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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 24/01 Ob-55902
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, ponud-
beni rok, ponudbeni odstotek za obračun
manipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  grad-
benih del ter kraj izvedbe: izgradnja ka-
nalizacije v naselju Vrzdenec (Občina
Horjul).

7. Pogodbena vrednost: 174,883.658,40
SIT (brez DDV).

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

be: 181,479.991 SIT, 174,883.658,40
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00.

13.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

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. 679-01 Ob-55730
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel.01/543-11-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvajanje transpor-
tne dejavnosti na območju Kliničnega
centra Ljubljana.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec meseca no-
vembra 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor Kliničnega centra Ljublja-
na, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, tel.
01/54-31-100.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 9. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 407-286/2001 Ob-55858
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport in Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena, obrtni-
ška, strojno in elektro instalacijska dela
pri prenovi in posodobitvi Študentskega
doma 2, Študentskih domov v Mariboru,
Univerze v Mariboru.

4. Kraj dobave: Študentski domovi v
Mariboru, Univerza v Mariboru, Študentski
dom 2.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor,
tel. 02/250-41-11, faks 02/250-41-35,
Bojana Sovič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 9. 2001.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Univerza v Mariboru

Št. 3310-1/2001/23-0202 Ob-55867
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Di-

rekcija za železniški promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,

2000 Maribor, tel. 02/23-41-410, faks
02/23-41-452, e-pošta: dzp-info@gov.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: premoženjsko
zavarovanje javne železniške in-
frastrukture.

4. Kraj dobave: različne lokacije v Re-
publiki Sloveniji (točno bodo navedene v
razpisni dokumentaciji).

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

6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Upravno področje za
organizacijske, pravne in splošne zadeve,
Mojca Zebič, univ. dipl. prav., tel.
01/29-14-524.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 9. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 2/2001 Ob-55915
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Ce-

lje, tel. 03/544-11-33.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava živil in ma-
teriala za prehrano.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: javni razpis bo objav-
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ljen predvidoma v oktobru 2001, oddaja
javnega naročila v začetku leta 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: na-
bavna služba, Stane Mulej, ekon.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: postopek se bo izvedel v
smislu tretjega odstavka 19. člena ZJN-1.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-55970
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d. in Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/2083-000, faks 04/2083-600
/ Gorenjska cesta 46, Medvode.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja in montaža
naprav in sistemov za RTP 110/20/6,3
kV Medvode.

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

ročila, če je določen: javno naročilo bo iz-
dano predvidoma v letu 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: To-
maž Jamnik univ. dipl. inž. el., tel. 04/2083
642, faks 04/2083-600, e-mail: tomaz.jam-
nik@elektro-gorenjska.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 10. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 60-3862/01 Ob-55992
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

8000 Novo mesto, telefonska številka:
07/39-32-450, telefaks: 07/39-32-505.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: A) vodomeri, B) vodovo-
dni materiali - fitingi, C) gradbeni in po-
trošni materiali, D) pisarniški  materiali,
papirna  konfekcija,  tiskovine  in  raču-
nalniški  materiali,  E)  vodovodni  materi-
ali,  F)  kanalizacijski  materiali.

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

ročila, če je določen: objava razpisa pred-
vidoma 12. 10. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komu-
nala Novo mesto d.o.o., Nabavno-skladiščna
služba in avtopark, Podbevškova 12, Novo
mesto. Kontaktna oseba: Anton Tomažin.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik bo javno naročilo
oddal po omejenem postopku. V prvi fazi
omejenega postopka bo priznana sposo-
bnost  ponudnikom  za  obdobje  treh let.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 10. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 45/2930/2001 Ob-55978
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-41, tele-
faks 01/474-24-42.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 0512/3-308/50-20-01 Ob-55916
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za nakup in doba-
vo novega serijsko izdelanega preizkušene-
ga policijskega reševalno patruljnega plovi-
la, št. 0512/3-308/50-01, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51459, se popravijo točke 3.(a), 6.,
8.(a), 9., 14., in sicer:

V točki 3.(a) (Vrsta in količina blaga) se
popravi prva alinea tako, da se pravilno
glasi:

– dolžina trupa (LH) po standardu
ISO/DIS 8666 od 12 m do ca. 13 m;

Točka 6. (Datum začetka in predvideni
datum zaključka ali trajanje dobave) se pra-
vilno glasi: predvideni datum začetka je
15. 1. 2002, predvideni datum zaključ-
ka pa 30. 8. 2002.

V točki 8.(a) (Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo) se rok za pre-
dložitev ponudbe podaljša do 26. 10.
2001, najkasneje do 10. ure.

V točki 9. (Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb) se spremeni datum odpiranja po-
nudb, in sicer se le-ta prestavi na 26. 10.
2001 ob 11. uri.

V točki 14. (Datum, do katerega mora
veljati ponudba in predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe) se spremeni pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be, in sicer je le-ta 4. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava merilnih
transformatorjev 110, 220 in 400 kV.

4. Kraj dobave: objekti ELESa (Nova
Gorica, Divača, Beričevo, Podlog, Ma-
ribor).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 23. 11. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Marko Hrast, tel.
01/474-24-56.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: Marjan Pezdirc
01/474-35-40.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 9. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Correction

Ob-55917
In the public tender for placement of an

order for goods under the open procedure
for the purchase and supply of a new tested
production model of a police patrol vessel
(number 0512/3-308/50-01)published in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia (No. 54 of 29th June 2001, Ob-51460)
points 3a, 6, 8a, 9 and 14 shall be correct-
ed as follows:

In point 3a (Type and Quantity of Goods)
the first indent shall be amended to read:
“hull lenght (LH) under standard
ISO/DIS 8666 from 12 m to approxi-
mately 13 m“.

Point 6 (Estimated Starting and Comple-
tion Date) shall read: “The estimated start-
ing date is 15th January 2002, and the
estimated completion date is 30th Au-
gust 2002.“

In point 8a (Date and Hour by which the
Bid Has To Be Submitted) the deadline for
submitting bids shall be extended to 10 am
on 26th October 2001.

In point 9 (Date, Time and Place of the
Opening of Bids) the time and date for the
opening of bids shall be amended to
11 am on 26th October 2001.

In point 14 (Date until which the Bid
Must Be Effective and the Estimated Date
for the Acceptance of the Bid) the date en-
visaged for a decision on the acceptance of
a bid shall be amended to 4th December
2001.

The Republic of Slovenia
The Ministry of the Interior

Popravek
Št. 0512/3-308/79-3-01 Ob-56048

V objavi javnega razpisa za oddajo naro-
čila blaga po odprtem postopku za dobavo
telekomunikacijske opreme, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54357, se spremenita 8.(a) in 9. točka
in se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
2001, ob 11. uri na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Št. 404-08-79/2001 Ob-56049

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja po
odprtem postopku MORS 72/2001-ODP,
za nakup motornih olj in maziv, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 31. 8.
2001 pod Ob-54303, se 8.(a) točka popra-
vi in se pravilno glasi:

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 22. 10.
2001 do 12. ure.

Ministrstvo za obrambo
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Popravek
Ob-55875

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo živil,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z
dne 14. 9. 2001, Ob-54786, se pri
13. točki črtata sedma in osma alinea.

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Ob-55800
1. Naročnik: JZVZ Vrtec Šoštanj, Koro-

ška 13, 3325 Šoštanj.
2. Naslov naročnika: 3325 Šoštanj, tel.

03/588-10-15, faks 03/588-22-63, elek-
tronska pošta: vesna.zerjav@guest.arnes.si.

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: sukcesivna dobava po
naslednjih skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave:
– enota Lučka, Koroška 13, Šoštanj,
– enota Brina, Kajuhova 3, Šoštanj,
– enota Maja, Šmartno ob Paki 30,

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

zaključka ali trajanje dobave: od 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: JVZ Vrtec Šoš-
tanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj – računo-
vodstvo pri Ireni Supovec, vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 11. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 5. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki plačajo na žiro račun vrt-
ca št. 52800-603-38115 ali v gotovini na
blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška 13,
3325 Šoštanj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2001 ob 12. uri v Vrtcu Šoš-
tanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj v pisarni
ravnateljice.

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 45 dni od izda-
je računov.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: splošni pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji. Posebnih pogojev ni.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 15 točk,
– roki dobave – intervencijska naročila:

5 točk,
– druge ugodnosti: (izredni popusti, ak-

cije, sponzorstva, ipd.): 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 9. 2001.
JVZ Vrtec Šoštanj

Št. 5000/01  Ob-55802
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.

15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema:
I. sklop: dobava in namestitev ose-

bnih računalnikov pri uporabniku –
15 kosov

II. sklop: dobava in namestitev mrež-
nih laserskih tiskalnikov pri uporabniku
– 12 kosov

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko da ponudbo za celotno naročilo ali
samo za enega od sklopov iz 3. a točke.

4. Kraj dobave: Poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 13. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT mora
prevzemnik razpisne dokumentacije plačati
na žiro račun št.: 50100-603-404903.

Pri dvigu dokumentacije mora prevzem-
nik navesti točen naziv firme, naslov in dav-
čno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti ovojnici z na-
pisom “Ne odpiraj ! – Ponudba“ in številko

objave tega javnega razpisa z navedbo pred-
meta naročila oziroma sklopa. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2001 ob 12.30, ZPIZ Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sejna
soba v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
materiala.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali prisilne odločbe;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;

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

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da je v zadnjih treh letih z blagom

oskrboval najmanj 10 uporabnikom;
8. da zagotavlja servis;
9. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije;
10. da zagotavlja nadomestno opremo

za čas odprave napake;
11. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
12. da bo dostava fco skladišče naroč-

nika – razloženo;
13. da za resnost ponudbe da bančno

garancijo;
14. da ima izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti;
– da bo dobil bančno garancijo za od-

pravo napak;
15. da vse priložene fotokopije ustreza-

jo originalom.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 20. 1. 2002; 9. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba je ponud-
ba, ki ustreza naslednjim merilom:

– komercialni pogoji – maks št. točk 60,
teža merila 70%,
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– cena (40 točk),
– garancijski pogoji (10 točk),
– dobavni rok (10 točk),
– zagotavljanje servisa – maks št. točk

30, teža merila 30%,
– odzivni čas in čas popravila (10 točk),
– vzdrževanje na lokaciji stranke – regij-

ska pokritost (10 točk),
– standard kakovosti za področje vzdr-

ževanja opreme ISO 9001 (10 točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne
dodatne informacije na podlagi pisnih za-
htevkov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-21-266. Odgovore bomo ponudni-
kom posredovali v roku 48 ur.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

ZPIZ Slovenije

Št. 581/01 Ob-55818
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Dal-

matina Krško.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Jurija Dalmatina Krško, Šolska 1, 8270
Krško, tel. 07/49-11-300, faks
07/49-11-323.

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:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso, mesni izdelki,
3. perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sadje in zelenjava,
7. sadni sokovi in drugi napitki,
8. testenine,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. splošno prehrambeno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezne sklope izbere več ponudnikov.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jurija Dal-

matina Krško, Šolska 1, 8270 Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 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: razpisna do-
kumentacija in dodatne informacije so na
razpolago po predhodni najavi, na naslovu
naročnika Osnovna šola Jurija Dalmatina Kr-
ško, Šolska 1, 8270 Krško – v računovod-
stvu šole vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti vsak dan od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro, do
vključno 6. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.950 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
(51600-603-30117, sklic na št. 5112), je
treba predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 6. 11. 2001 do
11. ure, v tajništvu šole.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika Osnovna šola Jurija Dal-
matina Krško, Šolska 1, 8270 Krško, v taj-
ništvo, med 8. in 12. uro.

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni raz-
pis”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2001 ob 12. uri, na naslovu naročnika
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šol-
ska 1, 8270 Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljive na prvi poziv v
višini 5% ponudbene vrednosti. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna 90 dni od roka,
določenega za predložitev ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Plačilni rok je najmanj 30 dni
od datuma izstavitve računa.

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

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 opredeljene
v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Osnovna šola Jurija Dalmatina
Krško

Št. 1408 Ob-55819
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
soli za posipavanje cest.

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

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

variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 20. 11. 2001 do 15. 3. 2002.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 5. 11. 2001.

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 2001 ob
9. uri, na sedežu družbe Nigrad, d.d., Za-
grebška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 155/01 Ob-55842
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Arh. Novaka 2/b,

9000 Murska Sobota, tel. 02/530-21-10,
faks 02/530-21-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
pripravo mikrobioloških gojišč in aparat
za razlivanje gojišč v petrijevke.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: največ 3 me-
sece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2/b, 9000 Murska Sobota, tajniš-
tvo zavoda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
22. 10. 2001, vsak delovnik od 8. do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT, z vir-
manom na žiro račun 51900-603-32111.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 10. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota, Arh. Novaka 2/b, 9000
Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 10. 2001 ob 11. uri, v sobi di-
rektorice Zavoda za zdravstveno varstvo
Murska Sobota, Arh. Novaka 2/b.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti pod-
pisano bianco menico v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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: po določilih zakona in
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
ponderjem 60%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence s ponderjem 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije bodo
ponudniki dobili od mag. Iztoka Štrumblja,
na tel. 02/530-21-67.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Ob-55820
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. 10. 2001
dalje, vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50106-630-810337,
sklicna številka model 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
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: 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. 9. 2001.
Občina Loška dolina

Št. 4/2001 Ob-55841
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni

in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel.-faks 05/734-13-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gorivo -
kurilno olje EL, 180.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Sežana, Can-
karjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave 1. 1. 2002, zaključek 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: prevzem dokumen-
tacije v računovodstvu, Tanja Brundula, do-
datne informacije Zdravko Gomizelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vključno z
DDV, virmansko nakazilo s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo - Kurilno olje, na žiro
račun naročnika 51420-603-31198 ali pla-
čilo neposredno na blagajni v računovod-
stvu bolnišnice.

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: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo kroničnih pljučnih bolezni in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
tajništvo, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2001, ob 9. uri, soba direkto-
rice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
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): /

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

1. da zagotavlja celoletno količino
blaga,

2. da zagotavlja 3-dnevni rok dobave
blaga,

3. da sprejema 60-dnevni plačilni rok,
4. da zagotavlja redno dostavo cenikov,
5. da v celoti sprejema razpisne pogoje,
6. da ima parafiran vzorec kupoprodaj-

ne pogodbe,
7. da prevzema kazensko in materialno

odgovornost za resničnost podatkov v iz-
javah.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 20. 11. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila je
18,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih

bolezni in podaljšano splošno-
bolnišnično nego Sežana

Št. 140 Ob-55878
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije

Senovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola XIV.

divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281
Senovo, telefon 07/488-19-00, faks
07/488-19-11.

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:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz

testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola XIV. divi-

zije Senovo, Trg XIV. divizije 3, Senovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Osnovna
šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije
3, Senovo - v tajništvu šole, dodatna poja-
snila in informacije pri Vinku Hostarju, tel.
07/488-19-03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 11. 2001,
razpisno dokumetnacijo pa lahko ponudniki
dobijo v tajništvu šole od 5. 10. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.950 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole 51600-603-3004.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola XIV. divizije Seno-
vo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo. Ponud-
bo je potrebno predložiti v zapečateni kuver-
ti, ki mora biti vidno označena z napisom “Ne
odpiraj - ponudba javni razpis”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2001 ob 10. uri v prostorih
šole Senovo.

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

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: 6. 12. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Št. 4850/91 Ob-55888
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000

Novo mesto, telefaks 07/30-21-225 tel.
07/33-24-253.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in vgradnja pisarniške opreme za po-
slovni objekt na Muzejski ul. 5 v Novem
mestu

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

4. Kraj dobave: poslovni objekt na Mu-
zejski ulici 5 v Novem mestu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj ob podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje v 7 tednih šteto od dneva podpisa
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5,
8000 Novo mesto, tajnišvo zavoda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 11. do 14. ure do zadnjega roka dolo-
čenega za oddajo ponudbe. Ponudniki, ki
želijo dvigniti razpisno dokumentacijo mora-
jo predložiti dokazilo o vplačilu, ter davčno
številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT na žiro račun ZZV Novo mesto
52100-603-30388.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
tajnišvo zavoda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2001 ob 10.30, Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, Mej vrti 5.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 31. 1. 2002, predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe najka-
sneje do 15. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh po-
gojev iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 4042-63/01 Ob-55910
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški, računalniški ter drugi potrošni ma-
terial.

Specifikacija materiala je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sklopov in sicer na-
slednjih: 1. sklop – fotokopirni papir, 2.
sklop – tonerji, kartuše, 3. sklop: drugi pi-
sarniški, računalniški in drugi potrošni ma-
terial. Ponudniki lahko podajo ponudbo sa-
mo za en sklop, za več sklopov ali za vse
sklope. Ponudnik mora v svoji ponudbi na-
vesti ali se njegova ponudba nanaša na ce-
lotno naročilo ali le na posamezne sklope.
Ne glede na to, ali ponudnik oddaja ponud-
bo za vse sklope, mora biti njegova ponud-
ba predložena tako, da se lahko ocenjuje
po sklopih. Po ocenitvi ponudb po posa-
meznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse
sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z
enim ali več ponudniki z najugodnejšo kom-
binacijo ponudb.

4. Kraj dobave: v pisarniške prostore v
vse kraje v Sloveniji, kjer ima naročnik svo-
je enote (Ajdovščina, Celje, Dravograd,
Domžale, Gornja Radgona, Grosuplje, Idri-
ja, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Ko-
per, Kranj, Krško, Kočevje, Litija, Ljublja-
na, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ormož,
Ptuj, Postojna, Radovljica, Slovenska
Bistrica, Sežana, Štanjel, Škofja Loka, Tr-
bovlje).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek je november 2001, zaključek pa
november 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
3. nadstropje, Službe generalnega sekretar-
ja, Nataša Jančar Rovan, tel. 01/478-36-28,
faks 01/478-35-44 e-pošta: Natasa.Jan-
car-Rovan@gov. si.

(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 9. do 12. ure,
razen v dneh, 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-
mi podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, Glavna pisarna, II. nadstropje. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj“, opremlje-
ne s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila “Ponudba za dobavo pisarniškega, ra-
čunalniškega in drugega potrošnega mate-
riala“, s polnim naslovom naročnika na prvi
strani in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 2001 ob 13. uri, na naslovu:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, velika sej-
na dvorana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti pismo o nameri
banke, da bo izdala bančno garancijo, če
bo ponudnik izbran.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od najmanj 30 dni
od dneva prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
– november 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 9. 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 5 Ob-55912
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža laboratorijske in pisarniške
opreme za CČN Ajdovščina.

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

4. Kraj dobave: CČN Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2001, februar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSD d.o.o Aj-
dovščina, Goriška 23b, kontaktna oseba
Aleš Bačer.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 04751-0000120476 pri NKBM.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo..

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2001 ob 11 uri v sejni sobi naročnika,
Goriška c.23/b, 5270 Ajdovščina.

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, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzor-
cem pogodbe.

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: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, 15. 11. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Ob-55914
1. Naročnik: Gledališče Toneta Čufarja

Jesenice.
2. Naslov naročnika: Trg Toneta Čufar-

ja 4, 4270 Jesenice, tel. 04/583-31-00,
faks 04/583-31-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– dobava in montaža opreme kino

kabine,
– dobava in montaža zvočnikov v dvo-

rani,
– izvedba instalacije za ozvočenje in
– zamenjava projekcijskega platna.
(b) Predvidena oddaja po sklopih:

predvidena je oddaja celotnega naročila.
4. Kraj dobave: Trg Toneta Čufarja 4,

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

zaključka ali trajanje dobave: 9. 11. do
9. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufar-
ja 4, 4270 Jesenice, tajništvo; dodatne in-
formacije: Branka Smole.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 10. do
29. 10. 2001, vsak delavnik do 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 5.950 SIT (DDV vk-
ljučen), plačilo z virmanom na žiro račun št.
51530-603-31177, sklic na št. 1209-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 10. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Gledališče Toneta Čufarja Jesen-
ice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 29. 10. 2001 ob 13.15, v pros-
torih Gledališča Toneta Čufarja Jesenice,
Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavar-
ovanje resnosti ponudbe z lastno bianco
menico v višini 3% od ponujene vrednosti.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
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poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
zakona o javnih naročilih: da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega žiro
računa več kot tri dni skupaj.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora vel-
jati do 8. 1. 2002; odločitev o sprejemu
ponudbe 30. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, garancijska doba 10%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Gledališče Toneta Čufarja,
Jesenice

Št. 5000/01 Ob-55918
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul.

15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– dogradnja glavnega strežnika IBM

9672-RB5,
– dogradnja zunanjih spominskih

enot IBM 2105-E20.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Poslovna stavba ZPIZ
Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 13. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT mora
prevzemnik razpisne dokumentacije plačati
na žiro račun št. 50100-603-404903.

Pri dvigu dokumentacije mora prevzem-
nik navesti točen naziv firme, naslov in dav-
čno številko.

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: Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Ko-
lodvorska ul. 15, vložišče. Ponudbo z vso
potrebno dokumentacijo je potrebno pred-
ložiti v zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj!
– Ponudba“ in številko objave tega javnega
razpisa z navedbo predmeta naročila oziro-
ma sklopa. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2001 ob 12.30, ZPIZ Slove-
nije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sej-
na soba v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti javnega razpisa ali dela
javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
materiala.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava;

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

6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da oprema v celoti ustreza vsem te-

hničnim zahtevam in da je združljiva z delu-
jočo opremo naročnika;

8. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikom;

9. da zagotavlja servis;
10. da ni dal zavajajočih podatkov glede

zahtev razpisne dokumentacije;
11. da zagotavlja nadomestno opremo

za čas odprave napake;
12. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
13. da bo dostava fco skladišče naroč-

nika – razloženo;
14. da za resnost ponudbe da bančno

garancijo;
15. da ima izjavo banke:
– da bo dobil bančno garancijo za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti;
– da bo dobil bančno garancijo za od-

pravo napak;
16. da vse priložene fotokopije ustreza-

jo originalom.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 1. 2002; 31. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne do-
datne informacije na podlagi pisnih zahtev-
kov, ki jih posredujejo po telefaksu
01/23-21-266. Odgovore bomo ponudni-
kom posredovali v roku 48 ur.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

ZPIZ Slovenije

Št. 546/1-01 Ob-55931
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 43, 6230

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no vozilo za čiščenje kanalizacije.

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

4. Kraj dobave: Jeršice 3, 6230 Po-
stojna.

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
165 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Kovod Po-
stojna d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
kontaktna oseba je Ana Jelovčan, tel.
05/726-45-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 19. 10. 2001 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
10100-0029219402.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 10. 2001 ob
11. uri.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 10. 2001 ob 12. uri Kovod Po-
stojna, d.o.o., Jeršice 3, Postojna.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 12. 2001, predvideni datum odločitve:
6. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena: 0 do 80 točk, rok plačila: 0 do
6 točk, garancijska doba: 0 do 7 točk, stro-
ški vzdrževanja v garancijski dobi: 0 do 7
točk.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Kovod Postojna, d.o.o., Postojna

Št. 11B/2001 Ob-55971
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 15.200
ton koruze letnik 2001.

Kakovost koruze mora ustrezati najmanj
naslednjim vrednostim:

– vlaga: največ 14%,
– lomljena zrna: največ 6%; sito 5 mm,
– s toploto poškodovana zrna: do 1%,
– ostale primesi organskega porekla:

do 1%,
– hektolitrska teža: najmanj 650 kg/m3.
Koruza mora biti zrela in zdrava brez

tujega vonja in okusa, brez znakov plesni,
neokužena z žitnimi škodljivci v kakršnem-
koli stadiju razvoja in brez pesticidov ter
drugih strupenih snovi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
dobavo celotne količine blaga.

4. Kraj dobave: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanja dobave: od datuma
veljavnosti pogodbe do najkasneje 29. 12.
2001; v primeru revizije JN se bo predvideni
datum zaključka dobave ustrezno podaljšal.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
1000 Ljubljana, Dunajska 106/VII oziroma
VIII, tel.: 01/58-97-300. Kontaktni osebi:
Darja Blatnik (tel. št.: 01/58-97-321) Iztok
Kopriva (tel. št.: 01/58-97-371).

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo zainteresirani ponudniki dvignejo s po-
trdilom o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 5.000 SIT, plačanih z
virmanom na žiro račun Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s
pripisom “ Javni razpis za dobavo koruze “
ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne re-
zerve. Znesek plačila razpisne dokumenta-
cije vključuje 19% DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Ponudba za dobavo koru-
ze – ne odpiraj!“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2001 ob 13. uri v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, sejna soba VII.
nadstropje, v Ljubljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 29. 12. 2001.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotavljanje finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu za-
kona o javnih naročilih:

1. da ima št. dni blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (zap. št.
6 v obrazcu BON 2 ali št. 5 v obrazcu BON
3 ali potrdilo poslovne banke);

– da so ponudnikovi prihodki od proda-
je v zadnjem bilančnem obdobju enaki ali
večji od vrednosti ponudbe (zap. št. 4 (oz.
8) v obrazcu BON 1 ali zap. št. 11 v BON 3
ali zap. št. 13 v obrazcu Podatki iz bilance
uspeha);

2. plačilni rok: najmanj 30 dni;
3. da dostavi koruzo: fco skladišča na-

ročnika najkasneje do 29. 12. 2001;
4. kakovost koruze mora ustrezati naj-

manj v točki 3 b opredeljenim vrednostim;
5. da predloži seznam najmanj treh pro-

daj ali nakupov žit v zadnjih treh letih, ki
morajo biti večji od 3.000 ton;

6. da predloži podatke o številu zapo-
slenih in kadrovski strukturi;

7. da predloži potrdilo o poreklu blaga
in letniku pridelave;

8. da predloži ustrezno bančno garan-
cijo za resnost ponudbe in izjavo banke,
da bo dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti z rokom zapadlosti naj-
manj 14 dni po preteku roka za izpolnitev
pogodbenih obveznosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 29. 12. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 30. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe: naj-
nižja ponujena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Darja Blatnik (tel. št.:
01/58-97-321; telefax: 01/58-97-347),
Iztok Kopriva (tel. št.: 01/58-97-371).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 3496/01 Ob-55974
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelskih montažnih transformatorskih

postaj 20/0,4 kV ter opreme SN in NN
v obdobju 2001/2002;

– NN polja/celice,
– SN stikalni bloki,
– ohišja za kabelske montažne TP

20/0,4 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: upoštevane bodo samo celovite po-
nudbe, delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

4. Kraj dobave: skladišča distribucijskih
enot-nadzorništva, oziroma posamezne lo-
kacije-gradbišča TP v Elektro Ljubljana d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opre-
me, ki ustreza tehničnim razpisnim po-
gojem.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 5. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljub-
ljana d.d. št. 50102-601-90004, sklic na
številko: 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 5. 11.2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Sloven-
ska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 51/01 –
Ponudba za dobavo kabelskih montažnih
transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter
opreme SN in NN – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% skupne
ponudbene vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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 Zako-
na o javnih naročilih:

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

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

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

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

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

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

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 3% od 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),

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

– neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du 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
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposob-
ljenosti kadrov (seznam zaposlenih z na-
vedbo strokovne usposobljenosti) potre-
bnih za izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični oprem-
ljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo
naročila,

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

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

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

gojev,  navedenih  v  razpisni  dokumen-
taciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali
notarsko overjene fotokopije ter ustrezno
žigosani in podpisani. Za izhodišče določi-
tve starosti dokumentov se upošteva da-
tum odpiranja ponudb.

Opomba: če se je ponudnik javil na jav-
ne razpise naročnika (JN 33/01 do JN
40/01), sme v ponudbi JN 51/01 predlo-
žiti fotokopije zahtevanih dokumentov, (ki
sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in sta-
rosti) in navesti, v kateri zgoraj navedeni
ponudbeni dokumentaciji se nahajajo ori-
ginali, oziroma notarsko overjene fotoko-
pije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– tehnične prednosti (10%),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
Morebitne druge informacije o naroči-

lu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane do 26. 10. 2001.

Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 1. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 96/2001 Ob-56044
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava kontrolnih
enot “IBM 2074 Console Support Con-
troler” (2 kosa) za Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije. Oznaka raz-
pisa: HO-5/01-116-18-B.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
več 30 dni po podpisu pogodbe in ne ka-
sneje, kot 20. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-

na enota Informacijski center, Janez Škuf-
ca, dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: predložitev po-
nudb: torek, 5. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: v tajništvo naročnika, soba
345/III.

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 5. 11. 2001 ob 12.30
v sejni sobi naročnika, soba 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za-
htevana je nepreklicna bančna garancija
za resnost ponudbe za vsakega ponudni-
ka, nepreklicna bančna garancija izbrane-
ga ponudnika za izpolnitev pogodbenih ob-
veznosti in nepreklicna bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih obveznosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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: dobavni rok do
20. 12. 2001.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba  in  predvideni  datum  odloči-
tve  o  sprejemu  ponudbe:  ponudbe
morajo veljati do 30. 12. 2001. Odločitev
o najugodnejšem ponudniku bo naročnik
sprejel v nakrajšem času po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: na-
ročnik bo izbral najugodnejšega ponudni-
ka z najnižjo oceno po formuli: ocena je
cena / (1 + vsota vseh meril v %), kjer so
merila:

– reference ponudnika (0 – 4%): mini-
malne reference - večji obseg referenc
in/ali pri večjih kupcih. Ocenjenih bo 5
največjih referenc.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki bo v torek,
16. 10. 2001 v sejni sobi naročnika, soba
342/III, ob 10. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center
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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

Preklic
Ob-56128

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, preklicuje javni razpis za odda-
jo naročila gradnje po odprtem postopku za
objekt: Sanacija plazu št. 120, Valerija Bre-
gar, Mizarska pot 2, Bizeljsko, objavljen v Ur.
l. RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54947
zaradi sprememb stanja na projektu.

Občina Brežice

Št. 01/2001 Ob-55736
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 19,

4240 Radovljica, tel. 04/537-01-00, faks
04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Gregorčičevi ulici v Radov-
ljici.

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

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

4. Kraj izvedbe: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2001;
januar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rado Pintar, tel.
04/537-01-27, e-mail: rado.pintar@radovlji-
ca.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 15. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51540-630-50160.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radovljica s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba Gregorčičeva”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 2001 ob 13. uri, v mali sejni sobi
Občine Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvede v 30 dneh po prejemu in potrditvi
situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
morebiti izbrano skupino sklenil pogodbo, k
ponudbeni dokumentaciji pa mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev v skupini za izvedbo naročila
ter kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo naro-
čila.

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 dokumenta-
cijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 29. 11.
2001; predvideni datum za odločitev o spre-
jemu ponudbe 9. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 9. 2001.

Občina Radovljica

Št. 01/2001 Ob-55737
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 19,

4240 Radovljica, tel. 04/537-01-00, faks
04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacijskega zbiralnika Studenčice –
Hraše – Lesce in Hlebce – Lesce, IV.
faza: Studenčice – Hraše.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja se gradnja v celoti, brez sklo-
pov.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Radovljica med
naselji Studenčice in Hraše.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november 2001;
januar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rado Pintar, tel.
04/537-01-27, e-mail: rado.pintar@radovlji-
ca.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 15. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51540-630-50160.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 10. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radovljica s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba Studenčice – Hraše”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 2001 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvede v 30 dneh po prejemu in potrditvi
situacij.

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): naročnik bo z more-
biti izbrano skupino sklenil pogodbo, k po-
nudbeni dokumentaciji pa mora biti predlože-
na pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev v skupini za izvedbo naročila ter
kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo naročila.

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 dokumenta-
cijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 29. 11.
2001; predvideni datum za odločitev o spre-
jemu ponudbe 9. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 9. 2001.

Občina Radovljica

Št. 002-1-4/01-3154 Ob-55796
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova 1,

9240 Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240

Ljutomer, faks 02/581-16-100, tel.
02/584-90-44.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova ob-
stoječega asfaltnega vozišča in rešitev
odvodnjavanja meteornih voda lokalne
ceste L-223201 Šalinci–Veržej.

(b) Če  je  predvidena  oddaja  delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo po sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Šalinci–Krištanci–Grlava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november–de-
cember 2001 in dokončanje junij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ljutomer,
Oddelek za GJS, varstvo okolja in urejanje
prostora, Ferdinand Rošker.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 19% DDV v
višini 2.850 SIT, z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
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Ljutomer. Potrebno je priložiti potrdilo o re-
gistraciji davčnega urada.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 45 točk, garancije 20 točk, rok
izvedbe 20 točk, reference 15 točk. Podro-
bnejša uporaba meril je razvidna iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Ljutomer

Št. 35211-2/2000 Ob-55847
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
na oprema na območju stanovanjske
gradnje v Voličini (sestavni deli cesta,
kanalizacija, javna razsvetljava, vodo-
vod).

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Voličina na ob-
močju Občine Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 1. 12. 2001, predvideno dokon-
čanje del je 1. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, Srečko Aleksander
Padovnik, soba 19/I, tel. 02/729-13-19
ali Silvo Slaček, soba 10/1, tel.
02/729-13-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

od objave javnega razpisa od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.760 SIT (z DDV),
virmansko na žiro račun Občine Lenart, št.
51800-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 20/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 11. 2001 ob 10. uri, na naslovu
Občine Lenart, soba 28/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbe-
ne vrednosti javnega naročila in mora veljati
še 30 dni od datuma odpiranja ponudb,
torej do 7. 12. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 60 dni ali več.

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 predložitve skupne ponudbe se za-
hteva predložitev pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno oprede-
ljevati odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila in navedbo nosilca po-
sla. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 7. 12. 2001, predvideni datum
odločitve o izbiri izvajalca ponudbe je
14. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 90%,
– plačilni rok: 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 27. 9. 2001.
Občina Lenart

Št. 4/01 Ob-55877
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Zarniko-

va 3, faks 01/306-14-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za spremembo namembnosti neiz-
koriščenega podstrešja v stanovanje s
komunalno in energetsko ureditvijo v
objektu na Samovi 25 v Ljubljani v
izmeri ca. 130 m2 koristne stanovanj-
ske površine.

(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 v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Samova 25, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka del je januar 2002, dokonča-
nje pa julij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Stanovanj-
ski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zar-
nikova 3, soba 317/III, Olga Funa, univ.
dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
5. 10. 2001 do 7. 11. 2001, med 9. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT in se nakaže na ŽR
naročnika št. 50100-652-25295. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzem-
nik razpisne dokumentacije izkazati z doku-
mentom, iz katerega je razvidno plačilo raz-
pisne dokumentacije. Naročnik ni davčni za-
vezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad ljubljanskih
občin, Ljubljana, Zarnikova 3/vložišče. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj: Ponudba za Sa-
movo 25”. Na hrbtni strani mora biti naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 11. 2001 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarniko-
va 3/sejna soba v III. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, veljavna
do 6. 1. 2002 v višini 1,700.000 SIT.

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): 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 1. 2002. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 22. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks. 75 točk,
– usposobljenost izvajalca maks. 5 točk,
– reference maks. 10 točk,
– garancijski roki maks. 10 točk.
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Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisnih
pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
2. 11. 2001. Vprašanja je potrebno posre-
dovati pisno na faks 01/306-14-10 pod ši-
fro “Samova 25”. Odgovore bo naročnik
posredoval pisno vsem ponudnikom, ki so
prejeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodne objave
namere o naročilu.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Št. 1-DIR/01- 468 Ob-55901
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela.
2. Naslov naročnika: Polzela 18, 3313

Polzela, tel.št.: 03/703-34-00, št. faksa:
03/57-200-23, e-mail: dom.upokojen-
cev-polzela@netsi.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kuhinje in spremnih prostorov ter jedil-
nice Doma upokojencev Polzela, Polze-
la 18, Polzela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov, 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: Polzela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek 19. 11.
2001, dokončanje 21. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Dom upokojencev Pol-
zela, Polzela 18, 3313 Polzela, vodja finan-
čno računovodske službe Mojca Podbre-
gar, univ. dipl. ekon.

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 13. uro, od objave v Urad-
nem listu RS ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije do 26. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50750-603-36131, davčna številka
78494214 (na položnico morajo ponudniki
napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko, zaradi izstavitve računa).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom upokojencev Polzela, Pol-
zela 18, 3313 Polzela - tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2001 ob 8. uri, v sejni sobi Doma upo-
kojencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.

11. Navedba finančnih zavarovanj za res-
nost ponudbe, če so zahtevana: za resnost
ponudbe je ponudnik dolžan priložiti bianco
menico z menično izjavo v višini  10 % vre-
dnosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dnev-
ni plačilni rok z priznanjem dodatnih dveh

točk za vsakih 5 dni odloga plačila nad za-
htevani plačilni rok.

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): naročnik bo raz-
pisana dela oddal enemu izvajalcu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: zahtevana dokazila po razpisni do-
kumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.

15. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: do dokončanja del - 21. 12.
2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena (po
formuli), reference (0 -10 točk), plačilni po-
goji (0 - 24 točk). Podrobnejša opredelitev
meril za ocenjevanje ponudb je določena v
razpisni dokumentaciji.

17. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 8. do 10. ure po
predhodnem dogovoru pri Mojci Podbre-
gar, tel.: 03/703-34-02.

18. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ni bilo.

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 9. 2001.

Dom upokojencev Polzela

Ob-55936
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja nadomestnih nadstrešnic na parki-
rišču TET.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvideva se gradnja v dveh sklo-
pih. Ponudbe morajo vsebovati oba sklopa.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: potrebno je
izdelati delavniško dokumentacijo za more-
bitno variantno ponudbo.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejete bodo tudi variantne ponudbe, vendar
mora ponudnik ponuditi tudi izvedbo po projek-
tih za razpis v prilogi razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

– predviden začetek del: 5. 11. 2001,
– predviden zaključek del: 30. 4. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o. (Stanka Živoder), Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 8. 10. 2001 med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 50.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na TR št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo

DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 10. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo TET
d.o.o., tajništvo RIS - Stanka Živoder, Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, v zapečateni
kuverti z oznako Ne odpiraj-Ponudba, s šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 10. 2001
ob 10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob želez-
nici 27, 1420 Trbovlje.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

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

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti - original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene vre-
dnosti - original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev in eventualnih popustov,

– pozitivne reference firme za izvajanje
podobnih del v času od 1. 1. 1998 do se-
daj: kolikor je ponudnik že izvajal podobna
dela tudi pri naročniku in po interni ocenitvi
pri naročniku pade le v razred C dobavite-
ljev oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja
pozitivnih referenc.

– Izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu 5. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) do 90,
– pozitivne reference za izvajanje podo-

bnih del do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Uroš Nučič.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 01/222043 Ob-55979
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči.

2. Naslov naročnika: Tomšičeva 6,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
vodovoda, kanalizacije in cest v Poduti-
ku v Ljubljani.

(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: Območje urejanja ŠS 3/1
Podutik v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek novem-
ber 2001, dokončanje avgust 2002.

7. (a) Naslov  službe  in  oseba,  od
katere  se  lahko  zahteva  razpisno  do-
kumentacijo in dodatne informacije: Me-
stna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z zermljišči,
Tomšičeva 6, Ljubljana, Maja Kač, tel
01/251-28-49.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa, po predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-845-62004, MOL Od-
delek za gospodarjenje z zemljišči, pri pla-
čilu se sklicujte na št. 466-1408/97 s pripi-
som Razpisna dokumentacija - komunalna
infrastruktura v Podutiku.

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: Mestna občina Ljubljana, Od-
delek za gospodarjenje z zemljišči, Tomši-
čeva 6, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, Tomšičeva 6,
Ljubljana sejna soba, III. nadstropje, dne
5. 11. 2001 ob 10. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 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): prav-
ni akt o obliki poslovnega sodelovanja.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: opcija ponube je 90 dni od
dneva odpiranja ponudb, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe; 19. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, pridobljena sposobnost ponu-
dnika pri gradnji (skladno s pogoji soglasij
za gradnjo vodovoda in kanalizacije), rok
izvedbe, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55094.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava,

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči

Št. II-9/123 Ob-55996
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
fekalnega kanala F16, F16a, F16b, tlač-
nega kanala in črpališča Čežarji pri Ko-
pru. Delo zajema izvedbo gradbenih,
strojnomontažnih in elektroinstala-
cijskih del z izvedbo daljinskega vode-
nja in nadzora črpališča.

(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: naselje Čežarji v Mestni
občini Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: štirideset dni od
uvedbe izvajalca v delo.

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 9. 10. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 17.850 SIT (z
upoštevanim DDV) za raspisno dokumentci-
jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Ko-
munale Koper ali z virmanom na računu št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 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 5. 11.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu

podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15.
maja 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
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z raspisno 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 15. 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
1. 10. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Št. 689-01 Ob-56038
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja prostorov za selitev ambulantne de-
javnosti na Kliničnem oddelku za žilne
bolezni, SPS Interna klinika.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je možna kot celota ali
po sklopih. Če ponudnik nudi oddajo po
sklopih so sklopi naslednji:

1. gradbenoobrtniška dela z vgradno
opremo,

2. elektroinstalacijska dela,
3. strojnoinstalacijska dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega pričetka november 2001, datum pred-
videnega dokončanja del konec meseca
marca 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba številka 40 (tajništvo), vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 12. 11. 2001, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT, na žiro
račun 50103-603-51820, sklic na števil-
ko 00 45 08 7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. november 2001 ob 13. uri, pre-
davalnica 2, v pritličju glavne stavbe Klinič-
nega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z vključenim
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 15. 3. 2002.

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): po-
godba o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. marca 2002. Predvideni datum odlo-
čitve je konec meseca novembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 80%, 2. poslovna uspešnost
iz bonitetnega poročila 10% in 3. rok izved-
be 10%.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55111.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 688-01 Ob-56040
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja prostorov za selitev hospitalne dejav-
nosti na Kliničnem oddelku za žilne bo-
lezni, SPS Interna klinika.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je možna kot celota ali
po sklopih. Če ponudnik nudi oddajo po
sklopih so sklopi naslednji:

1. gradbenoobrtniška dela z vgradno
opremo,

2. elektroinstalacijska dela,
3. strojnoinstalacijska dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljublja-

na.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega pričetka november 2001, datum pred-
videnega dokončanja del konec meseca
marca 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba številka 40 (tajništvo), vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 12. 11. 2001, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00 45
08 7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. november 2001 ob 13. uri, pre-
davalnica 3, v pritličju glavne stavbe Klinič-
nega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z vključenim
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 14. 3. 2002.

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): po-
godba o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. marca 2002. Predvideni datum odlo-
čitve je konec meseca novembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 80%, 2. poslovna uspešnost
iz bonitetnega poročila 10% in 3. rok izved-
be 10%.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55105.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 35004-9/01 Ob-56039
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Naslov naročnika: Cesta XIV. divizije

15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks
03/780-38-50, elektronski naslov obci-
na.store@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
objekta Osnovne šole Kompole.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 12. 2001 – dokončanje del do 15. 6.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, tel.
03/780-38-40, faks 03/780-38-50, kon-
taktna oseba Jože Šepec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati na
žiro račun št. 50700-630-10110, s pripi-
som – razpisna dokumentacija obnova šole
Kompole.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tajništvo občinske
uprave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 11. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Občinske uprave občine Štore.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: 10. 1. 2002, predvi-
deni datum odločitve 12. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 45 točk, plačilni pogoji 45 točk,
reference 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Občina Štore

Št. 31300-2/01 Ob-56042
1. Naročnik: Občina Štore.
2. Naslov naročnika: Cesta XIV. divizije

15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks
03/780-38-50, elektronski naslov obci-
na.store@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
priključka z levim zavijalcem v Štorah –
obrtno poslovna cona Štore vzhod.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 12. 2001, dokončanje del 30. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15 3220 Štore, tel.
03/780-38-40, faks. 03/780-38-50, kon-
taktna oseba Jože Šepec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazati
na žiro račun št. 50700-630-10110, s pri-
pisom – razpisna dokumentacija levi zavi-
jalec.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV. divizije
15, 3220 Štore, tajništvo občinske uprave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 11. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Občinske uprave občine Štore.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS.

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

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

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

sprejemu ponudbe: 10. 1. 2002, predvi-
deni datum odločitve 12. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 55 točk, plačilni pogoji 35 točk,
reference 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Občina Štore

Št. 35101/16/2001 Ob-56070
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ul. 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-14, faks
03/733-87-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
šolskega objekta s telovadnico OŠ De-
bro v Laškem ter zunanjo ureditvijo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek - takoj
po podpisu pogodbe, zaključek - junij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajniš-
tvo; dodatne informacije: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko pla-
čilo na ŽR 51800-601-62499 pri APP, po-
dr. Maribor, rped dvigom razpisne doku-
mentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Laško, Mestna Ul. 2
(Urad župana - tajništvo), 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2001, ob 12. uri, Občina Laško, Mestna
ul. 2 (sejna soba Občine Laško), 3270
Laško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije (30% plačila v obliki delnic
Zdravilišča Laško po knjižni vrednosti).

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 določili razpisnih pogojev iz 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 15. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– reference ponudnika 20%,
– reference odg. vodje projekta 10%,
– navedena garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: ogled lokacije je možen po pred-
hodni najavi na Občini Laško, tel.
03/733-87-14 - Luka Picej.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53712.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Občina Laško

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

Št. 027/01 Ob-55797
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava idejne-
ga projekta ureditev ceste R3-639 od-
sek 1141 Tacen–Šmartno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: R3-639 Ljubljana (Šen-
tvid)–Vodice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 150 dni od skle-
nitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega 30,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vre-
dnosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega na-
ročila ne presega zgoraj navedene vredno-
sti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 64 z dne
3. 8. 2001, Ob-53156.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 403-10/01-13/01ODV 2002 Ob-55771
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, glavni urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strokovna pomoč
pri pripravi osnutkov odločb v zvezi z
reševanjem pritožb v davčnem postop-
ku na II. stopnji na področju nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča, dav-
ka od premoženja, prisilne izterjave kaz-
ni in taks, na področju dohodnine in na
področju prisilne izterjave davčnih
obveznosti. Sklic: priloga I B; pravne
storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za  en  sklop,  več  sklopov  ali  za  vse 
skupaj:

a) sklop 1: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v davčnem postopku na področju od-
mere dohodnine (1000 pritožbenih zadev),

b) sklop 2: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v davčnem postopku na področju pri-
silne izterjave davčnih obveznosti (1000 pri-
tožbenih zadev),

c) sklop 3: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v davčnem postopku na področju pri-
silne izterjave kazni in taks (500 pritožbenih
zadev),

d) sklop 4: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v davčnem postopku na področju od-
mere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča od zazidanih in nezazidanih stav-
bnih zemljišč (1000 pritožbenih zadev),

e) sklop 5: strokovna pomoč pri pripravi
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v davčnem postopku na področju od-
mere davka od premoženja na posest stavb,
stanovanj, garaž, poslovnih prostorov, pro-
storov za počitek oziroma rekreacijo, plov-
nih objektov dolžine najmanj 8 metrov in
odmere sodnih ter komunalnih taks (300
pritožbenih zadev).

Ponudniki se lahko potegujejo in predlo-
žijo ponudbo za en ali največ dva poljubna
sklopa. Ponudba ponudnika, ki se bo prija-
vil za več kot dva sklopa, bo izločena kot
nepravilna.

5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 30. 11. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku, prevzem dokumentacije v pritličju, soba
013, Karin Jakše. Dodatne informacije:
Odd. za javna naročila in nabavo, Igor
Štraus.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejme ponudnik brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, soba 013, Karin Jakše.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba v II.
nadstropju, dne 7. 11. 2001 ob 10.30.

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

a) garancija za resnost ponudbe. Ban-
čno garancijo za resnost ponudbe so ponu-
dniki, kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT, dolžni predložiti s ponud-
bo. Predložena bančna garancija ne sme
bistveno odstopati od vzorca iz razpisne do-
kumentacije in ne sme vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih
določi naročnik, nižjega zneska, kot ga do-
loči naročnik ali spremembe krajevne pri-
stojnosti za reševanje sporov med upravi-
čencem in banko. Bančna garancija mora
biti izdana v višini 2,000.000 SIT in mora
veljati do vključno 10. 1. 2002,

b) garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti. Izbrani izvajalec (ne glede
na pogodbeno vrednost) je dolžan najka-
sneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot
razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok: 31 dni od prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: originalno potrdilo odvetniške
zbornice o vpisu v imenik odvetnikov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: naročilo lahko izvede samo diplomi-
ran pravnik z opravljenim pravniškim držav-
nim izpitom, vpisan v imenik odvetnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o davčnem postopku, Zakon o
splošnem upravnem postopku, Zakon o do-
hodnini, Zakon o davkih občanov in drugi
predpisi.

(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: ponudba mora veljati
do 10. 1. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 10. 11. 2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
1. posebne delovne izkušnje; od 0 do

20 točk
Za posebne delovne izkušnje se šteje

priprava osnutkov odločb v zvezi z reševa-
njem pritožb v upravnih postopkih pred dr-
žavnimi organi v obdobju od 1. januarja
1999 do datuma objave razpisa. In sicer
število pripravljenih osnutkov odločb, za kar
ponudnik predloži potrdilo državnega orga-
na, o številu pripravljenih osnutkov odločb.
Ponudnik z največjim številom pripravljenih
osnutkov odločb dobi 20 točk, ponudnik z
drugim najvišjim številom dobi 16 točk, tretji
dobi 12 točk, četrti 8 točk in peti 4 točke.
Ostali ponudniki dobijo 0 točk.

2. splošne delovne izkušnje; od 0 do 12
točk

Za splošne delovne izkušnje se šteje do-
ba od datuma vpisa v imenik odvetnikov do
datuma objave javnega razpisa. Če je ponu-
dnik odvetniška družba, se delovne izkuš-
nje upoštevajo za odvetnika, ki bo storitev
opravljal za to odvetniško družbo. V prime-
ru, da bo to storitev opravljalo več odvetni-
kov, pa se upošteva njihova povprečna do-
ba vpisa v register. Delovne izkušnje do
dveh let so ovrednotene z 0 točkami. Vsako
nadaljnje leto delovnih izkušenj je ovredno-
teno s 3 točkami, vendar največ do 12 točk.
Kriterij za leto dni delovnih izkušenj je do-
polnjenih 365 dni.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Su 040801/01-2 Ob-55846
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71, tel.
02/748-08-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: fizično in tehnič-
no varovanje poslovnih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče na Ptuju, Krempljeva 7, pri sekretarju
sodišča, na zahtevo pa tudi po pošti.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2001 ob 13. uri na sedežu
naročnika, Krempljeva ulica 7, soba št. 9.

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 razpisno dokumentacijo.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

Št. Merila Vrednost meril Maksimalno možno
število točk

1. Ponudbena cena razpisanih 50% 50
del ponudnika

2. Kakovost ponudnika in kadrovska 30% 30
zasedba odgovorna za izvajanje
storitev

3. Reference za vodenje tovrstnih 20% 20
storitev za državne ustanove

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum,  do  katerega  mora  veljati
ponudba  in  predvideni  datum  odlo-
čitve  o  sprejemu  ponudbe:  veljavnost
ponudbe do 31. 12. 2001, odločitev o
sprejemu  ponudbe  najkasneje  do
15. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 020-134/01 Ob-55789
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje fi-

nančnih storitev v zvezi s krediti za male
hidroelektrarne, racionalno rabo ener-
gije, prezaposlitev rudarjev iz proračun-
skih sredstev po javnih razpisih mini-
strstva, spremljanje in vodenje naložb iz
združenih energetskih sredstev ter iz na-
slova pogojno nepovratnih subvencij-
skih in investicijskih sredstev (v skladu s
6. točko priloge 1 A – storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
bo s sklenitvijo pogodbe s ponudniki, pred-
vidoma v mesecu novembru 2001. Predvi-
deno opravljanje storitev je dve leti od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Služba za
privatizacijo in upravljanje z državnim
premoženjem, Jolanda Veršič-Žabjek (tel.
01/478-73-49, faks 01/432-60-94,
e-mail: Jolanda Versic@gov.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datu-
mu za predložitev ponudb.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 9. 11. 2001 ob 10. uri.

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 s pogodbo.

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

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

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: Zakon o javnih financah.

(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: do sklenitve pogodbe,
vendar najkasneje do 20. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nadaljevanje opravljanja finančnih
storitev zaradi poteka dosedanje pogodbe.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 39 Ob-55868
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ce-
ste.

2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava, izdela-
va in družbeno ekonomsko vrednotenje
programov vzdrževanja in razvoja držav-
nih cest ter priprava in izdelava ekonom-
skih in statističnih analiz za potrebe pla-
niranja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je potrebno predložiti za celoten
obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: področje Republike
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 20. 9. 2001,
4 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 418, tel. 01/478-80-44, faks
01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
2001 ob 12. uri v sejni sobi 320, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 30,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti
ponudbe in jo naročnik lahko vnovči v do-
bro proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost ponudbe ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopijo kot posamezni izva-
jalec, oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: natan-
čno je potrebno navesti imena in strokovne
kvalifikacije ter reference osebja predlaga-
nega za izvedbo javnega naročila.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe mora biti ve-
ljavna do sklenitve pogodbe, predvideni rok
odločitve je 20 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1.0 Predstavitev ponudbe (največje

možno število točk 100, ponder v celotnem
točkovanju je 0,30):

– poznavanje problematike - do 20
točk,

– zasnova računalniško podprtega si-
stema - do 30 točk,

– razčlenitev in opis metodologij za
izvajanje analiz - do 30 točk,

– razčlenitev vsebine, načina in obse-
ga izvajanja svetovalnih storitev - do 20 točk.

2.0. Sposobnosti ponudnika (naj-
večje število točk 100, ponder v celotnem
točkovanju je 0,20):

– pomembnejši implementirani infor-
macijski sistemi za cestno infrastrukturo -
do 40 točk, pri čemer lahko vsak uspešno
implementiran informacijski sistem prejme
do 10 točk,

– pomembnejši izdelani investicijski
programi s področja cest – do 20 točk, pri
čemer lahko prejme investicijski program
za investicijo do 500 mio SIT do 2 točki in
investicijski program za investicijo nad 500
mio SIT do 6 točk,

– pomembnejše študije, analize in ra-
ziskave, ki se lahko navezujejo na predmet
naročila – do 40 točk, pri čemer lahko
prejme vsaka študija, analiza ali raziskava
do 8 točk.

3.0. Reference odgovornega nosilca
naloge (največje število točk 100, ponder v
celotnem točkovanju je 0,05):

– najpomembnejših 5 objavljenih del
odgovornega nosilca naloge s področja
predmeta naloge – do 50 točk. Ponudnik
izpolni obrazec 4.D. Za vsako od navedenih
del lahko prejme do 10 točk,

– najpomembnejših 5 strokovnih del
odgovornega nosilca naloge s področja
predmeta naloge – do 50 točk,

– ponudnik izpolni obrazec 4.E. Za
vsako od navedenih del lahko prejme do
10 točk.

4.0. Reference ostalih sodelujočih
(največje število točk 100, ponder v celot-
nem točkovanju je 0,05):

– ostali sodelujoči, ki so navedeni v
delovni skupini, predstavijo skupno do 10
najpomembnejših objavljenih del s podro-
čja predmeta naloge (ponudnik izpolni obra-
zec 4.F) ter skupno do 10 svojih najpo-
membnejših strokovnih del (ponudnik izpol-
ni obrazec 4.G). Za vsako od navedenih del
lahko prejme do 5 točk.

5.0 Zanesljivost ponudnika (največje
število točk 100, ponder v celotnem točko-
vanju je 0,10):

– upoštevajo se podatki iz evidence
naročnika glede kakovosti ponudnikovih iz-
delkov in pravočasnosti izpolnjevanja po-
godbenih obveznosti v letošnjem in prete-
klem letu. Če so vsi ponudnikovi izdelki
ustrezni in pravočasni, prejme 100 točk,
sicer pa se točke izračuna po naslednji
formuli:

)
.

.10.
(100100

pogodbŠt

hneustrezniŠtzamudŠt
Tzanes

∗+∗−=

Kjer je:
Št. zamud … število pogodb, kjer je

izvajalec zamudil pogodbeni rok;
Št. pogodb … skupno število pogodb

ponudnika z naročnikom.
6.0 Rok izdelave računalniško podpr-

tega sistema (največje število točk 100,
ponder v celotnem točkovanju je 0,05)

Ponudba z najkrajšim rokom izdelave
prejme 100 točk. Točke za ostale roke iz-
delave se izračunajo po formuli:

i

i
rok

R

R
T min100∗=

Kjer je:
Rimin … najkrajši rok izdelave;
Rl ... ostali roki izdelave.

7.0 Cena ponudbe (največje število
točk je 100, ponder v celotnem točkovanju
je 0,25)

Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno
prejme 100 točk. Točke za cene ostalih
ponudb se računajo po formuli:

2

2
min

*2.1
100

CP

CP
Tcena ∗=

Kjer je CPimin ponudba z najnižjo po-
nudbeno ceno.

Naročnik bo oddal javno naročilo po-
nudniku, čigar ponudba je pravilna in ki je
ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji, ponudil ekonomsko
najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko naju-
godnejša ponudba je ponudba, ki je po me-
rilih v razpisni dokumentaciji dosegla najve-
čje število točk. V primeru enakega števila
točk je ekonomsko najugodnejša ponudba
tista, ki ima nižjo ponudbeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet -
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Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Št. 011-04-7/00 z dne 8.9.
2000.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Ob-55808
1. Naročnik: Center RS za poklicno izo-

braževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Center RS za po-
klicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000
Ljubljana, tel. 01/586-42-01 – tajništvo,
586-42-17 –Vida Povirk, elektronska poš-
ta: tajnistvo@cpi.si, vida.povirk@cpi.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: potovalne storit-
ve: nakup letalskih vozovnic za različne
mednarodne destinacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe za
celoto ali za posamezne destinacije.

5. Kraj izvedbe: v Sloveniji in tujini.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2001
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva na Centru RS za poklic-
no izobraževanje, Ob železnici 16, 1000
Ljubljana, v tajništvu centra, informacije pa
lahko ponudniki dobijo pri Vidi Povirk, tel.
01/586-42-17, vsak dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
25. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v
ceno je vštet DDV), na žiro račun št.:
50100-603-401-623.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 10. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center RS za poklicno izobra-
ževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 10. 2001 ob 10. uri, na Centru
RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici
16, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
ponudnik priloži izpolnjeno lastno menico v
višini 1.400 SIT, z veljavnostjo do 31. 12.
2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakoni nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za storitve prevozov se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostoj-
ni podjetniki, ki morajo izpolnjevati pogoje
po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji) z za-
htevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogo-
jev v skladu z 42. členom Zakona o javnih
naročilih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
so usposobljeni za izvajanje storitev, ki so
predmet razpisa in so registrirani za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15 dni po javnem od-
piranju ponudb, v tem roku pa bo naročnik
tudi izbral najugodnejšega ponudnika.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – do 50 točk,
– sklenjene pogodbe z letalskimi prevoz-

niki – do 20 točk,
– plačilni pogoji – do 20 točk,
– reference – do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 9. 2001.
Center RS za poklicno izobraževanje

Su 040801/01-2 Ob-55869
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71, tel.
02/748-08-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče na Ptuju, Krempljeva 7, pri sekretarju
sodišča, na zahtevo pa tudi po pošti.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva 7, 2250 Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2001 ob 10. uri na sedežu
naročnika, Krempljeva ulica 7, soba št. 9.

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 razpisno dokumentacijo.

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

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

(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: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2001, odločitev o sprejemu po-
nudbe najkasneje do 15. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju

Ob-55879
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran, d.o.o., Piran, Fornače št. 33, 6330
Piran.

2. Naslov naročnika: Fornače 33,
6330 Piran, tel. 05/61-750-50, faks
05/61-750-15.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovanje pre-
moženja, zavarovanje potnikov v javnem
prometu, oseb ter interesov Javnega po-
djetja Okolje Piran, d.o.o., Piran, in sicer:
požarno, strojelomno/kanaliz., strojelomno,
zavarovanje odgovornosti, požarno/obala,
zavarovanje pristanišča, plavajoče zavese,
vlomsko zavarovanje, avtomobilsko zavaro-
vanje in nezgodno zavarovanje kopalcev, v
ocenjeni vrednosti 22,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je potrebno oddati za celoto.
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5. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja, območje Občine Piran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2001
do 1. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Okolje Piran, d.o.o., Piran, Fornače 33,
6330 Piran, Valter Puhov, z virmanskim do-
kazilom o plačilu stroškov in obvezno na-
vedbo davčne številke.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 3.000 SIT (DDV je
vključen) in navedbo davčne številke, na
žiro račun 51410-601-12921.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Piran, Fornače 33, 6330 Piran, pre-
vzemnik tajništvo uprave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 29. 10. 2001
ob 12. uri, sejna soba uprave, na naslovu:
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Piran,
Fornače 33, 6330 Piran.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja ter roki so navedeni
v razpisni dokumentaciji, glavni pogoji plači-
la se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: zavarovalnice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zavarovalništvu (ZZava), RS
13-595/2000, Zakon o obveznih zavarova-
njih v prometu (ZOZP), RS 79-2509/94,
Odlok o najnižjih zavarovalnih vsotah, na
katere mora biti sklenjeno zavarovanje na
potnika v javnem prometu proti posledicam
nezgod, RS 38/1992, Sklep o najnižjih za-
varovalnih zneskih, za katere je potrebno
skleniti pogodbo o zavarovanju proti avto-
mobilski odgovornosti, koeficient zvišanja
najnižjih zavarovalnih vsot iz 12., 19. in
31. člena Zakona o obveznem zavarovanju
v prometu, RS 29-1844/96.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva, ki je določen za odpiranje
ponudb. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) premija – cena:
– najnižja cena: 100 točk, za vsako na-

slednjo ceno se število točk zmanjša v sora-
zmerju z odstotkom, ki ga ta cena predstav-
lja napram najnižji ceni;

b) strokovnost:
– število cenilcev na področju delovanja

naročnika in s stalno zaposlitvijo na obali:
– največje število: 30 točk,
– odstopanje manj kot 3 cenilci: 20

točk,
– odstopanje za 3 cenilce in več: 10

točk,
– nobenega stalno zaposlenega ce-

nilca na obali;
c) promptno reševanje škod:
– plačilo najkasneje peti dan po prejemu

potrebne dokumentacije za likvidacijo ško-
de: 10 točk,

– plačilo najkasneje deseti dan po preje-
mu potrebne dokumentacije za likvidacijo
škode: 6 točk,

– plačilo najkasneje petnajsti dan po pre-
jemu potrebne dokumentacije za likvidacijo
škode: 2 točki;

d) plačilni pogoji – 10 točk:
– vsak naslednji: 1 odbitna točka;
d) izkušnje, reference:
– na področju delovanja naročnika: 40

točk,
– vsak naslednji: 20 odbitnih točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 26 z dne
24. 3. 2000, Ob-23853.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Javno podjetje Okolje, d.o.o.,
Piran

Ob-55788
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Za-

vod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Trg

celjskih knezov 9, tel. 03/426-56-00, faks
03/426-56-32.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
nih podlag za urbanistično zasnovo Me-
stne občine Celje – karta območja stro-
kovnih podlag je sestavni del razpisne
dokumentacije – sklop – Infrastruktura –
promet, energetika, vodovod, kanalizacija,
telekomunikacije, odpadki, ostala komunal-
na oprema – ocenjena vrednost javnega
naročila za sklop znaša 12,000.000 SIT
(skupaj z DDV).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na ob-
močju Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisanih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
izdelave strokovnih podlag za urbanistično
zasnovo Mestne občine Celje je 19. 12.
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje –
mag. Miran Gajšek oziroma Friderik Polut-
nik, tel. 03/426-56-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT stro-
škov za razpisno dokumentacijo je potre-
bno nakazati na žiro račun Mestne občine
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Ce-
lje, št. 50700-630-8010105.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpi-
sovalca najkasneje do petka, 19. 10. 2001
do 12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
19. 10. 2001 ob 12. uri, v prostorih Me-
stne občine Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje – sejna soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik v celoti financira naročilo iz lastnih sred-
stev na podlagi mesečnih obračunskih situ-
acij izvajalca z rokom plačila 60 dni po izsta-
vitvi fakture.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi izvajalci.

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:

– interdiscipliniranost ekipe, ki je vezana
na problematiko sklopa javnega naročila:

– tehnična opremljenost – softwearska
opremljenost s programi, ki so kompatibilni
s programsko opremo naročnika (AUTO-
CAD, SDMS, ARCWIEW);

– finančna sposobnost s tem, da število
blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih
mesecih ni večje od treh dni od datuma
sestavitve dokazila;

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%;

– da je ponudnik v zadnjem in tekočem
letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse po-
godbene obveznosti do naročnika iz prej-
šnjih pogodb.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka je 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena za razpisana dela,
– interdisciplinarna sestava ekipe,
– reference ponudnika s področja urba-

nističnega načrtovanja za razpisani sklop na-
ročila,

– kvalitetna izdelava projektne naloge iz
ponudbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse dodatne informacije so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Št. 8-275 Ob-55919
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,

Prešernova 10, Ljubljana; telefaks
01/24-17-272; elektronski naslov: vin-
ko.sever@cd-cc.si; telefon: 01/24-17-179.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarske stori-
tve, 1A/15, kar obsega tiskanje prepro-
stejših in zahtevnejših tiskovin, plaka-
tov, velikih plakatov, računalniški tisk,
sitotisk, posebne tiskarske storitve in
grafične storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je sprejemljivost ponudb in od-
daja po sklopih za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj, in sicer po vseh osmih sklopih.

5. Kraj izvedbe: izvedba pri ponudniku
in dostava k naročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2002, 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,
pri Vinku Severju, telefaks 01/24-17-272;
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; te-
lefon: 01/24-17-179.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. do 30. 10.
2001.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,

1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za tisk“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 11. 2001; ob 12. uri; sejna soba
naročnika v prvem nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z navodilom v Ur. l. RS, št. 43/00.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim ponudnikom bo sklenjena 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 4. 2002; 10. 1.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba; to je čimni-
žja cena in čimvišja kakovost storitve. Ra-
zmerje je 50:50. Upoštevan je tudi obseg
storitve. Natančnejši opis je v razpisni doku-
mentacijii.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Ljubljana

Št. 8-275 Ob-55920
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,

Prešernova 10, Ljubljana; telefaks
01/24-17-272; elektronski naslov: vinko.se-
ver@cd-cc.si; telefon: 01/24-17-179.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje, 1A/14.

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

5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2002, 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,

pri Vinku Severju, telefaks 01/24-17-272;
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; te-
lefon: 01/24-17-179.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. do 30. 10.
2001.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za čiščenje“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 11. 2001; ob 15. uri; sejna soba
naročnika v prvem nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z navodilom v Ur. l. RS, št. 43/00.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim ponudnikom bo sklenjena 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 4. 2002; 10. 1.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba; to je čimni-
žja cena in čimvišja kakovost storitve. Ra-
zmerje je 50:50. Natančnejši opis je v raz-
pisni dokumentacijii.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Ljubljana

Št. 8-275 Ob-55921
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,

Prešernova 10, Ljubljana; telefaks
01/24-17-272; elektronski naslov: vinko.se-
ver@cd-cc.si; telefon: 01/24-17-179.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: fizično varova-
nje, 1B/23.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2002, 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,
pri Vinku Severju, telefaks 01/24-17-272;
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; te-
lefon: 01/24-17-179.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 8. do 30. 10.
2001.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj - ponudba za fizično varovanje“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 11. 2001; ob 12. uri; sejna soba
naročnika v prvem nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji in so
skladni z navodilom v Ur. l. RS, št. 43/00.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim ponudnikom bo sklenjena 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 4. 2002; 10. 1.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba; to je čimni-
žja cena in čimvišja kakovost storitve. Ra-
zmerje je 50:50. Natančnejši opis je v raz-
pisni dokumentacijii.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Ljubljana

Št. 2.3.-4497/01 Ob-55932
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks: 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava predin-
vesticijske zasnove “Povečanje hitrosti
na progi Ljubljana – Zidani most – Mari-
bor (1. in 2. faza) in feasibility study
“The railway line Ljubljana – Zidani most
– Maribor upgrading for higher speed
/1st and 2nd phase/”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dva meseca za
izdelavo predinvesticijske zasnove in tri te-
dne za izdelavo feasibility študije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana,  Milenko  Ćućić,  univ.  dipl.  inž.
gradb., pisarna št. 215, tel.
+386-1-29-14-203 ali +386-1-29-14-585,
telefaks +386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 2. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
12.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 11. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo PE
investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 11. 2001, ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 3% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik s podizvajalci ali skupina ponudni-
kov.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po od 41. do 43. člena Za-
kona o javnih naročilih: kot je navedeno 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: 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe, 15. 11.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene - vplivnost

70%,
– usposobljenost strokovnega kadra -

vplivnost 20%,
– rok izvedbe javnega naročila - vpliv-

nost 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 10. 2001.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet

Št. 1662/01-46/10 Ob-55940
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.
04/237-31-03, faks 04/237-31-07.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje zele-
nih površin na območju mesta Kranja -
mestne krajevne skupnosti, št. kategori-
je storitve iz priloge 1A: 1. storitve vzdrževa-
nja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala predvidoma od 15. 12. 2001 do
15. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kon-
taktna oseba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumenta-
cije v višini 15.000 SIT na žiro račun Mestne
občine Kranj številka 51500-630-50113 s
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pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdr-
ževanje zelenih površin”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 11. 2001
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pre-
dložene na naslov Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, soba 215.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje zelenih površin” - ponudba,
ne odpiraj!” in številko objave tega razpisa,
ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 11. 2001
ob 13. uri v sobi št. 9, Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevani: ban-
čna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili zakona o izvrševanju prora-
čuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakona
o javnih naročilih 47. čl.): v skladu z zako-
nom o javnih naročilih.

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

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravne-
ga organa, za samostojne podjetnike prigla-
sitveni list DURS-a,

– dokazila o minimalni kadrovski uspo-
sobljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložila garanci-
jo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3 ali vsebinsko enakovredni
obrazec ponudnikove banke ne starejše od
30 dni od te objave, oziroma davčna odme-
ra samostojnega podjetnika za leto 2000,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starej-
še od 30 dni od te objave, ali lastno izjavo o
poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih,

– dokazilo, da v preteklih 5 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponu-
dnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne
starejše od 30 dni od te objave in dokazilo
za podjetje oziroma izjavo o nekaznovanju,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog po-
godbe o izvajanju del,

– izjava, da podatki niso zavajujoči oziro-
ma, da so resnični.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudbe, odločitev
o sprejemu ponudbe je 15 od dneva odpi-
ranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– finančna usposobljenost ponudnikov

15 točk,
– reference ponudnika za enaka ali po-

dobna dela v zadnjih treh letih 15 točk,
– tehnična opremljenost z dokazili 20

točk,
– odzivni čas za nujne posege 15 točk,
– fiksnost ponudbene cene 50 točk,
– rok plačila 15 točk,
– ponudbena vrednost 190 točk.
– ostale ponudbe po izračunu: minimal-

na vrednost krat 190 deljeno z ponudbeno
vrednostjo

(opomba: najugodnejša ponudba je ti-
sta, katera po merilih za izbiro doseže naj-
večje število točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
osebno ali po telefonu 04/237-31-57, Sta-
nislav Koren.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 20/01 Ob-55994
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: prevozne stori-
tve, po prilogi 1B, št. 20 - podporne in
pomožne prevozne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

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: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.

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. Do-
datne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, 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.

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 12. 11. 2001, ob 9. uri.

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

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pri-
stojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovano-
sti, dano pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo;

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti, 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 predložitev ponudb;

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

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

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

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

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

6.2. da ima:
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– 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 ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisa-

nih vrst storitev;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od

datuma prejema računa;
10. da ima vsaj 5 avtobusov s 45 se-

deži;
11. da bo storitve opravljal vse dni v

letu po enakimi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 31. 4. 2002, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe, dne 22. 11.
2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
14,000.000 SIT z DDV.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 21/01 Ob-55995
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: fotokopiranje in
razmnoževanje, priloga IB, št. 27 - dru-
ge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

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: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.

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. Do-
datne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev ponudb, 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 9. 11. 2001.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 12. 11. 2001, ob 10. uri.

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

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pri-
stojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovano-
sti, dano pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo;

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

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

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

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

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

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

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

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti 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 ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisa-

nih vrst storitev;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od

datuma prejema računa;
10. da bo storitve opravljal v prosto-

rih bolnišnice (letna najemnina znaša skupaj
z DDV 400.554 SIT in obratovalni stroški
skupaj z DDV 400.554 SIT);

11. da bo delovni čas od 7. do 15.
ure vsak delovni dan.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 31. 4. 2002, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe, dne 22. 11.
2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
18,000.000 SIT z DDV.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 96/2001 Ob-56020
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga razpisa je najem DB2 orodij za IBM
9672-X27 procesor (operacijski sistem
OS/390, DB2 v.6) za Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije. Oznaka
razpisa: HO-4/01-108-18-S. Klasifikaci-
ja storitve po prilogi 1A ZJN-1 je 7 –
računalniške storitve in sorodne opre-
me.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

dovoljene največ tri variante ponudbe.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, predvidoma zadnja tretjina
novembra 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
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zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Janez Škuf-
ca, dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, e- mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III, ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudb:
torek, 6. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v tajništvo naročnika, soba
345/III.

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 6. 11. 2001 ob 12.30, v sejni
sobi naročnika, soba 342/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe za vsakega ponudnika in ne-
preklicna bančna garancija izbranega ponu-
dnika za izpolnitev pogodbenih obveznosti
za čas najema programske opreme.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zahtevami razpisne dokumentacije.

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

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

– vse ponujene funkcije orodij morajo
biti takoj delujoče v naročnikovem okolju;

– orodja se morajo vklapljati v naročni-
kovo okolje in njegove že izdelane proce-
dure tako, da so nadgradnja obstoječih ali
zamenjava le-teh brez večjih vlaganj v uspo-
sabljanje naročnika;

– cene morajo biti podane v USA $ po
zahtevah predračuna v razpisni dokumen-
taciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitev: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 12. 2001. Odločitev o najugo-
dnejšem ponudniku bo naročnik sprejel do
sredine novembra 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo izbral najugodnešega ponudnika z najnižjo
oceno po formuli: ocena je cena /(1 + vsota
vseh meril v %), kjer so merila:

– napor naročnika za uvedbo ponujenih
orodij (od –50 do 0%), negativno merilo;

– usposobljenost naročnika za uporabo
orodij (0 – 30%);

– prijaznost do uporabnika (0 – 15%);
– ugodnosti (sistem) obračuna pri nad-

gradnji naročnikovega vozlišča (0 – 30%);
– reference (0 – 10%).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sestanek s ponudniki bo v torek,
16. 10. 2001, v sejni sobi naročnika, soba
342/III, ob 11. uri.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 3-4/2001 Ob-56052
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

Ljubljana, tel. 01/434-11-00 faks
01/436-12-28.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava elabora-
tov zemljiškokatastrske spremembe vr-
ste rabe in katastrske klasifikacije kme-
tijskih zemljišč.

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

5. Kraj izvedbe: Območje Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, delno v letu 2001, pre-
ostali del predvidoma do 19. 4. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Miha Zupančič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR SKZG RS, št.
50102-603-44803 sklic 77-04.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 10. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana,
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska c. 58, Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-

čilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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 predvidena.

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: navedeni v razpisni do-
kumenataciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon
o zemljiškem katastru, Zakon o evidentira-
nju nepremičnin, državne meje in prostor-
skih enot idr.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumetacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 23. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumetaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

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

Ob-55732
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.

2. Naslov naročnika: Trubarjev dom
upokojencev Loka pri zidanem mostu, Loka
pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri Zida-
nem mostu, tel. 03/565-81-00, faks
03/56-841-96, el. pošta: loka@ssz-slo.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
Skupina A: živila in material za pre-

hrano:
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– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago,

– podskupina 2: sadje, zelenjava (sve-
že) in drugi kmetijski pridelki,

– podskupina 3: zelenjava, sadje in sla-
doledi (zamrznjeno),

– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 5: zamrznjeno pecivo,
– podskupina 6: sveže meso in drobo-

vina,
– podskupina 7: perutninsko, kunčje

meso in izdelki iz perutnine,
– podskupina 8: ribe – sveže, zamrz-

njene,
– podskupina 9: mesni izdelki,
– podskupina 10: testenine,
– podskupina 11: jajca,
– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki.
Skupina B: čistila, pralna in pomival-

na sredstva ter material za higieno:
(b) Kraj dobave: Loka pri Zidanem mo-

stu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo na vse skupine s
podskupinami, na vsako posamezno skupi-
no posebej ali vsako podskupino posebej.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Skupnost zavo-
dov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, Celje, tel.
03/54-346-15, Jože Cerovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 26. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50700-603-31892. Davčna številka:
43103375. Na položnico morajo ponudni-
ki napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko zaradi izstavitve računa.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 29. 10. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Trubarjev dom upokojencev, Lo-
ka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fazi
postopka bančno garancijo v višini 500.000
SIT, če ponudba presega 30 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45-dnev-
ni plačilni rok in dekadno fakturiranje.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 11. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2001.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 1/01-900 Ob-55784
1. Naročnik: Dom upokojencev Šmarje

pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje
pri Jelšah, tel. 03/817-14-00, faks
03/817-14-20, el. pošta: domsmarje@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– skupina A: živila in material za pre-

hrano:
– podskupina 1: splošno prehrambe-

no blago,
– podskupina 2: sadje,
– podskupina 3: kmetijski pridelki,
– podskupina 4: zelenjava,
– podskupina 5: zelenjava, sadje, sla-

doledi – zamrznjeno,
– podskupina 6: kruh in pekovsko

pecivo,
– podskupina 7: mleko in mlečni iz-

delki,
– podskupina 8: meso in mesni izdelki,
– podskupina 9: perutnina,
– podskupina 10: ribe,
– podskupina 11: testenine,
– podskupina 12: jajca,
– podskupina 13: gastro program (ju-

he in začimbe),
– podskupina 14: tobačni izdelki;

– skupina B: čistila:
– podskupina 1: sredstva za osebno

higieno in zaščitna sredstva,
– podskupina 2: čistila splošno,
– podskupina 3: pralna sredstva,
– podskupina 4: pomivalna sredstva.

(b) Kraj dobave: Rakeževa 8, 3240
Šmarje pri Jelšah.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
skupine s podskupinami, na vsako posa-
mezno skupino posebej, ali vsako podsku-
pino posebej.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, Celje (tel.
03/54-346-15), Jože Cerovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
26. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR 50700-603-31892. Davčna številka
43103375. Na položnico morajo ponudni-
ki napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko zaradi izstavitve računa.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 29. 10. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Šmarje pri Jel-
šah, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II. fazi
postopka bančno garancijo v višini 500.000
SIT, če ponudba presega 30 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: 45-dnevni
plačilni rok in dekadno fakturiranje.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 11. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Št. 311/2001 Ob-55817
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56,

1107 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in

prehrambeni izdelki ter tople malice.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Vodnikova 56

(živila in prehrambeni izdelki), Ljubljana,
Zvezna 18 (tople malice), Ljubljana, Vojko-
va 58 (tople malice), Ljubljana, Pokopališka
11 (tople malice).

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelji se lahko potegujejo na
celotno naročilo ali le na posamezne skupi-
ne oziroma podskupine.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Varstveno de-
lovni center Tončke Hočevar, Vodnikova
56, Ljubljana, v tajništvu pri Tatjani Avanzo.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali
po pošti po predhodni predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije. Faks
01/515-28-75.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijav, vsak delavnik med
8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.300 SIT nakazilo na ŽR
št. 50102-603-48592, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 26. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Varstveno delovni center Tončke
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Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana, v raču-
novodstvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% raz-
pisane vrednosti posamezne skupine oziro-
ma podskupine, za katero se javlja na raz-
pis. Bančno garancijo pa samo v primeru,
če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000
SIT.

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta naročila. Ponudnik ne sme biti v ste-
čaju, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z rokom določene obveznosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb 16. 11. 2001, odlo-
čitev o sprejemu ponudbe 23. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost ponudb.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
35,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je mož-
no na celoten razpis, posamezno skupino
oziroma podskupino. Naročnik bo oddal jav-
no naročilo po 3. točki 19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Varstveno delovni center
Tončke Hočevar, Ljubljana

Št. 126-01/2001-01 Ob-55839
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Pre-

mrla-Vojka Koper.
2. Naslov naročnika: Muzejski trg 5,

6000 Koper, tel. 05/663-12-40, faks
05/663-12-44.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Janka Pre-
mrla-Vojka Koper, Muzejski trg 5, Koper.

(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 prehram-
benega blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. mesni izdelki,
3. sadje,
4. sadni sokovi,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. slaščičarski izdelki
7. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 1 leta. Sposobnost
se prizna za obdobje 1 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Janka Premrla-Vojka Koper, Muzejski trg 5,
6000 Koper, tajništvo.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od obja-
ve pa do vključno 23. 10. 2001 med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51400-603-30101 s pripisom -
za razpisno dokumentacijo. Pred dvigom
razpisne dokumentacije mora ponudnik pre-
dložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 23. 10. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Janka Premrla-Voj-
ka Koper, Muzejski trg 5, 6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, s 15-dnevnih zbirni-
kom, 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma 20. 11. 2001. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 23. 11.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Osnovna šola Janka Premrla-Vojka
Koper

Ob-55961
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Splošna bolniš-

nica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice, tel. 04/5-86-80, faks
04/586-16-96.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nezdrav-
stveni potrošni material - letne dobave v
skladu s 3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po posa-
meznih skupinah oziroma podskupinah,
vendar mora ponudnik ponuditi vse razpisa-
ne vrste blaga iz posamezne skupine oziro-
ma podskupine.

Skupine in podskupine:
A. Tekstil, delovna zaščitna oblačila in

obutev:
1. tekstilni izdelki,
2. delovna zaščitna oblačila,
3. delovna obutev,
B. Pisarniški material, obrazci in tiskovi-

ne:
1. pisarniški material,
2. obrazci,
3. tiskovine,
C. Ostali material:
1. material za čiščenje,
2. papirna konfekcija.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Jesenice, uprava, Zdenka Pulec, Ce-
sta m. Tita 112, Jesenice, dodatne informa-
cije Vesna Dovžan, tel. 04/586-84-06 (za
skupino A), Nežka Kramar tel.
04/586-84-71 (za skupini B in C).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT (z
DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713099-03.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 29. oktobra 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta m. Tita 112, 4270 Jesenice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 30,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.

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

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 7. 12. 2001, 14. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kadidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-55962
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov  naročnika:  Splošna  bolni-

šnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice, tel. 04/5-86-80, faks
04/586-16-96.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano - letne dobave v
skladu s 3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po posa-
meznih skupinah oziroma podskupinah,
vendar mora ponudnik ponuditi vse razpisa-
ne vrste blaga iz posamezne skupine oziro-
ma podskupine.

Skupine in podskupine:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. sveže meso in izdelki iz svežega

mesa,
III. ribe,
IV. meso in suhomesnati izdelki,
V. jajca,
VI. olja in maščobni proizvodi,
VII. moke, testenine in zdrobi,
VIII. kruh in pekovsko pecivo,
IX. sveže sadje,
X. zelenjava sveža in naravno kisana,
XI. konzervirano sadje in zelenjava,
XII. zamrznjena zelenjava in sadje,
XIII. brezalkoholne pijače in mineralne

vode,
XIV. ostalo splošno prehrambeno blago.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Jesenice, uprava, Zdenka Pulec,
Cesta m. Tita 112, Jesenice, dodatne in-
formacije Sonja Čeferin Tomaš, tel.
04/586-82-63.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

med 8. in 13. uro, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT (z
DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713099-02.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 29. oktobra 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta m. Tita 112, 4270 Jesenice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 30,000.000 SIT pa bančna
garancija.

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

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

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 5. 12. 2001, 12. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-55963
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Splošna bolniš-

nica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice, tel. 04/5-86-80, faks
04/586-16-96.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki - letne dobave v skladu s
3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po posa-
meznih skupinah oziroma podskupinah,
vendar mora ponudnik ponuditi vse razpisa-
ne vrste blaga iz posamezne skupine oziro-
ma podskupine.

Skupine in podskupine:
A. obvezilni material,
B. material za inkontinenco,
C. material za stomo,
D. sredstva za higieno in dezinfekcijo,
E. material za vakuumski odvzem krvi,
F. infuzijski in transfuzijski sistemi,

G. intravenozne kanile, katetri periferni
venski, katetri centralni venski,

H. elektrode,
I. RTG filmi in kemikalije,
J. rokavice,
K. ostali medicinski pripomočki,
L. diagnostična sredstva in vitro,
M. šivalni material,
N. endoproteze kolkov,
O. material za endoskopsko kirurgijo in

mehanski šiv za klasično kirurgijo,
P. osteosintetski material,
R. enteralna prehrana, sonde in sistemi

za hranjenje,
S. material za sterilizacijo.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Jesenice, uprava, Zdenka Pulec, Ce-
sta m. Tita 112, Jesenice, dodatne informa-
cije Helena Vidmar, mag. farm. spec. tel.
04/586-82-58.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 12.000 SIT (z
DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713099-01.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 29. 10. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta m. Tita 112, 4270 Jesenice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 30,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 90 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.

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

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 3. 12. 2001, 10. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53711.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Jesenice
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Št. 33/15-5 Ob-55965
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material.

(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splošna
bolnišnica Trbovlje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po nasled-
njih skupinah:

1. skupina: testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche,

2. skupina: reagenti za hematološke štev-
ce firme Coulter (Model MAX M in ONYX),

3. skupina: reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3),

4. skupina: reagenti za plinski analizator
– AVL Roche (Model Compact 3),

5. skupina: reagenti za plinski analizator
firme Instrumentation Laboratory (Model
1306),

6. skupina: reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II,

7. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Coagucheck firme Roche,

8. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Turbitimer firme Behring,

9. skupina: reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Sysmex firme Behring (Model CA-500),

10. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott,

11. skupina: reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman,

12. skupina: reagenti, standardi, kalibra-
torji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hita-
chi 911 – firme Roche,

13. skupina: hitri testi za določanje drog
v urinu,

14. skupina: reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche,

15. skupina: elektrode.
Ponudnik lahko ponudi posamezne sku-

pine ali vse skupine. Ponuditi pa mora vse
artikle v skupini.

4. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: zače-
tek dobav po podpisu pogodbe – pravilo-
ma se bodo pogodbe sklepale za obdobje
6 mesecev, prvo obdobje od 1. 1. 2002
do 30. 6. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajniš-
tvo, dodatne informacije samo pisno.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na ŽR naročnika št.: 52700-603-40248, s
pripisom za laboratorijski material in naved-
bo davčne številke.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 26. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska c. 9, 1420 Trbovlje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, če bo
vrednost ponudbe nad 25 milijoni SIT v viši-
ni 500.000 SIT, če pa vrednost ponudbe
ne presega 25 milijonov SIT, predloži bian-
co menico v višini 300.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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: razvidni v razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe predvidoma do 22. 11. 2001
do 12. ure, odločitev predvidoma do 3. 12.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Trbovlje

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago 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 blago po
postopku s pogajanji

Št. 5/2001 Ob-55731
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, 01/47-88-649, razpi-
si@gov.si.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20/
2 ZJN-1.

4. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška in ostala oprema kot je navedeno v
specifikacijah naročnika:

07A - a: 2 kosa,
07A - c: 1 kos,
06A: 1 kos,
06B: 1 kos,
03G: 3 kosi,
02C: 7 kosov,
02A - a: 2 kosa,

11A: 3 kosi,
07E: 50 kosov,
07H: 3 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: /

5. Kraj dobave: območje RS.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 15. 10.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana, Petra Rozman, http://www.gov.si/
razpisi, razpisi.cvi@gov.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, soba 21.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: /

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. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale glede na ponudbe-
no ceno, lastnosti opreme, dobavne in vzdr-
ževalne pogoje. Kot najugodnejša bo za vsa-
ko vrsto razpisane opreme štela ponudba,
kjer bo izračunani količnik med skupno ce-
no in drugimi merili najnižji. Za vsak razpi-
san sklop opreme bo izbran najugodnejši
kandidat.

1.12.1 dobavni rok:
– do vključno 15 dni: 3%,
– od 16 do 30 dni; za vsak dan manj kot

30 dni: 0,2 %,
– pogoj: 30 dni;
1.12.2 garancijski rok:
– 36 mesecev ali več: 6%,
– 24 do 36 mesecev: 3%,
– pogoj: 12 mesecev;
1.12.3 odzivni čas od prijave napake:
– do vključno 2 delovni uri: 3%,
– do vključno 3 delovne ure: 2%,
– pogoj: 4 delovne ure ali manj;
1.12.4 rok za odpravo napake od prija-

ve napake (popravilo oziroma nadomestna
oprema):

1.12.4.1 kritična oprema (napaka, ki po-
meni prekinitev zmožnosti dela):

– do vključno 9 delovnih ur: 4%,
– do vključno 11 delovnih ur: 2%,
– pogoj: 12 delovnih ur ali manj;
1.12.4.2 ostala oprema (napaka, ki po-

meni nebistveno zmanjšano funkcionalnost):
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Popravek
Št. 232 Ob-56047

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo rea-
gentov in materiala za transfuzijo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9.
2001, Ob-55588, se 6. točka popravi in se
pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju treh let od sklenitve
pogodbe.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 006/2001 Ob-55733
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letal-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana; tel. 01/47-34-601; faks
01/43-16-035, e-mail: urscl@caa-rs.si.

3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in instalacija RDD sistema
vključno z RDD/FDPS Integration in
FDDI LAN Coupling; en sistem, Center
vodenja zračnega prometa, Kotnikova
19 a, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  postopek  s  pogajanji,
2.  točka  drugega  odstavka  20.  člena
ZJN.

– do vključno 2 delovna dneva: 3%,
– do vključno 3 delovni dnevi: 1%,
– pogoj: 4 delovni dnevi ali manj;
1.12.5 zamenjava z novo opremo:
– do vključno 10 dni ali 2x ista napaka:

4%,
– do vključno 20 dni ali 3x ista napaka:

2%,
– pogoj: 21 dni ali manj;
1.12.6 oprema, ki zahteva operacijski

sistem:
– pogoj: ustrezen certifikat proizvajalca

operacijskih sistemov za celoten sistem, kot
je to navedeno v tehničnih zahtevah – spe-
cifikacijah:

1.12.7 drugi pogoji:
– pogoj: skladnost opreme s specifika-

cijami.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
16. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 44 z dne
1. 6. 2001, Ob- 49777.

17. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2001.

Center Vlade RS za informatiko

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Comsoft GmbH Wach-
hausstr. 5a, 76227 Karlsruhe, ZR Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 210,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
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: 25. 9. 2001.
Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 01/2001 Ob-55807
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Slovenske Konjice d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 3,

3210 Slovenske Konjice, tel. 03/758-04-00,
faks 03/758-04-16.

3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 vozilo za prebijanje kanalov in čr-
panje fekalij, sestavljeno iz ustrezne ša-
sije – podvozja 4 x 2, moč motorja ca.
280 KM, nadgradnja prostornine ca. 6
m3 (ca. 2 m3 voda + 4 m3 fekalij). Vozilo
in nadgradnja tovarniško nova.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) cena in finančne ugodnosti: 75 točk,
b) servis: 5 točk,
c) garancija: 5 točk,
d) reference: 5 točk,
e) dobavni rok: 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tamček M&M d.o.o.,
Celovška 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
35,242.218,90 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 40,292.210 SIT, 34,094.766,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bilo raz-
pisa.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.

Št. 108/2001 Ob-55809
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organiza-

cija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ra-

govska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: splošno prehrambeno blago XV.
sklopa, v količini navedeni v razpisni do-
kumentaciji v skupni razpisni vrednosti
2,750.000 SIT.

Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organiza-
cija Novo mesto, Novo mesto, Ragovska uli-
ca 18, na treh lokacijah v kraju Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba za katero se upošteva: kakovost
največ 55 točk in cena največ 45 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: XV. sklop: splošno pre-
hrambeno blago: Mercator - Dolenjska d.d.,
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 2,810.956,76
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: XV. sklop: splošno prehrambeno
blago, ena ponudba: 2,810.956,76 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil ob-
javljen.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46189, to je bila izbira v drugem razpisu.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto

Ob-55848
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: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli do 1kV; 1500 m; 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: Merkur d.d.,
Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 5,248.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,018.000 SIT, 5,037.419,52 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., Maribor

Ob-55849
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
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Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20kV in univerzalni kabel
20kV; 2000 m; 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 C: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,300.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 14,094.000 SIT, 11,300.000 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., Maribor

Ob-55850
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor,  javno  podjetje  za  distribucijo  elek-
trične energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20kV in univerzalni kabel
20kV; 25000 m; 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 B: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,350.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 35,545.000 SIT, 30,350.000 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., Maribor

Ob-55851
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: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20kV in univerzalni ka-
bel 20kV; 40000 m; na skladišče naroč-
nika.

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: 30,800.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 34,000.000 SIT, 30,800.000 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., Maribor

Ob-55852
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Ma-

ribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: NN kabli do 1kV; 59000 m; na skla-
dišče 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: Merkur d.d.,
Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 34,684.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 37,636.000 SIT, 34,520.000 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., Maribor

Ob-55853
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: NN kabli do 1kV; 97000 m; na skla-
dišče 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: 54,005.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 62,097.000, SIT, 54,005.000 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., Maribor

Ob-55854
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: NN kabli do 1kV; 21000 m; na skla-
dišče 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: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,548.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,851.000 SIT, 5,548.000 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., Maribor

Ob-55855
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
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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: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi;
32800 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: J-Rupert &
Co. d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,681.455
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,887.980 SIT, 2,681.455 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., Maribor

Ob-55856
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: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi;
2410 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 B: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,443.360
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,563.640 SIT, 4,529.900 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., Maribor

Ob-55857
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: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi; 220
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 C: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
12,151.510,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,164.136,70 SIT, 5,308.770 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., Maribor

Ob-55859
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi; 165
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 D: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,360.021,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,973.356,30 SIT, 3,381.733 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., Maribor

Ob-55860
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi;
21700 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 E: J-Rupert &
Co. d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,272.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 26,131.200 SIT, 12,272.600 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., Maribor

Ob-55861
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: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kabelski pribor in plastične cevi;
12000 m; 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: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,420.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,124.000 SIT, 5,420.000 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., Maribor

Ob-55863
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
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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 do-

bave: stikalne naprave; 71 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 A: C & G d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,399.258
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 46,669.212 SIT, 40,901.990 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., Maribor

Ob-55864
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: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: stikalne naprave; 85 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 B: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 16,928.560
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 18,677.400 SIT, 16,928.560 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., Maribor

Ob-55865
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 do-

bave: stikalne naprave; 110 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: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,961.750
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,961.750 SIT, 6,153.900 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., Maribor

Ob-55866
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 do-

bave: stikalne naprave; 4230 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 D: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,826.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 27,310.350 SIT, 20,826.300 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., Maribor

Št. 021-02-34/2001 Ob-55986
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Inšpektorat RS za okolje in pro-
stor.

2. Naslov naročnika: Vilharjeva 33,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-17-268, faks
01/43-29-271.

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški material (natančen opis
je v prilogi).

Kraj dobave – sedeži območnih enot
IRSOP:

1. Območna enota IRSOP Ljubljana,
Vilharjeva cesta 33, Ljubljana;

2. Območna enota IRSOP Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje;

3. Območna enota IRSOP Koper,
Trg Brolo 4, Koper;

4. Območna enota IRSOP Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj;

5. Območna enota IRSOP Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska So-
bota;

6. Območna enota IRSOP Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica;

7. Območna enota IRSOP Novo me-
sto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto in

8. Območna enota IRSOP Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili sta bili ponudbena
cena in odzivni čas. Ponudbe so se ovre-
dnotile s točkami, pri čemer je bil za posa-
mezno merilo določen maksimum:

– ponudbena cena 90 točk,
– odzivni čas 10 točk.
Naročnik je pridobil tri pravilne in neod-

visne ponudbe. Izbran je bil ponudnik z
najvišjim številom točk.

6. Ime in naslov dobavitelja: Mladin-
ska knjiga Birooprema, Dunajska c. 121,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,030.319,54
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 14,863.871,97 SIT,
9,030.319,54 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ni bil objavljen. Naročnik je iz-
bral odprti postopek.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: predhodni razpis ni bil potreben.

14. Datum odposlanja zahteve v obja-
vo: 29. 8. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

inšpektorat RS za okolje in prostor
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     Zap. št. Naziv materiala Količina

1. fotokopirni papir A4 8000  zav.
2. fotokopirni papir A3 30  zav.
3. faks papir – role 216mm x 30m x 12mm 80  rol

KUVERTE
4. format A4 /bele, silikonske/ 11000  kom.
5. format A5 /bele, silikonske/ 7000  kom.
6. amerikanke /bele, samolepilne/ 20000  kom.
7. kuverte s povratnico, obr. 0,44 N 30000  kom.
8. kuverte s povratnico, obr. 0,44 S-s spor.o prisp. poš. 20000  kom.
9. vabilo, obr. 0,50 6500  kom.

MAPE
10. herbarij mapa s trakom/brez klape/ 500  kom.
11. plastificirana mapa z zavihki z elastiko 20  kom.
12. prešpan mapa/s klapo/ 800  kom.
13. ovoj za spise /rjav, - obr. 0,14

 - PRIREJENO ZA RAČUNALNIŠKI IZPIS S TISKALNIKOM ! 15000  kom.
14. ovoj za spise /upr. post/ - obr. 0,111 10000  kom.
15. popis spisa, obr. 8,154 10500  kom.

REGISTRATORJI
16. A4 – široki /samostoječi/BIROLINE 750  kom.
17. A4 – ozki /samostoječi/BIROLINE 400  kom.

OSTALO
18. samolepilne nalepke (38x75)-pola 500  pola
19. kolegij blok A4 /črtan/ 300  kom.
20. kartice za kartotečno kazalo /rumeno, belo/, obr. 0,116 10000  kom.
21. pregradni kartončki od A do Ž 20  kom.
22. vročilnice, obr. 0,13 10000  kom.
23. prijava nastopa dopusta, obr. 0,54 50  kom.
24. potni nalog za pot. promet, obr. 4,7 100  kom.
25. list odsotnosti - obr. 0,37 500  kom.
26. abecedna kazala /indeks za registrator, A4 - od A do Ž/ 300  kom.
27. knjižica motornega vozila, obr. 4,22 80  kom.

TONERJI
28. za fotokopirne stroje /Canon NP 6030/ 15  kom.
29. toner za tiskalnik FUJITSU 16 ADV 1  kom.
30. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 p 20  kom.
31. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 -M 4  kom.
32. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 4 P 4  kom.
33. za laserske tiskalnike/Laser Jet 4 L 4  kom.
34. toner za fax CANON FX3 CARTRIDGE H 11 6381-910 2  kom.
35. toner za tiskalnik OPTRA S 1255 12  kom.
36. toner za tiskalnike LEXMARK OPTRA 710 color 1  kom.
37. kartuše za faks Canon BJ, BX2-črna 40  kom.
38. kartuše za faks Canon L 250 6  kom.
39. kartuše za tiskalnike /Epson Stylus 820/ 150  kom.
40. kartuše za tiskalnike PACKARD 710 C 7  kom.

TRAKOVI
41. za pisalne stroje /Olivetti ET 112/ 15  kom.
42. za matrične tiskalnike /Epson LQ 570/ 20  kom.

DISKETE IN KASETE
43. diskete 3,5 HD /1/10/ 180 škatel
44. škatle za shranjevanje disket /1/10/ 30  kom.

PVC PROIZVODI
45. folije za printerje /Laser A4. 1/50/ BASF 6  zav.
46. PVC mapa s sponko 5628 ESS. 1200  kom.
47. PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče/, za vpenjanje 5000  kom.

OSTALO
48. kemični svinčniki /G1-07 ali podobno/ 500  kom.
49. kemični svinčniki /Pilot BPS GP Medium, 1.0/ - črni+modri 200  kom.
50. tehnični svinčniki 0,5 UNIX ali podobno 100  kom.
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    Zap. št. Naziv materiala Količina
51. vložki za kemične svinčnike / PILOT ali podobno / 500  kom.
52. vložki za tehnične svinčnike, 0,5 /1/12/ 30  kompl.
53. spenjalec /Leitz 5501 B91 ali podobno/ 40  kom.
54. sponke za papir /vel. 14/ 350  škatel
55. sponke za papir /vel. 12/ -BARVNE 700  škatel
56. sponke za spenjač 500  škatel
57. razpenjalec sponk 1029 A 45  kom.
58. luknjač /SAX 408 ali podobno/ 45  kom.
59. radirka-FACTIS 60 RP ali podobno 70  kom.
60. lepilo /21gr./ UHU ali podobno 210  kom.
61. lepilni trak 450  kom
62. korekturno sredstvo 200  kom.
63. flomastri /signir, 1/4/ 130  kompl.
64. post-it lističi /srednji, kocka/, 76 mm x 76 mm 600  kom.
65. post-it lističi /mali/, 38 mm x 51 mm 500  kom.
66. škarje za papir 40  kom.
67. ravnilo PVC/30 cm 40  kom.
68. flomaster STAED+B62. 358 9 D okr. perm. ali podobno 40  kom.
69. blazinice za žige /Trodat 4480/črna 50  kom.
70. blazinice za žige /Trodat 4913/ črna 50  kom.
71. blazinice za žige /Trodat 4924/črna 50  kom.
72. stojalo za selotejp - SCOTCH ali podobno 40  kom.
73. papirnate brisače 30  kom.
74. špirale za vezavo papirja

RELIUTRE PLASTQUE-BINDING ELMENT vel. 10, 12,5, 14, - barvne 500  kom
75. podložni karton LAMIREL 500  kom
76. folija prozorna PRESTIGE 80 CRISTAL 500  kom
77. podloge za na mizo-tekoče leto 10  kom
78. M1,obr. 8,247 50  kom
79. MDČ,obr. 8,246 50  kom
80. M3, obr. 8,252 50  kom
81. PD-PO obr. 0,49 50  kom
82. PD-1 obr. 0,48 50  kom

Ob-55922
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. -

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri naj-

ugodnejšega dobavitelja je bilo izdano
28. 6. 2001, obrazloženo obvestilo 4. 7.
2001, sklep državne revizijske komisije o
zavrnitvi revizije pa dne 17. 9. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve:

– 125 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 240 litrov,

– 310 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 1100 litrov,

– 50 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 120 litrov,

– 3500 kosov plastičnih posod
bio-boy za odpadke, volumna 10 litrov,
fco Komunala Koper-avtopark.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev so bila
naslednja: cena, reference, dobavni rok in
plačilni pogoji. Izbrani ponudnik je v kombi-
naciji razpisanih meril zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o., Cesta
na Ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 16,440.500 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile tri pravočasne ponudbe, od tega sta bili
dve pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 20,511.150 SIT, 14,192.511,50
SIT, obe 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: 28. 9. 2001.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 08B/2001 Ob-55939
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: okoli 800.000 kg utekoči-
njenega naftnega plina - propana za
kurjavo 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:  Butan  plin  d.d.,

Verovškova 70,  1000  Ljubljana  in  Istra-
gas  d.o.o.  Koper,  Sermin 8/a,  6000
Koper.

7. Pogodbena vrednost: 32,000.000
SIT (brez DDV); 32,000.000 SIT (brez
DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 64,000.000 SIT; 64,000.000 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: 1. 10. 2001.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana

Št. 40300-0237/01 Ob-55942
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,

4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-318.

3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup treh starejših manjših stano-
vanj v Škofji Loki - garsonjera št. 22 v 3.
nad., v izmeri 28,81 m2, Frankovo nase-
lje 41, Škofja Loka.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena - 50 točk,
opremljenost stanovanja razvidna iz točko-
vanja stanovanja nad 300 točk - 5 točk,
rok izpraznitve stanovanja krajši od 55 dni
po podpisu pogodbe - 3 točke. Do določe-
nega roka so bile naročniku predložene tri
ponudbe. Pri pregledu in analizi ponudb
se je ugotovilo, da sta dve ponudbi pravil-
ni. Ena ponudba je bila nepravilna, ker ni
bila opremljena z zahtevanimi dokazili. Iz-
brani sta bili obe pravilni ponudbi, vendar
je en ponudnik odstopil od prodaje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nada Stanković, Fran-
kovo naselje 41, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 7,350.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,580.000 SIT, 7,350.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 54/01, z dne 29. 6.
2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Občina Škofja Loka

Št. 144/03 Ob-55966
1. Naročnik: Institut informacijskih zna-

nosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 5 kosov računalniških strežnikov,
ki podpirajo operacijske sisteme Open-
VMS, Unix (Compaq Alpha Server DS10
67/600 ali podoben).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, tehnične zahteve, re-
ference in kadri.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin, tel. 01/588-71-00.

7. Pogodbena vrednost:
17,526.257,36 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4. 7. 2001.

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

nudbe: 22,180.251,59 SIT (DDV je vklju-
čen), 17,526.257,36 SIT (DDV je vključen).

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: 28. 9. 2001.

Institut informacijskih znanosti
Maribor

Št. 1/2899/2001 Ob-55967
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št.
01/474-25-02.

3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava strojne in programske
opreme za dejavnost organizatorja tr-
ga za električno energijo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(50% delež), reference ponudnika (15%
delež), funkcionalnost (20% delež), uspo-
sobljenost uvedbe in vzdrževanja (15% de-
lež).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za trgovalni sistem,
obračun in poravnavo in evidentiranje voz-
nih redov Elektronabava d.d., Cesta 24.
junija 3, Ljubljana, za poslovno mrežo Her-
mes Plus d.d., Šlandrova 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za trgovalni si-
stem, obračun in poravnavo in evidentira-
nje voznih redov 381,229.590 SIT, za po-
slovno mrežo 89,372.727 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število  prejetih  ponudb:  4  po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za trgovalni sistem: 450,163.343
SIT, 237,052.160,25 SIT, obračun in po-
ravnavo: 127,508.500 SIT, 43,335.040
SIT, evidentiranje voznih redov:
58,914.586 SIT, 21,896.000 SIT, poslov-
no mrežo: 231,235.130 SIT,
67,901.689,27 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: 28. 9. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 87/2709/2001 Ob-55973
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32.
3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: za dobavo in montažo digitalne
komunikacijske opreme za dograditev
SDH vozlišč v RTP Beričevo in HE Dra-
vograd.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano v
smislu določil 3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta  24. junija 3,  1231  Ljubljana-Čr-
nuče.

7. Pogodbena vrednost: 225,199.949
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 145,827.609 SIT.

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

nudbe: 225,199.949 SIT, 225,199.949
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Telekomunikacije

Št. 15/2933/2001 Ob-55975
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sklenitev triletnega najema licenc
Microsoft OSL.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(100% delež).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gambit Trade, d.o.o.,
Savska cesta 3a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
50,285.615,65 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 50,317.084,64 SIT, 50,285.615,65
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: 28. 9. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko

Št. 01/01 Ob-56092
1. Naročnik: Urad predsednika Repu-

blike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 17,

Ljubljana, faks 01/478-13-64.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava enega vozila (prostornina
motorja ccm: od 4000 - 4500 - segment
E) in odkup rabljenega vozila po siste-
mu staro za novo.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: nobena od ponudb ni
bila izbrana, ker meril ni bilo mogoče upo-
rabiti tako, da bi bila izbira nediskrimina-
torna.

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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,997.579 SIT, 10,777.902,78
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001,
Ob-53374.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 10. 2001.

Urad predsednika
Republike Slovenije
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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-55735
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete

5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64.

3. Datum izbire: 20. avgust 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja podružnične
osnovne šole in vrtca Trje z zunanjo ure-
ditvijo (I. faza).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, garancijski rok, največje število
točk pri točkovanju meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pluton Gradnje, d.o.o.,
Rimska 102, 3311 Šempeter v Savinjski
dolini.

7. Pogodbena vrednost:
191,376.305,75 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 71,437.690 SIT.

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

be: 274,590.994,65 SIT,
191,376.305,75 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-38 z dne 18. 5.
2001.

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

Občina Žalec

Št. 352-146/2001 Ob-55790
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda La-
honci II. faza.

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: 14,691.642
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,960.035,33 SIT, 14,691.642 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: 26. 9. 2001.

Občina Ormož

Št. 1/13-3544 Ob-55844
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje, Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55, 4275

Begunje na Gorenjskem.
3. Datum izbire: 31. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadaljevanje sanacije
konstrukcije stavbe ter sprememba na-
membnosti in adaptacija podstrešja (za
terapijo in psihosocialno rehabilitacijo)
v okviru postopnega zagotavljanja stan-
dardov v Psihiatrični bolnišnici Begunje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis GP Gradbeno po-
djetje Jesenice, d. d., Cesta Franceta Pre-
šerna 5, Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 176,108.932
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 198,917.033,82 SIT,
176,108.932 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-55887
1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Gornji Grad, At-

temsov trg 3, tel. 03/584-33-00, faks
03/584-30-68.

3. Datum izbire: 31. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija osnovne šo-
le z vrtcem v Bočni - II. faza izgradnje,
kraj izvedbe Bočna - Gornji Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik,
s.p., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 55,234.990
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 70,616.011 SIT, 55,104.328,86
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 3. 8. 2001,
Ob-53185.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Občina Gornji Grad

Št. 344-103/2001 Ob-55889
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija javne po-
ti Zasavci št. 803-270.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.

7. Pogodbena vrednost: 9,910.048,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,470.305,44 SIT, 9,910.048,60
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: 28. 9. 2001.

Občina Ormož

Ob-55903
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet – Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: nivojska križanja.
Izvedba posodobitve cestno prometne

signalizacije nivojskih križanj:
– na prehodih Čuvajnica 75 v km

75+519 in Šmihelu v km 76+437 železni-
ške proge državna meja – Metlika – Ljublja-
na,

– prestavitev obstoječih naprav za zava-
rovanje nivojskih prehodov iz km 13+705
železniške proge Prvačina – Ajdovščina in
iz km 569+426 železniške proge Ljubljana
– Sežana na prehod v km 98+551 in v km
99+383 železniške proge Jesenice – Se-
žana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra

20%,
– rok izvedbe javnega naročila 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Iskra sistemi, d.d., Steg-
ne 21, 1521 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
99,360.634,54 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 174,096.098,38 SIT;
99,360.634,54 SIT.
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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: 28. 9. 2001.

Direkcija za železniški promet Maribor

Št.  110-1/01 Ob-55905
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Ljubljana - Kozina,
odsek 0150 priključek Vrhnika; izgrad-
nja dodatne plačilne steze na cestnin-
ski postaji Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
101,542.996,81 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 106,827.016,71 SIT in
101,542.996,81 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 15. 6. 2001 Ur. l.
RS, št. 50/01, Ob-50509.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št.  110-1/01 Ob-55906
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Lenart - Beltinci, po-
dosek AC Vučja vas - Beltinci z R 353;
južna zbirna cesta Murske Sobote - za-
hodni krak.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
625,071.010,29 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 1.044,844.800,19 SIT in
625,071.010,29 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 30. 3. 2001 Ur. l.
RS, št. 22-23/01, Ob-45868.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 34401-0006/01-232 Ob-55941
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska Bis-

trica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bis-
trica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje vzdrževalnih
del na gozdnih cestah v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje po-
nudb so bile uporabljene ponudbena cena
(90%), reference in usposobljenost (10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za OE Sežana: Godina Albert s.p., Slo-
pe 20, 6240 Kozina,

– za OE Postojna: Cestno podjetje Ko-
per d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
– za OE Sežana: 6,282.355,30 SIT,
– za OE Postojna: 16,123.955,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be:
– za OE Sežana: 5,536.188 SIT,

5,409.716,31 SIT,
– za OE Postojna: 18,397.247 SIT,

16,011.713 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: 28. 9. 2001.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 344-04-03/2001 Ob-55944
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste-Pohorska cesta 3. faza, kraj izva-
janja - lokalna cesta, ki poteka na ob-
močju ulice Pohorska cesta v kraju Vu-
zenica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bauer Bernard s.p. Grad-
bena mehanizacija, nizke gradnje, Ob poto-
ku 8, 2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
14,348.260,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 24,705.975 SIT, 14,348.260,50 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: 28. 9. 2001.
Občina Vuzenica

Št. 280 Ob-55964
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba nadgradnje,
obnovitvenih in vzdrževalnih del odpli-
njanja nove in stare deponuje ter name-
stitev začasnega odplinjanja na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov Barje za le-
to 2001 in 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila:
– cena 0 – 40 točk,
– število opremljenih ekip, odzivni čas,

tehnična opremljenost za tovrstna dela (Ex
izvedba) 0 – 19 točk,

– količinski popust 0 – 10 točk,
– rok plačila 0 – 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na

osnovi zbranega največjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skor-
ba 40, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: dela, naroče-
na pisno s strani naročnika se obračunajo v
skladu s posameznimi postavkami ponud-
benega predračuna, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: najvišja skupna ponujena cena za
vse skupine je 2,288.530 SIT/enoto, najni-
žja skupna ponujena cena za vse skupine je
2,236.620 SIT/enoto.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javno naročilo je bilo ponovljeno.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 9. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
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Št. 40-25/2001 Ob-55985
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba GOI del –
novogradnja telovadnice v večnamen-
skem domu na Keblju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena, reference, rok
izvedbe, druge ugodnosti. Izbrani ponudnik
je izvedbo ponudil najceneje, ima najboljše
reference, rok izvedbe je sprejemljiv, po-
nudil dodatno ugodnost: 75 dni rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Titova cesta
87, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
66.436.078,42 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 79,527.870,34 SIT,
66,436.078,42 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba podpisana 24. 9. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

 Občina Slovenska Bistrica

Št. II-9/22 Ob-56001
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.

3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba fekalnega kana-
la F16, 16a, 16b, tlačnega kanala in
črpališča Čežarji pri Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je prejel štiri nes-
prejemljive in nepopolne ponudbe zato raz-
pis ni uspel.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
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: 1. 10. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 353-03/99 Ob-56007
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370

Logatec, tel. 01/759-06-00, faks:
01/759-06-20.

3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija in sanacija
obstoječe komunalne deponije Ostri vrh.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena - 70 točk, re-
ference ponudnika - 20 točk, posebne ugo-
dnosti - 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
63,484.318,37 SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: /

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

be: 72,482.602,47 SIT, 57,903.245,74
SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve 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 obja-
vo: 28. 9. 2001.

Občina Logatec

Št. 343-20/98 Ob-56011
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370

Logatec, tel. 01/759-06-00, faks:
01/759-06-20.

3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: prenova komunalnih vodov
in obnova cestišča Cankarjeve ceste v
Logatcu.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena - 70 točk, re-
ference ponudnika - 20 točk, posebne ugo-
dnosti - 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
64,930.248,55 SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: /

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

be: 83,231.784 SIT, 64,930.248,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve 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 obja-
vo: 28. 9. 2001.

Občina Logatec

Ob-56095
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Lipica 5, 6210 Se-

žana.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija objekta “Gra-
ščina“v Lipici – prenova strehe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena. Plačilni pogoji, rok
izvedbe, garancijska doba, reference, dru-
ge ugodnosti.

Izbran je ponudnik, ki je zbral najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d. Sežana.

7. Pogodbena vrednost:
31,829.965,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 32,994.023 SIT, 31,829.965,30
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: /

Kobilarna Lipica

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. 90315-10/2001-15 Ob-55734
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. skeniranje arhiva zemljiškega

katastra: območje 2001-17,
4.2. skeniranje arhiva zemljiškega

katastra: območje 2001-18.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, zasedenost kapaci-
tet, reference, ki so vezane za javno upra-
vo, merilo minimalnega števila točk.

Naročilo ni dodeljeno nobenemu ponu-
dniku, ker ni bila pri vsaki nalogi po ena
ponudba pravilna, druga pa nesprejemljiva.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za obe nalo-

gi so bile prejete po dve ponudbi.
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: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 64010-3/01 Ob-55772
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode

13, 4260 Bled, faks 04/574-12-43, tel.
04/575-01-00, obcina@bled.si.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

prevozov otrok v osnovne šole na ob-
močju Občine Bled za šolska leta
2001/02, 2002/03, 2003/04.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, tehnična brezhibnost
in opremljenost vozil v skladu z zakonodajo,
druge ugodnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alpetour-potovalna agen-
cija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 65,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 9. 2001.
Občina Bled

Št. 35234-0001/01 Ob-55774
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/580-91-00, faks
04/580-91-09, marija.luznik@zirovnica.si.

3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev ter kraj izved-

be: podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske službe na območju Občine
Žirovnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena za posamez-
no vrsto storitev (cena pregleda kurilnih, di-
movodnih naprav, cena čiščenja, cena me-
ritve emisij, cena optimalne nastavitve kuri-
šča), reference za dosedanje delo
(povprečno število let opravljanja dela zapo-
slenih dimnikarjev, število gospodinjstev,
kjer opravlja dimnikarsko dejavnost, število
pridobljenih koncesij), ustreznost programa
in koncesijska dajatev; pri izbiri prevladala
ugodna cena za posamezne vrste storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dimnikarstvo Primož Ra-
uter s.p., Pod gozdom 29, 4264 Bohinjska
Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

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

Občina Žirovnica

Ob-55783
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386-7-48 02 000; faks
+386-7-49 21 528.

3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: Design Mo-

dification Process Training (Šolanje za
projektne modifikacije).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 110. člen – 3. točka: odda-
ja naročila brez predhodne objave; naročilo
lahko izpolni le določeni izvajalec dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Parsons Power Group,
Inc. 2675 Morgantown Rd., Reading, Penn-
sylvania, USA.

7. Pogodbena vrednost: 44.500 USD
(10,566.222 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
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: 26. 9. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-55791
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d. Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji je
bilo poslano 13. 8. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: predmet na-
ročila je izdelava idejnega projekta za
sanacijo in širitev odlagališča odpadkov
z ureditvijo zbirnega centra ter izdelava
presoje vplivov na okolje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena do 40%,
reference ponudnika do 40%, ustreznost
idejne zasnove do 20%. Ponudba izbrane-
ga ponudnika je bila upoštevajoč navedena
merila najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko po-
djetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 7,720.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 18,800.000 SIT in 7,720.000 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: 22. 6. 2001.

Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d. Sežana

Št. 403-43/00-3 Ob-55792
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,

3330 Mozirje.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za rekonstrukcijo
LC Mozirje - Šmihel - Planinska ravna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, plačilni po-
goji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Constructa Inženiring
d.o.o., Gledališka 2, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 16,100.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,811.896,41 SIT, 16,100.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2001.
Občina Mozirje

Št. 170/2001 Ob-55793
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: 2 kompleta

prenosnih zvez za TV prenose s terena.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomska cena 45%, pla-
čilni pogoji 5%, tehnična ustreznost 15%,
kompatibilnost 25%, garancijski rok 5%, ser-
visiranje opreme in dobavljivost rezervnih
delov 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Continental Microwave Li-
mited, 1Crawley Green Road, Luton, Bed-
fordshire, LU 1 3LB, England.

7. Pogodbena vrednost:
23,035.019,16 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na ponovljeni razpis je prispela samo
ena ponudba dobavitelja Continental Micro-
wave, England, zato se je naročnik odločil
da izvede javno naročilo po postopku s po-
gajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 91 z dne 6. 10.
2000, Uradni list RS, št. 21 z dne 23. 3.
2001.
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 176/2001 Ob-55794
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: špediterske

storitve hitre pošte za obdobje 24 me-
secev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sklop A: ekonomska cena 65%, plačil-
ni pogoji 10%, reference 15%, hitrost iz-
vedbe storitve 10%;

– sklop B: ekonomska cena 85%, plačil-
ni pogoji 10%, reference 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: špediterske storitve: Speed
d.o.o., Ob železnici 14, Ljubljana;

– sklop B: DHL d.d., Planjava 4, 1236
Trzin.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost za 24 mesecev:

– sklop A: 50,000.000 SIT;
– sklop B: 30,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 3;
– sklop B: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2001.
JZ RTV Slovenija

Ob-55798
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

Ljubljana, tel. 01/58-72-100, faks
01/52-84-618.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

laboratorijskih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kot edino merilo je bila dolo-
čena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Klinični center Ljubljana,
Klinični inštitut za klinično kemijo in bioke-
mijo, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: ca. 50 mio
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je oddal opravljanje stori-
tve ponudniku, ki je edini podal ponudbo v
postopku JN. Pri tem je ponudnik pripravil
ponudbo skladno z vsemi zahtevami na-
ročnika.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 16 Ob-55822
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

kontrole osnih pritiskov in dimenzij to-
vornih vozil na območju Republike Slo-
venije za leto 2001 in 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestel d.o.o., Puhova ul.
2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 62,891.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 94,368.523 SIT, 70,369.686,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. 6 Ob-55823
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektov PGD, PZI za obvoznico Kobarid –
vzhod.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBT-Inženiring d.d. Prole-
tarska 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,648.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,912.892,92 SIT, 14,648.300 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: 28. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. 4 Ob-55833
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: idejni pro-

jekt v dveh variantah za rekonstrukcijo
ceste R1-210/1114 Cerkno–Želin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PNG d.o.o., Komanova
17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,966.260
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,295.316,49 SIT, 6,966.260 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: 28. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste

Ob-55837
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

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

dnova, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/242-449.

3. Datum izbire: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne in ostale dokumentacije za iz-
gradnjo kanalizacije odpadnih vod v na-
seljih Britof, Orehovlje in Predoslje ter
priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje (kanal GZ-1) mesta Kranj:

1. izdelava idejnega projekta, projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, pro-
jekta za izvedbo in projekta izvedenih del,

2. izdelava detajlnega geodetskega po-
snetka,

3. izdelava predinvesticijske zasnove in
investicijskega programa,

4. izdelava lokacijske dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevali: cena
in plačilni pogoji 50, rok izvedbe 20, garan-
cijska doba 20 in reference 10.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Planing biro Kranj, d.o.o.,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 32,007.014
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 38,824.916,20 SIT (vključno z
DDV), 32,007.014 SIT (vključno 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 raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

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

Ob-55838
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljan-

sko.
2. Naslov naročnika: Mestno gledališče

ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana;
faks 01/251-70-44; elektronski naslov:
barbara.matul@mgl.si; tel. 01/425-82-22.

3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskarske

storitve.
I. sklop: posamezne tiskovine preko ce-

lega leta:
a) priprava za tisk,
b) tisk (s papirjem) in potrebna knjigove-

ška obdelava.
II.sklop: monografija ob 50-letnici: tisk

(s papirjem) in potrebna knjigoveška obde-
lava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Sklop I.:
– rok izdelave 30%,
– kvaliteta izdelave 30%,
– cena izdelave 30%,
– prevzem celotne izdelave tiskovin 5%,
– reference 5%.
Ponudnik je po točkovanju glede na raz-

pisana merila med vsemi petimi ponudniki
zbral najvišje število točk – 90 od skupnih
možnih 100 točk.

Sklop II.:
– rok izdelave 30%,
– kvaliteta izdelave 30%,
– cena izdelave 30%,
– reference 10%.
Ponudnik je po točkovanju glede na raz-

pisana merila med vsemi petimi ponudniki
zbral najvišje število točk – 93,69 od 100
možnih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop I.: Mat Format d.o.o., Orlova 12
a, Ljubljana;

– sklop II.: Korotan Ljubljana d.o.o., Po-
ljanska 97, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop I.: 6,939.192,26 SIT,
– sklop II.: 10,531.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I.: 6,
– sklop II.: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop I.: 10,973.328,55 SIT –

6,939.192,26 SIT,
– sklop II.: 13,194.184,50 SIT –

9,722.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Mestno gledališče ljubljansko

Ob-55871
1. Naročnik: Dom podiplomcev Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Gosarjeva 9, 1000

Ljubljana, tel.: 01/580-56-02, faks:
01/580-56-06.

3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja re-

ceptorskih del in fizičnega varovanja
premoženja v javnem zavodu “Dom po-
diplomcev Ljubljana“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja:

– usposobljenost in sposobnost ponu-
dnika za realizacijo razpisanih del (do 64
točk × 0,4),

– plačilni pogoji (do 6 točk × 0,4),
– fiksnost cene (5 točk × 0,4),
– konkurenčnost cene (do 60 točk).
Ponudnik, ki je pri ocenjevanju ponudb v

skladu z merili med vsemi ponudniki dose-
gel največje število točk, je bil izbran za
najugodnejšega ponudnika (zbranih 88,29
točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d., Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: letna pogod-
bena vrednost je 10,512.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: letna vrednost najvišje ponudbe je
11,678.832 SIT, najnižje pa 10,212.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: Uradni
list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-50915.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-55872
1. Naročnik: Dom podiplomcev Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Gosarjeva 9, 1000

Ljubljana, tel.: 01/580-56-02, faks:
01/580-56-06.

3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

garsonjer, apartmajev in poslovnih ter
skupnih prostorov v javnem zavodu
“Dom podiplomcev Ljubljana“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja:

– usposobljenost in sposobnost ponu-
dnika za realizacijo razpisanih del (do 62
točk × 0,4),

– plačilni pogoji (do 6 točk × 0,4),
– fiksnost cene (5 točk × 0,4),
– konkurenčnost cene (do 60 točk).
Ponudnik, ki je pri ocenjevanju ponudb v

skladu z merili med vsemi ponudniki dose-
gel največje število točk, je bil izbran za
najugodnejšega ponudnika (zbranih 72,86
točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Lobodo-
va ul. 18, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: letna pogod-
bena vrednost je 6,780.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: letna vrednost najvišje ponudbe je
7,948.800 SIT, najnižje pa 5,295.300 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: Uradni
list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-50870.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Dom podiplomcev Ljubljana

Št. 5350-1/01-24 Ob-55890
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila: na razpis se lahko prijavijo le do-
mače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju. V
tem primeru Urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za te-
hnološke meritve, Smetanova 17, 2000 Ma-
ribor, je usposobljen kot edini ponudnik, saj
edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje eta-
lona dolžine za nacionalni etalon, za kar mu
je bila v skladu s 4. členom Odredbe o
nacionalnih etalonih, izdana tudi Odločba o
priznanju etalona dolžine za nacionalni eta-
lon. Zato je Urad dne 21. 9. 2001 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javne-
ga razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za
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strojništvo, Laboratoriju za tehnološke meri-
tve, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za dolžino na osnovi 2. točke 1.
odstavka 20. člena ZJN, ki predvideva od-
dajo naročila po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru, Fa-
kulteta za strojništvo, Laboratorij za tehno-
loške meritve, Smetanova 17, 2000 Mari-
bor.

7. Pogodbena vrednost: 10,975.132
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Rrepublike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad za meroslovje

Št. 5350-3/01-24 Ob-55891
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
termodinamično temperaturo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila: na razpis se lahko prijavijo le do-
mače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih  (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju. V
tem primeru Urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,

1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za termodinamično tem-
peraturo za nacionalni etalon, za kar mu je
bila v skladu s 4. členom Odredbe o nacio-
nalnih etalonih, izdana tudi Odločba o priz-
nanju etalona za termodinamično tempera-
turo za nacionalni etalon. Zato je Urad dne
21. 9. 2001 sprejel sklep o oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ljub-
ljani, Fakulteti za elektrotehniko, Laborato-
riju za metrologijo in kakovost, za opravlja-
nje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za ter-
modinamično temperaturo na osnovi 2. toč-
ke 1. odstavka 20. člena ZJN, ki predvide-
va oddajo naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za elektrotehniko, Laboratorij za me-
trologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,729.474
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
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 raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 5350-2/01-24 Ob-55892
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
električni tok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila: na razpis se lahko prijavijo le do-
mače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju. V
tem primeru Urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za električni tok za nacio-
nalni etalon, za kar mu je bila v skladu s 4.
členom Odredbe o nacionalnih etalonih, iz-
dana tudi Odločba o priznanju etalona za
električni tok za nacionalni etalon. Zato je
Urad dne 21. 9. 2001 sprejel sklep o odda-
ji javnega naročila brez javnega razpisa Slo-
venskemu institutu za kakovost in meroslo-
vje, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za električni tok na osnovi 2. točke
1. odstavka 20. člena ZJN, ki predvideva
oddajo naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,861.302
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 9. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad za meroslovje

Št. 5350-4/01-24 Ob-55893
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
čas in frekvenco.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Merila: na razpis se lahko prijavijo le do-
mače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;
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– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju. V
tem primeru Urad dodatno oceni:

– skladnost predstavljenega stanja v me-
roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon, za kar mu je bila v skladu
s 4. členom Odredbe o nacionalnih etalo-
nih, izdana tudi Odločba o priznanju etalona
za čas in frekvenco za nacionalni etalon.
Zato je Urad dne 21. 9. 2001 sprejel sklep
o oddaji javnega naročila brez javnega raz-
pisa Slovenskemu institutu za kakovost in
meroslovje, za opravljanje dejavnosti in iz-
polnjevanje obveznosti nosilca nacionalne-
ga etalona enote za čas in frekvenco na
osnovi 2. točke 1. odstavka 20. člena ZJN,
ki predvideva oddajo naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslvoje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,675.944
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 344-04-02/2001 Ob-55943
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

kategoriziranih občinskih cest na obmo-
čju Občine Vuzenica v letih od 2001 do
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, doseda-
nje izkušnje, obseg izvedenih del v zadnjih
treh letih. Ponudnik je zbral največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bauer Bernard d.p. Grad-
bena mehanizacija, nizke gradnje, Ob poto-
ku 8, 2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
16,506.374,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 50,920.100 SIT, 16,506.374,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 9. 2001.
Občina Vuzenica

Št. 646-06-01/01 Ob-55980
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13 b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00.
3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šolo-

obveznih otrok osnovne šole Zreče s po-
družnično šolo Stranice in Gorenje ter
Osnovne šole v parku Slovenske Konjice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Izletnik Celje,d.d., Ašker-
čeva 20, Celje, Avtobusni prevozi Lipičnik
Rudi, s.p., Bukovlje 9, Stranice, Transles,
d.o.o., Jože Fijavž, Bukovlje 39, Stranice,
Avtobusni prevozi Marjan Pučnik, s.p., Sp.
Preloge, Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2001.

Občina Zreče

Št. 90315-11/2001-8 Ob-55993
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Evidentiranje neskladij med DKN

in podatki v bazi DEVO: območje
2001-19,

4.2. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Cetore,

4.3. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Kamnik,

4.4. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Dobrova,

4.5. Nova izmera Renče,
4.6. Nova izmera Vipavski Križ 2.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena za vse naloge
razen za 4.2., za katero sta merili cena in
reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

– Evidentiranje neskladij med DKN in po-
datki v bazi DEVO: območje 2001-19: izva-
jalec je GEOIN d.o.o., Gosposvetska cesta
29, 2000 Maribor,

– Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Cetore: izvajalec je GEMAR d.o.o., Prista-
niška 12, 6000 Koper,

– Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Kamnik: izvajalec je Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,

– Sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Dobrova: izvajalec je Geodetski zavod Ce-
lje d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,

– Nova izmera Renče: izvajalec je PARS
d.o.o., Mestni trg 2, 5280 Idrija,

– Nova izmera Vipavski Križ 2: izvajalec
je PARS d.o.o., Mestni trg 2, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost:
– 3,253.950 SIT,
– 4,935.000 SIT,
– 8,380.000 SIT,
– 7,840.000 SIT,
– 10,172.596 SIT,
– 14,794.080 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: podizvajalec sodelu-
je samo pri nalogi, 4.5. in 4.6., izvaja 4%
vrednosti celotne naloge.

9. Število prejetih ponudb: 3, 2, 2, 2,
2, 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

Vrednost najvišjih ponudb:
– 4,720.000 SIT,
– 4,990.000 SIT,
– 8,900.000 SIT,
– 9,860.000 SIT,
– 11,200.000 SIT,
– 16,273.488 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v

točki 7 te objave.
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: 1. 10. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. II-6/86 Ob-55998
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/663-37-06, tel.
05/663-37-00.

3. Datum izbire: izvajalec ni bil izbran,
ker smo prejeli dve nesprejemljivi in nepra-
vilni ponudbi.

4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
«Projektne dokumentacije za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v Mestni ob-
čini Koper, Občini Izola in Občini Pi-
ran«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljenost izbire: razpis ni uspel.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo 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: 1. 10. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 817/01 Ob-56003
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo.
2. Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

tel. 01/478-35-94.
3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: usposablja-

nje medicinskega kadra iz JVE v obdob-
ju od 15. 9. 2001 do 15. 11. 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sofinanciranje javnega naro-
čila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-56053
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde

11, Ljubljana; telefaks 01/230-29-05, tel.
01/230-21-12, elektronski naslov: le-
karn63@siol.net.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovno - delovnih prostorov (A-14 ZJN).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– najnižja ponujena cena: 75%,
– reference: 20%,
– finančna usposobljenost: 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Lobodo-
va 1a, Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
42,598.953,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 49,688.843,64 SIT,
42,598.953,60 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: 2. 10. 2001.

Lekarna Ljubljana

Št. 961-3/01 Ob-56059
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: ZRSZ, Glinška 12,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. junij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– sklop A – izdelava osnutkov drugo-

stopenjskih odločb v zvezi z reševanjem
pritožb na področju štipendiranja;

– sklop B – izdelava osnutkov drugo-
stopenjskih odločb v zvezi z reševanjem
pritožb, ki so po svoji naravi vezani na
45. člen ZZZPB;

– sklop C – opravljanje odvetniških
storitev, vključno z zastopanjem ZRSZ
pred sodišči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– za sklop A in B – cena (70%) – dose-
danje izkušnje na področju delovnopravne
zakonodaje in socialne varnosti (30%);

– za sklop C – popust (70%) – doseda-
nje izkušnje na področju delovnopravne za-
konodaje in socialne varnosti (30%).

Izbrani ponudniki so dosegli najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: Odvetnica Darja Erceg, Šte-
fanova 5,1000 Ljubljana, Odvetniška pisar-
na Janko Pučnik, Novakova 5, 1000 Ljub-
ljana;

– sklop B: Odvetniška pisarna Janko
Pučnik, Novakova 5, 1000 Ljubljana, Od-
vetnica Dragica Zorko, Glavni trg 3, 3000
Celje;

– sklop C: Odvetnica Darja Erceg, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, Odvetnica Vida Ga-
berc, Kranjčeva 6, 1000 Ljubljana, Odvetni-
ca Dragica Zorko, Glavni trg 3, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A: od 950 SIT do 1.000 SIT

na odločbo;
– za sklop B:– 3.000 SIT na odločbo in
– sklop C od 15% do 30% popust.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A: 1.050 SIT, 950 SIT;
– sklop B: 3.600 SIT, 3.000 SIT;
– sklop C: najvišji popust 30%, najnižji

popust 7,5%.
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: 1. 10. 2001.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 2 Ob-56091
1. Naročnik: Nafta Lendava - proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ul. 1,

9220 Lendava.

3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ekološka

sanacija rudarskih objektov in naprav
za pridobivanje ogljikovodikov v RS,
letni načrt za leto 2001, specialna ru-
darska dela, sklop aktivnosti C.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Crosco, Ul. grada Vu-
kovara 18, Zagreb, Croatia.

7. Pogodbena vrednost: 214.387,70
USD.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /

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

nudbe: najvišja ponudba 421.172,95
USD, najnižja ponudba 214.387,70 USD.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2001.

Nafta Lendava, d.o.o.,
Lendava

Podelitev koncesij

Št. 56100-3/01 Ob-55925

Na podlagi prvega odstavka 133. člena
Zakona o javnih naročilih in 47. člena Za-
kona o socialnem varstvu, objavlja javni
natečaj za izbiro koncesionarja:

1. Naročnik – koncedent: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
01/72-41-305.

2. Predmet koncesije: izvajanje javne
službe pomoči družini na domu, ki ob-
sega:

– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higie-

ne,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
3. Javno službo pomoči družini na do-

mu, na območju Občine Domžale lahko
izvaja le en koncesionar.

4. Koncesijska pogodba se sklene za
dobo 5 let.

5. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni natečaj.

6. Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
tajništvo.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT, številka ŽR: 50120-630-810230,
sklic – javni natečaj – pomoč na domu.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do 12. ure.
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9. Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: menica.

11. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ne odpiraj, javni
natečaj – Koncesija za pomoč družini na
domu”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

12. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2001 ob 15. uri, v konfe-
renčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa kon-
cesijske pogodbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– da je pravna ali fizična oseba, registri-
rana za opravljanje dejavnosti s področja
koncesije v Republiki Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje po zakonu in
odloku, ki urejata pomoč družini na domu,

– da zagotavljata zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev,

– da ima izdelan podroben program de-
la izvajanja storitev, ki je predmet koncesije,

– da zagotavlja kakovostno izvajanje
koncesionirane dejavnosti,

– da opravlja storitev za ceno, ki jo v
skladu z Odlokom o organiziranju pomoči
na domu in merilih za določanje plačil stori-
tev sprejme Občinski svet občine Domžale.

15. Merila za dodelitev naročila:
– orientacijska cena – urna postavka

40 točk,
– organizacija izvajanja javne službe 30

točk,
– program dela za 5 let 2 točki,
– izobrazbena struktura izvajalca 5 točk,
– reference 10 točk,
– ocena tehničnih sredstev in opreme

3 točke,
– oddaljenost sedeža oziroma izposta-

ve izvajalca od območja za katero bo po-
deljena koncesija 8 točk,

– ocena pogojev, ki jih ponudnik zahte-
va od koncedenta 2 točki.

16. Zadnja veljavna cena za opravljanje
dejavnosti: 1.450 SIT.

17. Število uporabnikov storitev: 35–
40 oseb.

18. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izbiri: predvidoma v 80 dneh po
odpiranju ponudb.

19. Organ, ki bo opravil izbor: petčlan-
ska strokovna komisija.

20. Organ, pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: županja Občine
Domžale.

21. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo v Uradnem listu RS, št. z dne 28. 9.
2001.

22. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja se postavijo pisno in poš-
ljejo na naslov naročnika Občina Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, faks 01/721-61-
46, ali po elektronski pošti: druzbene.de-
javnosti@domzale.si.

Občina Domžale

Javni razpisi

Ob-55969
Dopolnitev

Podjetniški center Novo mesto d.o.o. (v
nadaljevanju: PC) in Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ) v sodelovanju z Dolenjsko banko
d.d., Novo mesto; SKB banko d.d., Ljublja-
na; Krekovo banko d.d., Maribor; Novo
Ljubljansko banko d.d.; Ljubljana; SIB ban-
ko d.d., Ljubljana in z ostalimi bankami, ki
bodo pristopile k projektu, objavlja

dopolnitev razpisa za finančno pomoč
brezposelnim osebam, ki so oziroma
bodo realizirale samozaposlitev od
1. 1. 2000 naprej s posredovanjem

ZRSZ
Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 25,

z dne 6. 4. 2001.
1. Spremeni se naslov razpisa, in sicer

se glasi: razpis posojil za samozaposlova-
nje podjetnikov začetnikov in odpiranje no-
vih delovnih mest v malem gospodarstvu pri
obstoječih delodajalcih, realiziranih oziro-
ma odprtih s posredovanjem ZRSZ od
1. 1. 2000 naprej

2. Spremeni se besedilo 1. točke v pr-
vem odstavku in se glasi: predmet razpisa
so posojila za odpiranje novih delovnih mest
v malem gospodarstvu na območju JV Slo-
venije. Posojilo je namenjeno brezposelnim
osebam, ki so realizirale samozaposlitev s
posredovanjem ZRSZ in delodajalcem (do
50 zaposlenih), ki so za nedoločen čas za-
poslili brezposelno osebo, predhodno pri-
javljeno na ZRSZ. Razpis velja za nova de-
lovna mesta, odprta od 1. 1. 2000 naprej.

3. Dopolni se besedilo 2. točke prvega
odstavka in se glasi: splošni pogoji: na raz-
pis se lahko prijavijo

– gospodarski subjekti s področja male-
ga gospodarstva (do 50 zaposlenih), ki so v
obdobju od 1. 1. 2000 naprej za nedolo-
čen in polni delovni čas zaposlili registrira-
no brezposelno osebo (na ZRSZ) ali trajno
presežnega delavca (sklep).

4. Spremeni se besedilo 4. točke v pr-
vem odstavku in se glasi: vsebina vloge za
odobritev posojila je razvidna iz obrazca Vlo-
ga za posojilo iz sredstev programa podjet-
nikov začetnikov in za odpiranje novih de-
lovnih mest na področju malega gospodar-
stva.

Podjetniški center Novo mesto d.o.o.

Popravek

Št. 020-92/01 Ob-55862
V javnem razpisu za oddajo subvencij za

sofinanciranje investicijskih projektov v ko-
generacije moči do 10 MWel, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55269 se besedilo v drugi alinei točke
2.A pravilno glasi:

– investicija v fazi gradnje (projektna
dokumentacija ter objekt v gradnji, po-
skusno obratovanje je vključeno) - 30
točk.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Ob-56014

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

Razvoj skupnega naravnega parka v
Pomurju

Republika Slovenija
1. Sklic na objavo: EUROPEA-

ID/112237/D/SV/SI.
2. Postopek: Mednarodni omejeni po-

stopek.
3. Program: Phare SI0008 CBC Slove-

nija/Madžarska.
4. Financiranje: Projekt SI0008.01: Raz-

voj skupnega naravnega parka v Pomurju v
okviru Programa SI0008 CBC Sloveni-
ja/Madžarska.

5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za
okolje in prostor.

Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična po-

moč/opravljanje storitev.
7. Opis pogodbe: cilj projekta je usta-

novitev trilateralnega naravnega parka Go-
ričko-Orseg-Raab in omogočanje razvoja
podjetniške infrastrukture v parku. V to bo-
do vključeni inventarizacija ter kartiranje co-
ne, priprava načrta poslovanja/delovanja
parka, usposabljanje vodnikov po parku,
vzpostavitev informativnega/administrativ-
nega središča v prostorih gradu Grad (vklj.
s potrebno opremo), vzpostavitev mreže
obrtnikov v regiji, usposobitev značilnih
obrtniških in predstavitvenih zmogljivosti v
prostorih gradu Grad, izvajanje dejavnosti
za krepitev zavesti lokalnih prebivalcev o
nujnosti varovanja okolja (ob sočasnem raz-
voju turizma, kmetijstva in malega gospo-
darstva). Vse te dejavnosti bodo pripomo-
gle k izboljšanju življenskih pogojev okoli-
škega prebivalstva in ohranjanju naravne-
ga okolja.

8. Število in imena sklopov: 1 sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek: 1.6

MEUR, od tega je namenjeno za nakup
opreme 0.36 MEUR.

10. Možnost dodatnih storitev
Ta projekt bo izpeljan v okviru pogod-

be o storitvah v znesku 1.6 MEUR. Po-
godbeni obseg dela strokovnjakov bo pri-
bližno 100 človek/mesecev pri čemer bo
vodja projekta zaposlen približno 15 me-
secev. Izbrani izvajalec storitev bo moral
poskrbeti tudi za razpis in izvedbo nabave
pohištva in računalniške opreme za infor-
mativno središče ter nabavo orodja za
obrtniške delavnice.

Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe držav članic
ter držav in območij regij, ki so vključene
in/ali pooblaščene za sodelovanje na pod-
lagi pravnih aktov Evropskih skupnosti
(Regulative) ali drugih specifičnih instru-
mentov, ki se nanašajo na program, v okvi-
ru katerega se ta pogodba financira (glej
tudi točko 28).

12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne

osebe (enako kot pod točko 11) ali skupine
(konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.

Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina, ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena samo za na-
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men tega javnega razpisa. Vsi člani konzor-
cija (vodja in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku – podpisniku pogod-
be.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Če-
tudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo kon-
zorcija.

13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene

pravne skupine, drugi člani istega konzorci-
ja in pod-izvajalci) se lahko na razpis prijavi-
jo samo z eno vlogo, ne glede na obliko
prijave (kot individualni kandidat oziroma kot
vodja ali partner v konzorciju). V primeru, da
fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prija-
ve), bodo vse vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov,
vključenih v ožji izbor (»Short listed«)

Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal po-
nudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena
iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika.
Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen
te pogodbe, se ne smejo medsebojno zdru-
ževati ali izbrati za svoje podizvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v »Manual of
Instructions for External relations contracts«
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene,

če ne presegajo 30% pogodbene vredno-
sti.

17. Število kandidatov, vključenih v ožji
izbor.

Na podlagi prejetih vlog bodo najmanj 4
oziroma največ 8 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenih v ožji izbor: 18. oktober
2001.

19. Predvideni datum podpisa pogod-
be: januar 2002.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja

Pogodba traja 18 mesecev od podpisa
pogodbe, vendar ne dlje, kot do 15. okto-
bra 2003.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1. Ekonomski in finančni položaj kandi-

datov /temelji na točki 3 obrazca za prija-
vo/:

(a) Skupni letni promet kandidatov: naj-
manj 3.2. MEUR.

2. Strokovna usposobljenost kandida-
tov /temelji na točkah 4 in 5 obrazca za
prijavo/:

(a) Vsaj 5% kandidatovih zaposlenih mo-
ra delati na področju, povezanem s to po-
godbo.

3. Tehnične sposobnosti kandidatov /te-
melji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo/:

(a) Kandidati so v zadnjih treh letih delali
na vsaj enem projektu, povezanim z vzpo-
stavitvijo naravnega parka.

(b) Izkušnje pri organizaciji in izvedbi in-
ventarizacije ter postopkih coniranja.

(c) Izkušnje pri organizaciji in izvedbi
usposabljanja, zaželjeno vodičev v naravnih
parkih.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev

Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvr-
ščenim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 17. septem-

ber 2001 ob 12. uri po srednjeevropskem
času. Vse kasneje prispele prijave bodo iz-
ločene.

24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standar-

dni obliki, kot je dostopno na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/euro-
peaid/tender/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pi-
sma itd.), poslana v prijavi, ne bo upošteva-
na.

25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti izrecno dostavlje-

ne naročniku – podpisniku pogodbe ali s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, ali z neposredno ose-
bno vročitvijo naročniku – podpisniku po-
godbe (vključno s kurirsko službo) s pre-
vzemnico, pravilno podpisano in opremlje-
no z datumom, na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, SI-1000
Ljubljana, Slovenija.

Naslov pogodbe in sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni
na ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podat-
ka morata biti omenjena tudi pri vsakem
nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom
pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način, ne bodo upoštevane.

26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu:

16. februar 2001.
28. Pravna podlaga: Finančni Memoran-

dum za program št. SI0008, podpisan 22.
decembra 2000.

Okvirni sporazum na temelju Uredbe
Evropskega sveta (European Council Re-
gulation) št. 3906/89 z dne 18. decembra
1989, nazadnje dopolnjene z Uredbo (Re-
gulation) št. 2334/92 z dne 11. avgusta
1992.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-56017

Service procurement notice
Joint Nature Park Development

Pomurje Region
Slovenia

1. Publication reference:
Europeaid/112237/D/SV/SI.

2. Procedure: International restricted
tender.

3. Programme: Phare SI0008 CBC Slov-
enia/Hungary.

4. Financing: Project SI0008.01: Joint
Nature Park Development Pomurje Region
within the Programme SI0008 CBC Slove-
nia/Hungary.

5. Contracting Authority: The Ministry of
the Environment and Spatial Planning.

Contract specification
6. Nature of contract
Technical assistance/provision of serv-

ices.
7. Contract description
The objective of this project is to estab-

lish the Trilateral Nature Park Goričko –
Orseg – Raab and to enable the develop-
ment of the business infrastructure in the
park. This will include inventorisation and
zoning maps exercise, drafting of busi-
ness/action plan for the Nature Park opera-
tion, execution of Nature Park guides train-
ing, setting-up of Nature Park information
and administration centre (incl. provision of
necessary equipment) in the premises of
Grad castle, building-up of a network of craft
producers in the region, setting-up of typi-
cal crafts production/presentation facilities
at Grad castle, execution of awarenes rais-
ing activities (workshops on nature protec-
tion activities when developing tourism, ag-
riculture and small businesses). These all
will contribute towards an improved quality
of life for the residents of the area while at
the same time preserve the present advan-
tageous situation of the natural environment.

8. Number and titles of lots: One (1) Lot.
9. Maximum budget: MEUR 1.6 of which

MEUR 0.36 is planned for the supply of
equipment.

10. Scope for additional services
This project will be implemented under

one service contract amounting to 1.6
MEUR. The contract includes appr. 100
mm of expert inputs within which app. 15
mm for long term project leader is fore-
seen. The Consultant chosen in the tender-
ing process will be responsible for imple-
mentation of the service contract which also
includes the tendering of supply contract(s)
for furniture and hardware for info centre,
as well as for the equipment for crafts work-
shops.

Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorized by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also point 28
below).

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent, le-
gally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e. the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
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The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.

13. Number of applications
Candidates (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
should submit only one application for the
current contract [lot], whatever the form of
participation (as an individual candidate, or
as leader or partner of a consortium candi-
date). In the event that a natural and legal
person submits more than one application,
all applications in which that person has
participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers

comprising firms other than those men-
tioned in the short-listed application forms
will be excluded from this restricted tender
procedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other
for the contract in question.

15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candi-

dates must declare that they do not fall into
any of the categories listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
relations contracts (available from follow-
ing Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
home_en.htm).

16. Sub-contracting
Sub-contracting, not exceeding 30% of

the contract value, will be allowed.
17. Number of candidates to be

short-listed
On the basis of the applications re-

ceived, at least 4 and at most 8 candidates
will be invited to submit detailed tenders for
this contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: 18th October 2001.
19. Provisional start date of the con-

tract: January 2002.
20. Initial contract duration and possible

extension: 18 months, but not longer than
15th October 2003.

Selection and award criteria
21. Selection criteria
1. Economic and financial standing of

candidate(s)
(a) Total annual turnover of candidate(s)

at least: MEUR 3.2
2. Professional capacity of candidate(s):
(a) At least 5% of the staff working for the

candidates currently work in fields related
to this contract

3. Technical capacity of candidate(s)
(a) Candidate(s) have all worked on at

least one project related to the establish-
ment of nature park in the past three years.

(b) Experience in the organisation and
implementation of inventorisation and zon-
ing processes.

(c) Experience in the organisation and
implementation of training programmes ide-
ally for park tourist guides

22. Award criteria
As specified in the tender dossier an-

nexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications: 12:00

Central European time on 17th September
2001.

Any application received after this dead-
line will not be considered.

24. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/
index_en.htm), whose format and instruc-
tions must be strictly observed.

Any application which does not observe
these provisions will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted
Applications must be submitted exclusive-

ly to the Contracting Authority: either by re-
corded delivery (official postal service) to: Min-
istry of the Environment and Spatial Planning,
Dunajska 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, or
hand delivered (including courier services) di-
rectly to the Contracting Authority in return for
a signed and dated receipt to: Ministry of the
Environment and Spatial Planning, Dunajska
48, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.

Contract title and the Publication refer-
ence (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the ap-
plication and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.

Applications submitted by any other
means will not be considered.

26. Additional information: None.
27. Date of publication of contract fore-

cast: 16th February 2001.
28. Legal basis
Financing Memorandum for the Pro-

gramme number SI0008, signed on 22nd

December 2000.
Framework Agreement based on Europe-

an Council Regulation no. 3906/89 of 18th

December 1989 as last amended by Regula-
tion no. 2334/92 of 11th August 1992.

The Ministry of the Environment
and Spatial Planning

Št. 020-92/01 Ob-56071
Na podlagi Energetskega zakona RS

(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), Pravilni-
ka o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite
rabe energije in kogeneracije (Uradni list
RS, št. 74/01) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 66/01), Ministrstvo za okolje in prostor
urad za energetiko, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije „OVE-A”
1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,

Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-
getiko, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-32-83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje iz-

delave študij izvedljivosti in investicijsko te-
hnične dokumentacije v obsegu dokumenta

identifikacije investicijskega projekta, kot ga
predpisuje uredba o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00).

Ministrstvo bo subvencioniralo izdelavo
študij izvedljivosti in investicijsko tehnično
dokumentacijo za konkretne investicije pro-
izvodnje energije iz obnovljivih virov.

3. Upravičenci: do sredstev so upraviče-
ne majhne in srednje velike družbe ter fizič-
ne osebe – samostojni podjetniki posamez-
niki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 24,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke „In-
tervencije v obnovljive vire energije” št.
2360.

Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev in pogo-
jev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje porabe sredstev: sredstva
so planirana v proračunu za leto 2001. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2001 in niso prenosljiva v naslednje
proračunsko leto, razen v primeru več letne
pogodbe.

6. Pogoji
Za pridobitev sredstev morajo biti izpol-

njeni naslednji pogoji:
– sposobnost prosilca, da izpelje pro-

jekt izrabe obnovljivih virov energije;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogod-

bo z izvajalcem študije izvedljivosti oziroma
dokumentacije, z natančno navedenim in
razdelanim obsegom dela, v obsegu kot ga
predvideva dokument identifikacije investi-
cijskega projekta, naveden v uredbi o enot-
ni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja (Ura-
dni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00). Izvajalca del mora izbrati
na podlagi kriterijev, navedenih v razpisni
dokumentaciji;

– prosilec v zadnjih 3 letih ni prejel od
ministrstva subvencije za izdelavo prijavlje-
ne študije izvedljivosti ali investicijsko te-
hnične dokumentacije;

– prosilec nima neizpolnjenih obvezno-
sti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrs-
tvom in

– ostali pogoji navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

7. Merila
Za pridobitev sredstev bodo upoštevana

naslednja merila:
1. utemeljenost projekta – 70/100

točk:
– vsebinska zasnova projekta –

40/70 točk;
– vključevanje projekta v strategijo

energetike – 20/70 točk in
– predvideni učinki projekta – 10/70

točk;
2. finančna konstrukcija projekta –

20/100 točk;
3. uvrščenost med prednostne nalo-

ge delovnih področij Ministrstva za okolje
in prostor urada za energetiko – 10/100
točk.

8. Rok za vlogo: popolna vloga v enem
izvodu, v skladu z navodili iz razpisne doku-
mentacije mora biti dostavljena na naslov:
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Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor Urad za energetiko, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, do 28. 10. 2001 (poštni
žig) ali oddana v vložišče Ministrstva za oko-
lje in prostor do 29. 10. 2001 najkasneje
do 12. ure, in sicer v zaprti ovojnici pod
oznako „Ne odpiraj vloga na razpis” z na-
vedbo naslova „Vloga za OVE-A” na prednji
strani ter polnim naslovom prijavitelja na zad-
nji strani.

9. Odpiranje vlog:
– odpiranje vlog bo dne 5. 11. 2001;
– odpiranje ne bo javno;
– neveljavnih vlog (prepozno prispelih,

nepravilno označenih ali nepravilno izpol-
njenih vlog) komisija ne bo obravnavala.

10. Obvestilo o izboru: prosilci bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45
dneh po odpiranju vlog.

11. Razpisna dokumentacija: vsa potre-
bna razpisna dokumentacija je na razpolago
na spletnih straneh Interneta pod oznako
http://www.gov.si/mop/index.htm. – Ogla-
sna deska – Razpis na področju energetike
za intervencije v obnovljive vire energije
„OVE-A”.

12. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije posreduje Franjo Curanović, sveto-
valec Vlade, in sicer vsak delovni dan od
10. do 11. ure, tel. 01/478-32 83.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 020-92/01 Ob-56089
Na podlagi Energetskega zakona RS

(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), Pravilni-
ka o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite
rabe energije in kogeneracije (Uradni list
RS, št. 74/01) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 66/01), Ministrstvo za okolje in prostor
urad za energetiko, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije „OVE-B”
1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,

Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-
getiko, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-32-83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje in-

vesticijskih projektov v izrabo obnovljivih vi-
rov energije v višini največ 40% upravičenih
stroškov investicije, in sicer:

– male hidroelektrarne moči do 1 MW;
– kurilne naprave na lesno biomaso;
– izrabo geotermalne energije;
– solarni sistemi za pripravo tople vode

za večje uporabnike;
– pridobivanje elektrike s sončnimi celi-

cami in
– elektrarne na veter.
Ministrstvo bo subvencioniralo investi-

cijske projekte, ki so v izvedbeni fazi reali-
zacije.

3. Upravičenci: do sredstev so upravi-
čene majhne in srednje velike družbe ter
fizične osebe – samostojni podjetniki po-
samezniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 110,000.000 SIT. Proračunska sredstva

se bodo črpala iz proračunske postavke „In-
tervencije v obnovljive vire energije” št.
2360.

Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev in pogo-
jev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje porabe sredstev
Sredstva so planirana v proračunu za le-

to 2001. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2001 in niso prenosljiva v
naslednje proračunsko leto, razen v prime-
ru več letne pogodbe.

6. Pogoji
Za pridobitev sredstev morajo biti izpol-

njeni naslednji pogoji:
– sposobnost prosilca, da izpelje pro-

jekt izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična doku-

mentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za in-

vesticijo;
– izdelana finančna konstrukcija investi-

cijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obvezno-

sti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrs-
tvom in

– ostali pogoji navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

7. Merila
Za pridobitev sredstev bodo upoštevana

naslednja merila:
1. utemeljenost projekta – 55/100

točk:
– vsebinska zasnova projekta –

15/55 točk;
– vključevanje projekta v strategijo

energetike – 25/55 točk in
– predvideni učinki projekta – 15/55

točk;
2. finančna konstrukcija projekta –

35/100 točk;
3. uvrščenost med prednostne nalo-

ge delovnih področij Ministrstva za okolje in
prostor urada za energetiko – 10/100 točk.

8. Rok za vlogo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu z

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-
getiko, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, do
28. 10. 2001 (poštni žig) ali oddana v vloži-
šče Ministrstva za okolje in prostor do 29.
10. 2001 najkasneje do 12. ure, in sicer v
zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpiraj vloga
na razpis” z navedbo naslova „Vloga za
OVE-B” na prednji strani ter polnim naslo-
vom prijavitelja na zadnji strani.

9. Odpiranje vlog:
– odpiranje vlog bo 5. 11. 2001;
– odpiranje ne bo javno;
– neveljavnih vlog (prepozno prispelih,

nepravilno označenih ali nepravilno izpol-
njenih vlog) komisija ne bo obravnavala.

10. Obvestilo o izboru
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna razpisna dokumentacija je

na razpolago na spletnih straneh Interneta
pod oznako
http://www.gov.si/mop/index.htm. – Ogla-
sna deska – Razpis na področju energetike
za intervencije v obnovljive vire energije
„OVE-B”.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije posreduje Franjo

Curanović, svetovalec Vlade, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 11. ure, tel.
01/478-32-83.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 020-92/01 Ob-56090
Na podlagi Energetskega zakona RS

(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), Pravilni-
ka o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite
rabe energije in kogeneracije (Uradni list
RS, št. 74/01) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 66/01), Ministrstvo za okolje in prostor
urad za energetiko, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije „OVE-C”
1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,

Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-
getiko, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-32-83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje in-

vesticijskih projektov sistema daljinskega
ogrevanja z energetsko izrabo lesne bioma-
se v višini največ 40% upravičenih stroškov
investicije.

Ministrstvo bo subvencioniralo investi-
cijske projekte, ki so v izvedbeni fazi reali-
zacije.

3. Upravičenci
Do sredstev so upravičene majhne in

srednje velike družbe ter fizične osebe –
samostojni podjetniki posamezniki, ki izpol-
njujejo razpisne pogoje.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 30,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke „In-
tervencije v obnovljive vire energije” št. 2360.

Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev in pogo-
jev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Obdobje porabe sredstev
Sredstva so planirana v proračunu za le-

to 2001. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2001 in niso prenosljiva v
naslednje proračunsko leto, razen v prime-
ru več letne pogodbe.

6. Pogoji
Za pridobitev sredstev morajo biti izpol-

njeni naslednji pogoji:
– sposobnost prosilca, da izpelje pro-

jekt izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična doku-

mentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za in-

vesticijo;
– izdelana finančna konstrukcija investi-

cijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obvezno-

sti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrs-
tvom in

– ostali pogoji navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

7. Merila
Za pridobitev sredstev bodo upoštevana

naslednja merila:
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1. utemeljenost projekta – 55/100
točk:

– vsebinska zasnova projekta –
15/55 točk;

– vključevanje projekta v strategijo
energetike – 25/55 točk in

– predvideni učinki projekta – 15/55
točk;

2. finančna konstrukcija projekta –
35/100 točk;

3. uvrščenost med prednostne nalo-
ge delovnih področij Ministrstva za okolje in
prostor urada za energetiko – 10/100 točk.

8. Rok za vlogo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu z

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-
getiko, Dunajska 48, 1000 Ljubljana do
28. 10. 2001 (poštni žig) ali oddana v vloži-
šče Ministrstva za okolje in prostor do
29. 10. 2001 najkasneje do 12. ure, in
sicer v zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpi-
raj vloga na razpis” z navedbo naslova „Vlo-
ga za OVE-C” na prednji strani ter polnim
naslovom prijavitelja na zadnji strani.

9. Odpiranje vlog:
– odpiranje vlog bo 5. 11. 2001;
– odpiranje ne bo javno;
– neveljavnih vlog (prepozno prispelih,

nepravilno označenih ali nepravilno izpol-
njenih vlog) komisija ne bo obravnavala.

10. Obvestilo o izboru
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna razpisna dokumentacija je

na razpolago na spletnih straneh Interneta
pod oznako
http://www.gov.si/mop/index.htm. – Ogla-
sna deska – Razpis na področju energetike
za intervencije v obnovljive vire energije
„OVE-C”.

12. Dodatne informacije
Dodatne informacije posreduje Franjo

Curanović, svetovalec Vlade, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 11. ure, tel.
01/478-32-83.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Ob-56096
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in
67/01; v nadaljevanju: zakon) in sklepa Vla-
de RS z dne 12. 7. 2001 o poslovnem in
finančnem načrtu Javnega sklada v letu
2001 objavlja Javni sklad Republike Slove-
nije za regionalni razvoj in ohranjanje pose-
ljenosti slovenskega podeželja (v nadaljeva-
nju: Javni sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov, ki se izvajajo

na razvojno omejevanih območjih
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil in jamstev javnega sklada inve-
stitorjem (fizične osebe in poslovni subjekti)
z razvojno omejevanih območij ob mejah z
Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Za razvojno
omejevana območja se štejejo občine, ki so

določene v 3.b točki 3. člena Uredbe o
vrednosti meril za določitev območij s pose-
bnimi razvojnimi problemi in določitvi občin,
ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00).

2. Predmet razpisa so projekti gospo-
darskih dejavnosti.

3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je do 300 mio

SIT ugodnih posojil in do 100 mio SIT jam-
stev, kar je določeno s poslovnim in finan-
čnim načrtom javnega sklada za leto 2001.

II. Pogoji za dodelitev in nameni dodelje-
vanja sredstev.

1. Namen
Podpore so prednostno namenjene fi-

nanciranju naložb, ki se izvajajo na določe-
nih območjih s posebnimi razvojnimi pro-
blemi (Uredba o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi –
Ur. l. RS, št. 59/00). Za razvojno omejeva-
na območja se štejejo naslednje občine:
Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Čren-
šovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Do-
brovnik-Dobronak, Dornava, Gorišnica, Gor-
nji Petrovci, Grad, Hodoš-Hodos, Ilirska Bis-
trica, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Ko-
stel, Kozje, Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Loška dolina, Loški Potok, Majšperk, Mar-
kovci, Metlika, Mežica, Moravske Toplice,
Odranci, Ormož, Osilnica, Podčetrtek, Pod-
lehnik, Podvelka, Puconci, Ravne na Koro-
škem, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašov-
ci, Rogatec, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri
Jelšah, Velika Polana, Videm, Zavrč in Žeta-
le. Projekti gospodarskih dejavnosti morajo
izboljšati konkurenčnost, omogočiti tehno-
loško prenovo in specializacijo ter boljšo
prilagoditev tržnemu poslovanju.

2. Upravičenci
Pravico kandidiranja na razpisu imajo go-

spodarske družbe, samostojni podjetniki in
obrtniki, registrirani z dejavnostjo v Republi-
ki Sloveniji ter začetniki (ki morajo pogoje
za opravljanje dejavnosti izpolnjevati ob do-
končanju investicije), ki bodo projekt izvajali
na navedenih območjih.

3. Pogoji
Projekt bo s strani Javnega sklada sofi-

nanciran v višini do največ 50% predračun-
ske vrednosti. Posojilni pogoji: doba vrača-
nja do 15 let, obrestna mera TOM + 2,5%
in do dvoletni moratorij na odplačevanje po-
sojila.

III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo

za sredstva na obrazcu Javnega sklada vr-
ste B. Vlogi morajo biti priložene priloge in
dokazila, ki jih zahteva Javni sklad od upra-
vičenca in so navedene v poglavju V tega
razpisa in na posameznem obrazcu za prija-
vo.

2. Upravičenec mora k vlogi priložiti po-
slovni načrt, če je investicijska vrednost ma-
njša od 20 mio SIT, če je investicijska vre-
dnost večja od 20 mio SIT pa investicijski
program.

3. Upravičenec, ki se poteguje za pod-
poro iz tega razpisa mora predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimal-
no 2,000.000 SIT, zaprošena sredstva pa
minimalno 1,000.000 SIT.

IV. Finančni pogoji
1. Doba odplačevanja posojila ne more

biti daljša od ekonomske dobe projekta.

2. Posojila upravičenec praviloma zava-
ruje z vpisom hipoteke na premoženje, pri
zavarovalnici ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom.

3. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije ra-
čunov za dela, izvršena v letu 2001 iz la-
stnih virov, vendar največ v višini 30% dode-
ljenega posojila. Če je predložena gradbe-
na situacija, mora biti priloženo tudi dokazi-
lo o plačilu. Za nadzorni organ, ki je situacijo
potrdil, pa mora biti priloženo tudi dokazilo
o njegovi strokovni usposobljenosti. Prosi-
lec lahko v obliki gotovine porabi največ
20% dodeljenega posojila, a ne več kot
400.000 SIT.

4. Posojila ni mogoče najeti za refinancira-
nje obstoječih kreditov pri poslovnih bankah.

V. Vsebina vloge
1. Vlagatelji oddajo vlogo na obrazcu vr-

ste B. Podatke, ki se nanašajo na projekt, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Iz finančne kon-
strukcije s časovno dinamiko koriščenja
sredstev mora biti razvidna celotna vrednost
naložbe ter obseg investicije, ki je predvi-
den za posamezno leto.

2. Poslovni načrt, če je investicijska vre-
dnost manjša od 20 mio SIT oziroma inve-
sticijski program, če je investicijska vrednost
večja od 20 mio SIT.

3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni (razen za začetnike).

4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(če je fizična oseba).

5. Gradbeno dovoljenje ali odločba o
priglasitvi del (v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86,
59/96, 45/99, 42/00 in 52/00).

6. Overjena pogodba o nakupu objek-
tov, izvajalska pogodba s predračunom, po-
godba o nakupu opreme oziroma nepre-
mičnine, računi za nabavo opreme. Pri pri-
javi se lahko predloži predračune in pred-
pogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti
račune in pogodbe.

7. Zemjiškoknjižni(e) izpisek(ke) (ki ni
starejši od 1 meseca) in posestni(e) list(e)
star(e) največ 1 mesec ter v primeru gradi-
tve drugo ustrezno dokazilo o pravici grad-
nje na določeni nepremičnini (na zemlji-
šču, če gre za novo ali nadomestno grad-
njo) in na objektu, če gre za rekonstrukcijo
oziroma obnovo objekta, ki je sposobno za
vpis v zemljiško knjigo (kupoprodajna po-
godba, overjena v skladu z zakonom, po-
godba o prodaji nezazidanega stavbnega
zemljišča sklenjena v obliki notarskega za-
pisa in podobno). V primeru, da upraviče-
nec ni lastnik, pa mora poleg enega od
naštetih dokumentov priložiti najmanj de-
setletno zakupno pogodbo za zemljišče
oziroma objekte.

8. Registracijske listine, obrtna dovolje-
nja ali priglasitvena listina.

9. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (razen za začetnike).

10. Bilanca stanja in Bilanca uspeha za
zadnji dve leti (razen za začetnike).

11. Izjava investitorja o že prejetih podpo-
rah za isti projekt – če je podpora prejeta.
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VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi,
– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta (začetek inve-

sticije, investicija v teku, investicija v za-
ključni fazi),

– izvedljivost projekta,
– prispevek projekta k doseganju ciljev

regionalne politike.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi
predstavlja 45% vrednosti ocene;

– kakovost prijavljenega projekta pred-
stavlja 15% vrednosti ocene, ocenjena bo
na podlagi strokovnega mnenja komisije;

– faza izgradnje projekta (začetek investi-
cije, investicija v teku, investicija v zaključni
fazi) predstavlja 10% vrednosti ocene;

– izvedljivost projekta predstavlja 15%
vrednosti ocene, ocenjena bo na podlagi
predložene strukture finančnih virov za pri-
javljeni projekt; prednost bodo imele inve-
sticije, ki imajo v strukturi finančnih virov več
lastnih sredstev;

– prispevek projekta k doseganju ciljev
regionalne politike predstavlja 15% vredno-
sti ocene.

Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100
in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je en mesec od

objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni

sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
– projekti gospodarske dejavnosti«. Vloge
morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti
(SIT).

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na se-

dežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9.
do 12. ure, osebno ali po naročilu. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletni stra-
ni http://www.rdf-sklad.si Javnega sklada.

Kontaktni osebi Javnega sklada sta
Franc Florjančič, tel. 01/836-19-53 in Ire-
na Marn, tel. 01/836-19-53.

3. Stroški zavarovanja posojila, manipu-
lativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičen-
ci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev s po-
oblaščeno banko.

4. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma na-
roči strokovno mnenje o projektu.

VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopol-

ne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahteva-
nem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni

od dneva prejema obvestila ne dopolni, bo-
do kot nepopolne zavržene.

2. Vloge, ki bodo prispele prepozno in
vloge, ki ne bodo vsebovale poslovnega na-
črta oziroma investicijskega programa, bo-
do zavržene. Zavržejo se tudi vse vloge vla-
gateljev, katerih zahtevki bodo vloženi v ne-
pravilno označenih kuvertah.

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev sredstev več, kot je na razpolago sred-
stev, ima komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog pravico zmanjšati delež poso-
jila v finančni konstrukciji.

Komisija v primeru iz prejšnjega odstav-
ka:

– višino odobrenih sredstev omeji vsem
upravičencem enako ali

– sredstva odobri upravičencem iz višje-
ga prioritetnega razreda v višini upravičeno
zaprošenega zneska ali omejenega upravi-
čeno zaprošenega posojila ali

– sredstva odobri vsem upravičencem,
vendar v različni omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska glede na uvrstitev upra-
vičenca v prioritetni razred.

5. Predlog za odločanje bo pripravila
strokovna komisija, ki jo bo imenoval pred-
sednik uprave Javnega sklada. O dodelitvi
sredstev bo odločala uprava Javnega skla-
da, v roku 60 dni po izteku roka.

Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo do-
deljena, bodo o tem pisno obveščeni z
odločbami v roku 60 dni po izteku razpisne-
ga roka. Zoper to odločbo se lahko vloži
pritožba na Ministrstvo za gospodarstvo v
roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vla-
gatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. O rezultatih pritožb odloči minister za
gospodarstvo z odločbo. Postopek izbire
Javnega sklada bo potekal skladno s splo-
šnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS
za regionalni razvoj.

Hkrati z izdano pisno odločbo o pozitivni
rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi sk-
lep o načinu sklenitve pogodbe o dodelje-
nih spodbudah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev

pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
Pozitivno odločbo prosilca, ki ne izpolni

pogojev iz sklepa iz prejšnjega odstavka, se
zavrže.

6. Javni sklad bo spremljal namensko
porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj za-
htevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) ter po Odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).

Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja, Ribnica

Ob-55976
Na podlagi drugega odstavka 18. člena

Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)
ter 15. člena Akta o ustanovitvi Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 96/00) Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti (v nadaljnjem besedilu sklad) objav-
lja:

javni razpis za zbiranje predlogov za
financiranje in sofinanciranje kulturnih

programov in projektov s področja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto

2002
I. Področja kulturnih programov in pro-

jektov.
Sklad zbira predloge programov in pro-

jektov s področja ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti, ki bodo v letu 2002 izvedeni kot
prireditve, izobraževanje za potrebe ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti, založništvo, kul-
turno delovanje Slovencev, ki žive zunaj Re-
publike Slovenije, in mednarodno sodelo-
vanje.

Področja dejavnosti so: glasba, gledali-
šče in lutke, folklora, film in video, ples,
likovno ustvarjanje in fotografija, literatura
ter multimedialni projekti, ki združujejo ome-
njena področja.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
programskega razpisa za leto 2002 znaša
85,000.000 SIT. Točna vrednost bo dolo-
čena s sprejetjem državnega proračuna za
leti 2002 in 2003.

II. Predlagatelji.
Predloge programov in posameznih pro-

jektov lahko pošljejo kulturna društva in nji-
hove zveze, ki delujejo in so registrirana v
Sloveniji. Na področju kulturnih dejavnosti
Slovencev zunaj Republike Slovenije so pre-
dlagatelji tudi organizacije s sedeži zunaj
Republike Slovenije.

III. Izbira predlogov.
Merila za oblikovanje programov in izbi-

ro projektov ter postopke za izbiro predlo-
gov kulturnih programov in projektov določi
direktor sklada v soglasju z Ministrstvom za
kulturo Republike Slovenije. Merila za obli-
kovanje programov in izbiro projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije.

Sklad bo izbral predloge s pomočjo stro-
kovno-programskih komisij za posamezna
področja kulturnih dejavnosti.

Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, ki jo je mogoče dobiti na sedežu sklada
(Štefanova 5, Ljubljana), na območnih izpo-
stavah sklada in na spletni strani:
www.slkd.si. Opremljeni morajo biti z us-
trezno dokumentacijo.

Vloge morajo biti predložene na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1001
Ljubljana, do ponedeljka, 5. novembra
2001, oziroma ta dan oddane na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku
z oznako na prednji strani: “Razpis Sklada
2002 - Ne odpiraj!” Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in na-
slov.

Sklad bo predlagatelje o sprejemu ali
zavrnitvi vloženega predloga obvestil najpoz-
neje v dveh mesecih po sprejetju državnega
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proračuna Republike Slovenije za leto
2002.

Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

Št. 068-6/01-86 Ob-55977
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) določb Pravilnika za vredno-
tenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini
Zreče (Uradni list RS, št. 63/00) objavljam

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s

področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2002

1. Pravico za pridobitev sredstev za let-
ne programe ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni

osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen

čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja

vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih druš-

tev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter kul-
turna dejavnost študentov – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno izobraževalne pro-
grame,

– udeležba na območnih, medobmoč-
nih in državnih srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko

upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za

vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo za kulturno dejavnost in spomeniško var-
stvene akcije.

3. Ponudniki programov s področja lju-
biteljske kulturne dejavnosti podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dvignejo v tajništvu Občine Zreče.

Ponudbe podajo osebno ali pošljejo po
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Zre-
če, Odbor za kulturo, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče. Na kuverti mora biti vidno oz-
načeno: “Za razpis – Ne odpiraj!”

Upoštevane bodo le popolne ponudbe,
na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele
na sedež občine najkasneje do 12. novem-
bra 2001 do 12. ure.

Občina Zreče

Ob-55821
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vi-

pava ponovno objavlja
javni razpis

za prodajo stanovanja z zbiranjem
pisnih ponudb

1. Predmet prodaje je trisobno stanova-
nje št. 22, v izmeri 67,86 m2, na naslovu
Bevkova 2, 5270 Ajdovščina.

2. Izklicna cena znaša 9,000.000 SIT.
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo ce-
no.

3. Kupec plača tudi davek na promet
nepremičnin in vse stroške (razen cenitve),
ki nastanejo v zvezi s kupoprodajno pogod-
bo in njeno izvršitvijo.

4. Ponudnik mora pred končnim rokom
za oddajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene, na ŽR
52010-630-7059 z navedbo “Varščina za
nakup stanovanja”.

5. Ponudba mora obsegati:
– ime, priimek in naslov ponudnika,
– potrdilo o plačani varščini,
– ponujeno ceno,
– izjavo, da ponudnik sprejema razpisne

pogoje.
6. Ponudbo je potrebno poslati ali oseb-

no vročiti na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava v zaprti pisemski ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj - ponudba za
nakup stanovanja”, in sicer do vključno 22.
10. 2001 do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo dne 22.
10. 2001 ob 13. uri, na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, Vipava (sejna so-
ba).

8. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15
dni od odpiranja ponudb sklenjena kupo-
prodajna pogodba.

9. Izbrani ponudnik bo moral znesek ku-
pnine poravnati v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe.

10. Dodatne informacije so interesentom
na voljo na tel. 041/685-561.

Občina Vipava

Št. 92/2001 Ob-55908
IZRAZ Ljubljana objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program poslovni

sekretar, komercialist in za program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe

komunala
I. Program poslovni sekretar za nasled-

nja predmetna področja:
1. Poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku
2. Psihologija dela
3. Ekonomika in menedžment podjetja
4. Gospodarsko pravo
5. Računalništvo in informatika
6. Poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku
7. Organizacija poslovanja
8. Računovodstvo in finančno poslova-

nje
9. Javna uprava
10. Poslovno sporazumevanje v tujem

jeziku
11. Sodobno pisarniško poslovanje
12. Koncepti in veščine komuniciranja
13. Računalniški praktikum
14. Praktično izobraževanje
II. Program komercialist za naslednja

predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku

I. (AN/NE)
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku

II. (AN/NE)
3. Psihologija prodaje
4. Poslovno komuniciranje

5. Poslovodenje
6. Poslovna matematika s statistiko
7. Informatika v komercialnem poslova-

nju
8. Trgovinsko poslovanje
9. Gospodarsko pravo
10. Trženje
11. Blago in storitve
12. Organizacija in logistika poslovanja
13. Finance
14. Stroškovno računovodstvo
15. Podjetništvo
16. Kultura podjetja
17. Praktično izobraževanje
III. Program komunala za naslednja pred-

metna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
3. Ekonomika in menedžment podjetij
4. Računalništvo in informatika
5. Varstvo okolja, urejanje prostora, go-

spodarske javne službe in zakonodaja
6. Sistemi financiranja komunalnega go-

spodarstva
7. Načrtovanje in urejanje naselij
8. Vodovod
9. Kanalizacija
10. Gospodarjenje s komunalnimi od-

padki
11. Komunalna energetika
12. Kabelski sistemi in telekomunikacije
13. Javna razsvetljava
14. Prometne in zelene površine
15. Zimska služba
16. Komunalna infrastruktura v gospo-

darskih družbah
17. Gospodarjenje z odpadki v gospo-

darskih družbah
18. Praktično izobraževanje
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

podlagi določil Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96), Pravilnika o po-
stopku za pridobitev naziva predavatelj vi-
šje šole (Ur. l. RS, št. 17/96), Odredbe o
izobrazbi predavateljev in drugih strokov-
nih delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe poslovni sekretar (Ur.
l. RS, št. 91/98), Odredbe o smeri stro-
kovne izobrazbe predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe komercialist
(Ur. l. RS, št. 1/00), Odredbe o smeri
strokovne izobrazbe predavateljev in dru-
gih strokovnih delavcev v programu za pri-
dobitev višje strokovne izobrazbe komuna-
la (Ur. l. RS, št. 83/00) ter Kriterijev za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole (Ur. l. RS, št. 72/01).

Vse informacije in potrebno dokumenta-
cijo lahko kandidati dobijo na koresponden-
čnem naslovu zavoda IZRAZ – Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/241-62-00.

Prijave z življenjepisom in overjenimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo
8 dni po objavi razpisa na naslov: IZRAZ
Ljubljana – ZTI – Zavod za tehnično izobra-
ževanje, Langusova 21, Ljubljana, s pripi-
som: “Predavatelji višje šole”.

IZRAZ Ljubljana – ZTI –
Zavod za tehnično izobraževanje

Ljubljana
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Javne dražbe

Št. 232/01 Ob-55815
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01) in Odloka o proračunu Občine
Pesnica za leto 2001 (MUV, št. 7/01), Ob-
čina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje

pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Predmet pisne javne dražbe je komu-
nalno opremljena gradena parcela ob avto-
cesti v Spodnjem Dobrenju, namenjena po-
slovni dejavnosti (skladiščna, storitvena in
druga okolju prijazna) parc. št. 550/2, k.o.
Spodnje Dobrenje, ZKV 381, travnik 4, v
izmeri 8.632 m2. Izklicna cena je
18,400.000 SIT.

II. Ogled nepremičnine: ogled nepremič-
nine je možen po dogovoru.

III. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Občina Pesnica, Občin-
ska uprava Pesnica pri Mariboru 39/a (Vil-
ko Fartely, tel. 02/653-73-31 ali
041/771-840).

IV. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobi-
jo kopijo dokumentacije o zemljiški parceli:
kopija dokumentacije o zemljiški parceli se
lahko dvigne do 15. 10. 2001, v času ura-
dnih ur občinske uprave.

V. Pogoji pisne javne dražbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo

za komunalno opremljanje (komunalni pri-
spevek) stavbnih zemljišč, stroški spremem-
be namembnosti kmetijskih zemljišč in stro-
ški infrastrukturnih priključkov.

2. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugo-
dnejšemu ponudniku vračunala v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni, po izbiri najugodnejšega ponudnika.

3. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na žiro račun Občine Pesni-
ca, št. 51800-630-25531, z navedbo “kav-
cija za javno dražbo, za parcelo št. 550/2
k.o. Sp. Dobrenje”,

– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.

4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 10. ure, dne
15. 10. 2001, na naslov: Občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, v zapečateni kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – javna dražba za gradbeno
parcelo št. 550/2 k.o. Sp. Dobrenje.”

5. Javno odpiranje pisnih ponudb bo 15.
10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Pesnica (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a.

6. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo do-
kazovale izpolnjevanja pogojev javne dra-
žbe bodo izločeni iz postopka že na začet-
ku odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.

7. O tem kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju.

8. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki pondubeni ceni pa tisti, ki ponudi kraj-
ši rok plačila za celotno kupnino.

9. Kupoprodajna pogodba (notarski za-
pis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.

10. Celotno kupnino mora kupec plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi
po plačilu celotne kupnine.

11. Davek na promet z nepremičninami,
vse stroške sestave in overitve pogodbe (no-
tarskega zapisa) ter druge stroške v zvezi z
nakupom in prenosom lastništva plača ku-
pec.

12. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine najkasneje v 30 dneh po javnem od-
piranju pisnih ponudb, se prodaja razveljavi,
plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.

Občina Pesnica

Ob-55900
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95,
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 –
sklep US, 16/99 – popravek sklepa US,
59/99 – odločba US, 70/00 in 100/00),
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01) in sklepa Občinskega
sveta občine Izola št. 361-01-60/01 z dne
27. 9. 2001, Občina Izola – Comune di
Isola, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zasto-
pa županja Breda Pečan razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.

2. Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina: poslovni prostor v pritličju in
delno v prvem nadstropju poslovno stano-
vanjskega objekta na naslovu Trg Republi-
ke 3, Izola, stoječega na parceli št. 1670 –
stavbišče s hišo v izmeri 203 m2 in dvorišče
v izmeri 13 m2, pripisani v vlož. št. 192, k.o.
Izola mesto, v lasti Občine Izola.

Poslovni prostor sestavljajo prostori v pri-
tličju poslovno stanovanjskega objekta v
izmeri 115,61 m2, prostor v prvem nadstro-
pju v izmeri 19,35 m2 in sorazmerni del sku-
pnih prostorov in naprav, korigiran s faktor-
jem 0,25, v izmeri 17,80 m2. Poslovnemu
prostoru pripada sorazmerni del dvorišča.

3. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave, je predmet prodaje na javni dražbi.

4. Izklicna cena za nepremičnino opisa-
no v 2. točki te objave, je 53,333.524 SIT.

Najnižji znesek, za katerega je možno višati
izklicno ceno, je 50.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od skleni-
tve prodajne pogodbe za nepremičnino, ki
je bila predmet dražbe.

Kupnina za nepremičnino se izračuna ta-
ko, da se od izklicane cene odšteje že polo-
žena varščina, ki jo je vplačal uspeli draži-
telj.

6. Nepremičnina opisana v 2. točki te
objave, preide v last uspelega dražitelja –
kupca po plačilu celotne kupnine in stro-
škov, nastalih v zvezi s to dražbo, v posest
pa preide nepremičnina prazna od oseb in
stvari najkasneje do 31. 12. 2001.

7. Javna dražba bo v sejni sobi Občine
Izola, na naslovu Postojnska ulica 3, Izola, v
petek, 22. 10. 2001, z začetkom ob 9. uri.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo tri dni pred njenim začet-
kom vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola, št. 51430-630-90025 –
proračun. Potrdilo o plačilu varščine morajo
interesenti predložiti komisiji najkasneje
pred začetkom javne dražbe.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina
se ne obrestuje.

10. Vse informacije v zvezi s prodajo
navedenih nepremičnin dobijo interesenti pri
strokovni službi Občine Izola – Uradu za
premoženjsko pravne in splošne zadeve,
Postojnska ulica 3, Izola, ali po telefonu
05/66-00-201 – kontaktna oseba Borka
Pavič.

11. Drugi pogoji: pogodba mora biti
sklenjena v 15 dneh po uspešno opravlje-
ni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v
tem roku, se iz položene varščine plačajo
stroški postopka izvedbe javne dražbe, ka-
tere je zavezan plačati uspeli dražitelj, pre-
ostali del varščine pa se prenese v last
Občine Izola.

Davek na promet nepremičnin, overitev
podpisov in ostale stroške, nastale v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec, vse stroške javne
dražbe pa nosi prodajalec.

Poslovni prostor, ki je predmet dražbe je
namenjen izključno opravljanju mirnih de-
javnosti, ki ne bodo moteče za okolje in
stanovalce objekta, v katerem se poslovni
prostor nahaja.

V pogodbi bodo opredeljene vse pravi-
ce in obveznosti pogodbenih strank, po-
leg tistih, navedenih v tej objavi, tudi na-
čin izročitve nepremičnin v last in posest
kupcu.

Prodajalec ima za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, predkupno pravico za do-
bo dveh let od izročitve nepremičnine v last
in posest kupcu.

Prodaja poteka po načelu videno-kuplje-
no in kupec nima pravice uveljavljati kasnej-
ših reklamacij v zvezi s prodano nepremič-
nino.

Če je uspeli dražitelj fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije,
če je pravna oseba, pa mora pred podpi-
som pogodbe predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni.

Občina Izola
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Ob-55945
Stečajni dolžnik Tokis d.o.o., Ilirska Bis-

trica v stečaju, Vojkov drevored 14, Ilirska
Bistrica, objavlja na podlagi sklepa Okrož-
nega sodišča v Kopru, St 48/2000

javno dražbo
za prodajo premičnega premoženja

stečajnega dolžnika
1. Predmet prodaje:
1. osnovna sredstva in strojna oprema

stečajnega dolžnika po seznamu, ki se na-
haja pri stečajnemu dolžniku (428 postavk)

2. Izklicna cena je 6,800.000 SIT.
3. Javna dražba bo v ponedeljek, 11. 6.

2001 ob 12. uri v prostorih stečajnega dol-
žnika, Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14,
prvo nadstropje desno.

Pogoji za pristop na dražbo in prodajo so:
Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,

ki bodo do vključno 7. 6. 2001 vplačale
varščino v denarnih sredstvih v višini 20%
izklicne cene oziroma 1,360.000 SIT na
račun stečajnega dolžnika pri APP Ilirska
Bistrica, št. 52210-690-93191, z oznako
“varščina za javno dražbo” ter se pred za-
četkom javne dražbe izkazale s potrjeno ko-
pijo virmanskega naloga ali originalom splo-
šne položnice o izvršenem denarnem vpla-
čilu varščine.

Kupci so lahko fizične osebe, državljani
Republike Slovenije, ali pravne osebe s se-
dežem na področju Republike Slovenije.
Kupci morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti vodji dražbe izvirnik ali po notarju
overjeno kopijo potrdila o državljanstvu RS
oziroma izpiska iz sodnega registra, ki ni
starejši od 8 dni. Pooblaščenci dražiteljev
morajo predložiti pred pričetkom dražbe us-
trezno pooblastilo.

Kupci ne morejo biti osebe, ki so nave-
dene v prvem in drugem odstavku 153. čle-
na ZPPSL. Pred dražbo mora vsak ponu-
dnik (fizična ali pravna oseba) vodji dražbe
predložiti izjavo, overjeno po notarju, v skla-
du z določbo četrtega odstavka 153. člena
ZPPSL.

Dražitelj, ki uspe na javni dražbi, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 10
dni od zaključka javne dražbe ter plačati
celotno kupnino v roku 15 dni od sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Kolikor dražitelj od-
stopi od sklenitve kupoprodajne pogodbe,
ali pa od izpolnitve sklenjene kupoprodajne
pogodbe, prodajalec zadrži vplačano var-
ščino, morebitni presežek kupnine pa vrne
dražitelju brezobrestno v roku 8 dni od dne-
va odstopa od sklenitve pogodbe ali izpolni-
tve sklenjene pogodbe.

Uspelemu dražitelju se vplačana varšči-
na všteje brezobrestno v plačilo kupnine,
neuspešnim dražiteljem pa se vplačana var-
ščina vrne brezobrestno v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.

Izročitev predmeta prodaje uspelemu dra-
žitelju se izvrši v roku 8 dni po plačilu celotne
kupnine. Lastninsko pravico pridobi uspeli
dražitelj z dnem plačila celotne kupnine.

Ostali pogoji pri sklepanju kupoprodajne
pogodbe so:

1. Premoženje je naprodaj po načelu “vi-
deno-kupljeno” na dan javne dražbe.

2. Davek (DDV) ni vključen v izklicno ce-
no ter se dosežena prodajna cena na javni
dražbi poveča za DDV.

Vse informacije v zvezi s prodajo premo-
ženja so na razpolago pri stečajnemu upra-
vitelju, odvetniku Gorše Branetu, tel.
01/300-40-80 vsak dan od 13. do 15. ure.

Tokis d.o.o., v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše

Št. 46601-177/2000-0404 Ob-55947
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
Občine Krško z dne 22. 6. 2000, ponovno
objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
A) Lokal št. 1 v velikosti 55,85 m2,
B) Lokal št. 2 v velikosti 59,10 m2,
C) Lokal št. 3 v velikosti 59,10 m2.
Lokali so locirani ob vzhodni in severni

strani športne dvorane, na parc. št. 980/25
k.o. Leskovec in so last Občine Krško.

Gradnja lokalov v sklopu večnamenske
športne dvorane pri novozgrajenem Šol-
skem centru Krško obravnava ZN Sp. Grič.
Dostop do lokalov je preko dostopne ceste,
ki je povezana z magistralno cesto Zidani
most-Drnovo.

Vsak lokal ima poleg prodajnega dela
tudi pomožne prostore (garderoba in sani-
tarije za zaposlene). Lokali so v pritlični eta-
ži,  dostop je s kote terena.

Vsi lokali so zgrajeni do faze, da je v njih
možen razvod instalacij – elektrika, voda, plin,
so zastekljeni in obdelana je fasada. Zunanja
ureditev z dostopom in parkirnimi prostori je
urejena. Svetla višina lokalov je 3 m.

Lokali ne omogočajo strežbe s hrano in
pijačo.

Lokali so namenjeni trgovski dejavnosti
športne opreme, šolskih potrebščin, foto-
kopirnice in podobno, izključena pa je pro-
daja alkoholnih pijač in cigaret.

Prodajalec ima pravico presoje namena
lokala glede na lokacijo v izobraževalnem
centru in odločitve o prodaji za predlagan
namen.

2. Izklicna cena:
A) Izklicna cena za lokal št. 1 je

10,682.430 SIT
B) Izklicna cena za lokal št. 2 je

11,304.057 SIT
C) Izklicna cena za lokal št. 3 je

11,304.057 SIT.
3. Plačilni pogoji:
S kupci, najboljšimi ponudniki, bodo

sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri če-
mer rok plačila ne more biti daljši od 15 dni
od dneva uveljavitve kupoprodajnih pogodb.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, na naslov Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpi-
raj “, v 15 dneh od objave v Uradnem listu.

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nujeno ceno in plačilne pogoje,

Razpisi delovnih
mest

Št. 42/2001 Ob-55923
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US,
87/97, 73/98, 31/00, 33/00 - odl. US in
24/01) v zvezi s četrtim odstavkom 62. čle-
na in tretjim odstavkom 61. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95,
38/99 in 28/00), je Svet sodnikov za pre-
krške Republike Slovenije na 62. seji, dne
25. septembra 2001, sprejel sklep.

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

– namestnika predstojnika Sodnika
za prekrške Grosuplje.

Kandidati naj prijave z življenjepisom, z opi-
som svoje strokovne dejavnosti in organizaci-
jskimi izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkci-
jo pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekr-
ške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljublja-
na, v 15 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške Ljubljana

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– ponudbi je potrebno predložiti odloč-
bo za opravljanje dejavnosti v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% od izho-
diščne prodajne cene na žiro račun Občine
Krško, št. 51600-630-8013042, sklic na
številko 100 pri APP RS, Podružnica Krško,

– vsi ponudniki bodo v roku 15 dni po
zaključku tega razpisa, pisno obveščeni o
izboru najugodnejših ponudnikov,

– izbrani ponudniki so dolžni v roku 15
dni od prejema obvestila, da so izpolnjeni
vsi pogoji za sklenitev kupoprodajne pogod-
be, le-to s prodajalcem skleniti,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb.

– vse stroške v zvezi s prenosom last-
ništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,

– ogled nepremičnin je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Krško, tel.
07/498-12-79, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško
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Št. 43/2001 Ob-55924
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US,
87/97, 73/98, 31/00, 33/00 - odl. US in
24/01) v zvezi s četrtim odstavkom 62. čle-
na in tretjim odstavkom 61. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95,
38/99 in 28/00), je Svet sodnikov za pre-
krške Republike Slovenije na 62. seji, dne
25. septembra 2001, sprejel sklep.

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

– namestnika predstojnika Sodnika
za prekrške Ptuj.

Kandidati naj prijave z življenjepisom, z opi-
som svoje strokovne dejavnosti in organizaci-
jami izkušnjami po izvolitvi v sodniško funkcijo
pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v
15 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške Ljubljana

Ob-56045
Razpisna komisija nadzornega sveta Hol-

dinga Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljub-
ljana, za imenovanje generalnega direktorja
Holdinga Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1,
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 22.
člena družbene pogodbe o ustanovitvi Hol-
dinga Ljubljana, družbe za upravljanje in go-
spodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o. z dne
14. 6. 2001 ter na podlagi vseh pooblastil
zakonitih zastopnikov družbenikov družbe
Holding Ljubljana, d.o.o., z dne 19. 9. 2001,
javno objavlja javni razpis za imenovanje

generalnega direktorja.
Za generalnega direktorja je lahko ime-

novana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom
določenih pogojev še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobraz-
bo, pravne, ekonomske ali tehnične smeri,

– da ima najmanj 10 let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih de-
lovnih mestih,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da aktivno govori angleški, nemški ali

francoski jezik.
Kandidati naj pošljejo popolne pisne pri-

jave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
življenjepisom najkasneje v roku 15 dni od
objave tega razpisa, v zaprti kuverti na na-
slov: Holding Ljubljana, d.o.o., Nadzorni
svet, Razpisna komisija za imenovanje ge-
neralnega direktorja Holdinga Ljubljana,
d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, s pripisom:
“za razpis za imenovanje generalnega di-
rektorja Holdinga Ljubljana, d.o.o.“.

Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala. Veljavne
bodo le tiste vloge, ki bodo do zadnjega
dne roka oddane priporočeno po pošti.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje in bodo uvrščeni v ožji krog, bodo
povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v
roku 8 dni od imenovanja generalnega di-
rektorja Holdinga Ljubljana, d.o.o., obve-
ščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan
za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.

Holding Ljubljana, d.o.o.
razpisna komisija

Št. 147/01 Ob-55754
Republika Slovenija, Upravna enota Za-

gorje ob Savi, razpisuje prosto delovno me-
sto v Oddelku za okolje in prostor, in sicer:

višji sodelavec.
Pogoj za zasedbo: visoka strokovna izo-

brazba upravne ali gradbene smeri, obvla-
danje osnov računalništva.

Rok za prijavo: 8 dni po tej objavi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom.
Republika Slovenija

Upravna enota Zagorje ob Savi

Ob-55755
Skladno s 23. členom Zakona o viso-

kem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93), vam
dostavljamo predlog za odobritev razpisa
delovnih mest visokošolskih učiteljev na na-
ši fakulteti:

– visokošolskega učitelja za predmet
Finančni trgi - delovno mesto razpisujemo
za določen čas enega leta s polovičnim de-
lovnim časom,

– visokošolskega učitelja za predmet
Računalniške komunikacije - delovno me-
sto razpisujemo za študijsko leto 2001/
2002 s tretjinskim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od objave razpisa na
naslov Ekonomska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad
17, 1101 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 126/2001 Ob-55816
Svet javnega socialnovarstvenega zavo-

da Doma upokojencev Polzela razpisuje de-
lovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih in za-

konskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da ima končano VI. ali VII. stopnjo stro-
kovne izobrazbe v skladu z 69. in 56. čle-
nom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 in 41/99);

– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega štiri
leta na vodstvenih delovnih mestih;

– predložitev programa dela zavoda in
opredelitev lastne vloge pri tem;

– da je državljan Republike Slovenije;
– izbrani kandidat se imenuje za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh od objave v zaprti ovojnici s pripisom
“razpisna komisija” na naslov: Dom upoko-
jencev Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh.

Dom upokojencev Polzela

Druge objave

Ob-55904
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
kot kupec objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj in nezazidanih

stavbnih zemljišč v Ljubljani in okolici,
Mariboru in Kopru

Kupec je zainteresiran za nakup:
a) večjega števila dokončanih (še nevse-

ljenih) stanovanj ali stanovanj v gradnji, pra-
viloma ne po manj kot 10 stanovanj od ene-
ga ponudnika.

Kupec zaradi nakupa večjega števila sta-
novanj in ugodnih plačilnih pogojev pričaku-
je, da bodo ponudbene cene kvadratnega
metra stanovanja, s pripadajočimi pomožni-
mi prostori skupaj, najmanj 30% nižje od
prodajne cene kvadratnega metra stanova-
nja za individualne kupce.

Ponudnik mora v ponudbi za vsako sta-
novanje navesti: tip stanovanja, velikost sta-
novanja, pomožne stanovanjske prostore
(npr. balkon, terasa loža, atrij, klet) in njiho-
vo velikost, prodajno ceno, skupno ponud-
beno ceno in ponudbeno ceno, preračuna-
no na kvadratni meter stanovanja, izračunan
po standardu JUS.U.C2.100, vse z vključe-
nim DDV;

b) več nezazidanih stavbnih zemljišč, ki
morajo biti komunalno opremljena in omo-
gočajo gradnjo praviloma najmanj 20 stano-
vanj v eni ali večih stanovanjskih stavbah, z
možnim pričetkom gradnje predvidoma spo-
mladi 2002. Predpisane davčne dajatve na
promet nepremičnin in stroške prepisa pla-
ča prodajalec.

Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe
do vključno 25. oktobra 2001, s priporoče-
no pošiljko na naslov kupca Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. K ponud-
bi morajo predložiti vsa dokazila, ki izpriču-
jejo njihovo upravičenost do gradnje in pro-
daje stanovanj oziroma njihovo lastništvo po-
nujenega nezazidanega stavbnega
zemljišča. Za vse ponujene nepremičnine
mora ponudnik zagotoviti njihov prenos
prost vseh bremen.

Odpiranje ponudb ni javno. Kupec name-
rava odkupiti stanovanja in nezazidana stav-
bna zemljišča predvidoma v skupni vrednosti
dve milijardi tolarjev. Kupec se bo odločal
glede na ugodnost prejetih ponudb, upošte-
vajoč ceno kvadratnega metra stanovanja,
ponujeno količino stanovanj in strukturo po-
nujenih stanovanj. Kupec si pridržuje pravico
do dodatnih pogajanj s ponudniki.

Kupec ni obvezen skleniti pogodbe z no-
benim ponudnikom ne glede na ustreznost
oddanih ponudb.

O izbiri bodo ponudniki za prodajo sta-
novanj obveščeni v 30 dneh po izteku roka
za oddajo ponudb, ponudniki za prodajo
zemljišč pa v 60 dneh po izteku roka za
oddajo ponudb.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

javni sklad

Ob-56051
Mavrica Trgovsko podjetje z barvami in

laki, d.d., Resljeva cesta 1, Ljubljana,

prodaja poslovni prostor

v Črnomlju, Ul. Staneta Rozmana 8, ki
zajema prodajni prostor, skladiščni prostor
in sanitarije v skupni izmeri 40 m2.

Mavrica, d.d. Ljubljana
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Št. 35400-100/01 Ob-55909
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija

Republike Slovenije za okolje, objavlja

seznam
– predelovalcev odpadkov,

– odstranjevalcev odpadkov,
– zbiralcev odpadkov,

– posrednikov odpadkov,
– prevoznikov odpadkov,

– dobaviteljev baterij in akumulatorjev,
– pooblaščencev za izdelavo ocene

odpadkov,
ki so bili do 31. 8. 2001 vpisani v evi-

dence, ki jih vodi omenjeno ministrstvo v
skladu s:

– Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur.
l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) – 37. in
38. členom,

– Pravilnikom o ravnanju z baterijami in
akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.
l. RS, št. 104/00) – 14. členom in

– Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur.
l. RS, št. 5/00) – 19. členom.

Seznama predelovalcev in odstranjeval-
cev odpadkov vsebujeta podatke o:

– imenu in sedežu predelovalca ali od-
stranjevalca, številki iz evidence, vrsti od-
padkov oziroma klasifikacijski številki odpad-
kov, ki jih predeluje ali odstranjuje in roku
veljavnosti dovoljenja, ki ga je predelovalec
ali odstranjevalec pridobil za predelavo ali
odstranjevanje odpadkov in postopku pre-
delave ali odstranjevanja.

Seznami zbiralcev, posrednikov in pre-
voznikov odpadkov pa vsebujejo podatke o:

– imenu in sedežu zbiralca, številki iz evi-
dence ter o vrsti odpadkov oziroma klasifi-
kacijski številki odpadkov, ki jih lahko zbira
in roku veljavnosti potrdila o vpisu v eviden-
co zbiralcev odpadkov,

– imenu in sedežu posrednika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasi-
fikacijski številki odpadkov, za katere lahko
opravlja posredništvo in roku veljavnosti po-
trdila o vpisu v evidenco posrednikov od-
padkov,

– imenu in sedežu prevoznika, številki iz
evidence ter o vrsti odpadkov oziroma klasi-
fikacijski številki odpadkov, za katere lahko
opravlja prevozništvo in roku veljavnosti po-
trdila o vpisu v evidenco prevoznikov od-
padkov.

Seznam dobaviteljev baterij in akumula-
torjev vsebuje podatke o:

– imenu in sedežu dobavitelja baterij in
akumulatorjev, številki iz evidence in roku
veljavnosti potrdila o vpisu v evidenco doba-
viteljev baterij in akumulatorjev.

Seznam pooblaščencev za izdelavo oce-
ne odpadkov vsebuje podatke o:

– imenu, sedežu pooblaščenca in veljav-
nosti pooblastila.

Številka iz evidence se nanaša na števil-
ko, ki jo je predelovalec, odstranjevalec,
zbiralec, posrednik, prevoznik odpadkov ali
dobavitelj baterij in akumulatorjev pridobil
ob vpisu v omenjene evidence.

Klasifikacijska številka odpadka je pov-
zeta po:

– Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki
je bil objavljen kot priloga 1 Pravilnika o
ravnanju z odpadki v Uradnem listu RS, št.
84/98 (oznaka I/98) ali

– Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki
je bil objavljen kot priloga 1 Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o rav-
nanju z odpadki v Uradnem listu RS, št.
20/01 (oznaka II/01) in iz katerega je razvi-
den naziv odpadka.

MOP-Agencija Republike Slovenije
za okolje
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Št. 35400-100/01 Ob-55926
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija

Republike Slovenije za okolje objavlja

seznam
do 31. 8. 2001 pooblaščenih pravnih

in fizičnih oseb
s področij:

– prve meritve in obratovalni moni-
toring odpadnih vod,

– prve meritve in obratovalni moni-
toring hrupa za vire hrupa,

– prve meritve in obratovalni moni-
toring za vire elektromagnetnega sevan-
ja,

– prve meritve in obratovalni moni-
toring emisije snovi v zrak iz ne-
premičnih virov onesnaženja,

– obratovalni monitoring pri vnosu
nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,

– izdelovanje celovitih poročil o vpliv-
ih na okolje (splošna pooblastila),

– izdelovanje poročil o vplivih na
okolje, ki vsebujejo samo posamezne
posebne analize ali delne elaborate
(posamična pooblastila),

katerih register vodi v skladu z
22. členom pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
35/96 in 29/00), v skladu z 20. členom
pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/
96), v skladu z 19. členom pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v
skladu z 32. členom pravilnika o prvih mer-
itvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo iz-
vajanje (Ur. l. RS, št. 70/96 in 71/00), v
skladu s 15. členom pravilnika o obratoval-
nem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, št. 55/97)
in v skladu z 8. členom odredbe o pogojih
za pridobitev in o načinu pridobitve poob-
lastila za izdelavo poročil o vplivih na okolje
(Ur. l. RS, št. 70/96) omenjeno ministrstvo.

Seznami, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS 73/97, 77-78/97, 52/98 in 6-7/
00 prenehajo veljati s to objavo.

MOP-Agencija Republike Slovenije
za okolje
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 6/7-224-09/01 Ob-55785
Upravna enota Vrhnika izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00) v zadevi legalizacije oro-
žja Nikolić Zorana, z zadnjim stalnim prebi-
vališčem Borovnica, Gradišnikova ulica 14,
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Nikolić Zo-
ranu, roj. 14. 7. 1976, z zadnjim stalnim
prebivališčem Borovnica, Gradišnikova uli-
ca 14, umrlim dne 2. 8. 2001, se postavi
Nikolić Nedeljko, roj. 28. 1. 1952, s stal-
nim prebivališčem Borovnica, Gradišnikova
ulica 14.

2. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 283-2001 Ob-56034
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) in po pooblastilu načelni-
ka Upravne enote Murska Sobota št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000,
v upravni zadevi uvedbe komasacijskega
postopka Šalovci VI., po uradni dolžnosti
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasa-
cijskim udeležencem Barbarič Aleksan-
dru, ZDA, Bitterman Brigiti, Lendava, Bla-
žič Martinu, Novo mesto, Bolande Sidoni-
ji, Francija, Duh Sidoniji, Lipa, Holec Jo-
žefu, Francija, Jakopič Mirku, Žabnik,
Jakopič Stjepanu, Vrhovljan, Lekič Fran-
cu, Francija, Lekič Mariji, Francija, Lepo-
ša Rudolfu, Novi Sad, Mulič Agici, Novi
Sad, Prelec Aleksandru, Futog, Prelec
Marjanu, Jugoslavija, Sukič Emilu, Nem-
čija, Svetec Rudolfu, Zagreb, Škerlak Ani,
Francija, Talaber Sidoniji, Madžarska, To-
plak Mariji, Jarenina, Toplak Mirku, Jare-
nina, Vehtersbah Štefanu, Lendava, Žig-
nič Mariji, Mursko Središče in Žlebič Ja-
nezu, Švedska, se postavi Abraham Alek-
sander, župan Občine Šalovci.

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. 283-2001 Ob-56036
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podla-
gi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote Murska Sobota št. 03100-0002/00-
0002 z dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi
uvedbe komasacijskega postopka Mlajtinci

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-12/01-402 Ob-55756
Pravila Sindikata Metalna TGS, Titova

108, Senovo, ki so bila z odločbo št. 5-
013-18/93 z dne 3. 5. 1993 vzeta v hram-
bo pri Občini Krško in vpisana v evidenco
pod zap. št. 15, se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Območna organizacija sindikatov Posavja,
Cesta krških žrtev 30, Krško, je dne 20. 9.
2001 podala Upravni enoti Krško vlogo za
izbris pravil Sindikata Metalna TGS, Titova
108, Senovo, iz evidence statutov sindika-
tov, ki jih ima v hrambi Upravna enota Kr-
ško.

Po določilu 6. člena Pravilnika o eviden-
ci statutov sindikatov (Uradni list RS, št.
18/93) mora sindikat sporočiti pristojnemu
upravnemu organu za področje dela vse
spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evi-
denco.

Upravni organ je postopek vodil po do-
ločbah Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00).

Odločitev glede stroškov objave izhaja iz
določil 113. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, ki določa, da gredo
stroški, ki nastanejo organu ali stranki med
postopkom ali zaradi postopka, v breme ti-
stega, na katerega zahtevo se je postopek
začel.

Takse prosto po 4.a točki 4. člena Zako-
na o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
8/00, 44/00, 81/00, 33/01 in 45/01).

Št. 029-11/01-402 Ob-55757
Pravila Sindikata RRPS Trbovlje, DE

Rudnik rjavega premoga Senovo, Titova
108, Senovo, ki so bila z odločbo št. 5-
013-15/93 z dne 3. 5. 1993 vzeta v hram-
bo pri Občini Krško in vpisana v evidenco
pod zap. št. 12, se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Območna organizacija sindikatov Posavja,
Cesta krških žrtev 30, Krško, je dne 20. 9.
2001 podala Upravni enoti Krško vlogo za
izbris pravil Sindikata RRPS Trbovlje, DE

Rudnik rjavega premoga Senovo, Titova
108, Senovo, iz evidence statutov sindika-
tov, ki jih ima v hrambi Upravna enota Kr-
ško.

Po določilu 6. člena Pravilnika o eviden-
ci statutov sindikatov (Uradni list RS, št.
18/93) mora sindikat sporočiti pristojnemu
upravnemu organu za področje dela vse
spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evi-
denco.

Upravni organ je postopek vodil po do-
ločbah Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00).

Odločitev glede stroškov objave izhaja iz
določil 113. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku, ki določa, da gredo
stroški, ki nastanejo organu ali stranki med
postopkom ali zaradi postopka, v breme ti-
stega, na katerega zahtevo se je postopek
začel.

Takse prosto po 4.a točki 24. člena Za-
kona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
8/00, 44/00, 81/00, 33/01 in 45/01).

Št. 141-19/01-112 Ob-55758
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Statut Sindikata delovnih
invalidov Slovenije, S. DiS, Podružnice
Pro-Servis Maribor, z dne 7. 9. 2001.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor pod zapo-
redno številko 19, z dne 21. 9. 2001.

Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delovnih invalidov Slo-
venije, Podružnica Pro-Servis Maribor,
skrajšano: S. DiS, Podružnica Pro-Servis
Maribor, s sedežem v Mariboru, Jadranska
cesta 25, je 1435558.

Št. 024-4/00-141 Ob-55894
Pravila SDDO RO Konferenca območ-

ne organizacije Posavja Organizacija
sindikata Občine Brežice so dne 6. 11.
2000 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti
Brežice in dne 7. 11. 2000 vpisana v evi-
denčni knjigi pravil oziroma statutov Uprav-
ne enote Brežice pod zap. št. 3/2000.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Popravek

Ob-56097
V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9.

2001, je na straneh 5780 in 5781, pri ob-
javah izrekov odločb po ZPOmK, ki se na-
našajo na koncentracije podjetij Telemach,
Link, Astra Telekom, Sistel in Telemont (ob-
javljeni so bili pod evidenčnimi številkami
Ob-55701, Ob-55702, Ob-55703 in Ob-
55707), prišlo v drugem, tretjem in četrtem
odstavku druge točke vsake objave do na-
pake v smislu pomena besedne zveze. Be-
sedilo: “objaviti v Uradnem listu RS in v
Dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije” se nadomesti s pravil-
nim, ki se glasi: “objaviti v Uradnem listu
RS in v dnevniku, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije”.

Uredništvo

– Lukačevci, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Benko Tereziji, Francija,
Berke Emeriku, Francija, Čahuk Štefanu,
Noršinci, Dunz Amaliji, Nemčija, Horvat Šte-
fanu, Ruše, Pintarič Štefanu, Avstrija, Vo-
grin Alojzu, ZDA, Vogrin Andreju, Francija,
Vogrin Jeanu, Francija in Vogrin Sloboda-
nu, Vršac, se postavi Cipot Franc, župan
Občine Moravske Toplice.

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.
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Št. 3071-28/01-5 Ob-56093
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 28. 9. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št.56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija podjetij Agrar, poslov-
no svetovanje, d.o.o., Bakovska ulica 31,
Murska Sobota in Kmetijsko gospodar-
stvo Rakičan, d.d., Lendavska 5, Raki-
čan, Murska Sobota, skladna s pravili kon-
kurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija bo izvedena na podlagi
javne ponudbe za odkup delnic izdajatelja
Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
o strukturi in delovanju upoštevnega trga ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili ve-
ljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato
Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Sklepi o privatizaciji

Ob-56068
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ura-
dni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
Zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) – v nadaljevanju: ZUP ter
točke 15.2. Statuta Slovenske razvojne dru-
žbe izdaja Slovenska razvojna družba – v
nadaljevanju: SRD naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Intertrade ITC d.o.o.,

Kolodvorska 9, Ljubljana
1. V družbi Intertrade ITC d.o.o., matič-

na številka: 5001773, dejavnost: druga tr-
govina na debelo, SRD izvede privatizacijo
poslovnega deleža v nominalni višini
78,155.000 SIT kar predstavlja 100% v
osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. Poslovni delež v višini 7,812.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko dru-
žbo d.d.;

2.2. Poslovni delež v višini 7,812.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalsko družbo pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja d.d.;

2.3. Poslovni delež v višini 728.000 SIT,
kar predstavlja 0,93% od poslovnega dele-
ža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD po-
nudi v odkup upravičencem iz interne raz-
delitve za lastniške certifikate;

2.4. Poslovni delež v višini 61,803.000
SIT, kar predstavlja 79,07% od poslovnega
deleža iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate;

2.5. V primeru, da poslovni delež, ponu-
jen v odkup v interni razdelitvi, ne bo odku-
pljen v celoti, se preostanek poslovnega
deleža proda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate.

3. Prodajna cena poslovnega deleža iz
točk 2.1. do 2.5. izreka tega sklepa za no-
minalno vrednost 14.000 SIT znaša 35.650
SIT.

4. Podlaga za določitev prodajne cene
deležev iz točk 2.1. do 2.5. je vrednost
celotnega kapitala, ki je bila ugotovljena na
podlagi ocenjene vrednosti podjetja izdela-
nega na dan 1. 1. 1993, in sicer v višini
199,000.000 SIT.

5. Poslovni delež, ki je predmet priva-
tizacije, daje imetniku  pravico do udele-
žbe pri upravljanju, pravico do udeležbe
na dobičku in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja v primeru likvida-
cije ali stečaja družbe. Poslovni deleži so
prosto prenosljivi, razen poslovni delež iz
2.3. točke, ki so ga imetniki odkupili z
lastniškimi certifikati, pri katerih je pre-
nosljivost omejena na rok dveh let, šteto
od izteka roka za vpis in vplačilo teh po-
slovnih deležev.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo, v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje  objave. Prito-
žba se izroči ali pošlje Slovenski razvojni
družbi d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Ob-56069
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ura-
dni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
Zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) – v nadaljevanju: ZUP ter
15.2. točke Statuta Slovenske razvojne dru-
žbe izdaja Slovenska razvojna družba – v
nadaljevanju: SRD naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Veletrgovina Vema
export-import d.d. Maribor

1. V družbi Veletrgovina Vema export-im-
port d.d. Maribor, Tržaška c. 65, 2000 Ma-
ribor, matična številka: 5005582, glavna de-
javnost: trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, SRD izvede privatizacijo 190.000 na-
vadnih imenskih delnic v nominalni višini
760,000.000 SIT, kar predstavlja 100% v
osnovnem kapitalu družbe. Nominalna vre-
dnost delnice znaša 4.000 SIT.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. 19.000 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 10% od osnovnega kapita-
la iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko
družbo d.d.;

2.2. 19.000 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 10% od osnovnega kapitala
iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD prene-
se na Kapitalsko družbo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.d.,

2.3. 118 navadnih imenskih delnic, kar
predstavlja 0,06% od osnovnega kapitala iz
1. točke izreka tega sklepa, SRD ponudi v
odkup upravičencem iz interne razdelitve za
lastniške certifikate;

2.4. 151.882 navadnih imenskih delnic,
kar predstavlja 79,94% od osnovnega kapi-
tala iz 1. točke izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate;

2.5. v primeru, da delnice, ponujene v
odkup v interni razdelitvi, ne bodo odkuplje-
ne v celoti, se preostanek delnic proda po-
oblaščenim investicijskim družbam za lastni-
ške certifikate.

3. Prodajna cena delnice iz točk 2.1. do
2.5. izreka tega sklepa z nominalno vre-
dnostjo 4.000 SIT znaša 6.275 SIT.

4. Podlaga za določitev prodajne cene del-
nic iz točk 2.1. do 2.5. je vrednost celotnega
kapitala, ki je bila ugotovljena na podlagi oce-
njene vrednosti družbe na dan 1. 1. 1993, in
sicer v višini 1.192,178.277,30 SIT.

5. Delnice, ki so predmet privatizacije,
dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju, pravico do udeležbe na dobič-
ku in pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja v primeru likvidacije ali ste-
čaja družbe. Delnice so prosto prenosljive,
razen delnic iz 2.3. točke, ki so jih imetniki
odkupili z lastniškimi certifikati, pri katerih je
prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto
od izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Objave gospodarskih
družb

Ob-56094
Na podlagi določb Zakona o trgu vre-

dnostnih papirjev, Pravil Ljubljanske borze
in 522. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah SKB banka d.d., Ljubljana,

objavlja,

da je bil dne 1. 10. 2001 pri pristojnem
sodnem registru izveden vpis pripojitve Ban-
ke Societe Generale Ljubljana d.d. k SKB
banki d.d. po sedežu prevzete in prevzem-
ne družbe. Z vpisom pripojitve je postala
SKB banka d.d. univerzalni pravni naslednik
vsega premoženja, pravic in obveznosti Ban-
ke Societe Generale Ljubljana d.d.

Upnike Banke Societe Generale Ljub-
ljana in SKB banke d.d. obveščamo, da
imajo v roku 6 mesecev od objave tega
obvestila pravico zahtevati zavarovanje za
svoje nezapadle, negotove ali pogojne ter-
jatve, če izkažejo, da bi bila zaradi pripoji-
tve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev.
Upniki lahko podajo zahtevek za uveljavlja-
nje te pravice skupaj z dokazili o dejstvih
oziroma razlogih glede ogroženosti posa-
mezne terjatve zaradi pripojitve v obliki
obrazloženega pisnega zahtevka, naslov-
ljenega na Pravno pisarno SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4 , v roku 6 mesecev
od objave tega obvestila.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-55786
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 edina družbenika
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
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 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

Ob-55787

Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z

89,120.000 SIT na 20,000.000 SIT.
Ta sklep je dne 21. 5. 1999 sprejel

edini družbenik družbe FI_COM, d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 21, Gordan
Šibič iz Ljubljane.

Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

FI_COM, d.o.o.

Ob-55843
Proneon, d.o.o., Opekarska 16, Vrhni-

ka objavlja na podlagi sklepa skupščine dru-
žbe z dne 25. 9.

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, v znesku

43,541.239 SIT, se zmanjša za
40,541.239 SIT in znaša 3,000.000 SIT.

Delež družbenikov v zmanjšanju osnov-
nega kapitala je sorazmeren z njunima do-
sedanjim deležema v osnovnem kapitalu,
tako, da imata v družbi vsak po en poslovni
delež, v naslednjih nominalnih zneskih:

Vučko Ivan: 2,250.000 SIT, oziroma 75%,
Ducić Vladimir: 750.000 SIT, oziroma

25%.
Družba se zavezuje vsem upnikom, ki ne

bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnati njihove zahtevke, ali jim
zagotoviti varščino zanje.

Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register, se znesek 40,541.239 SIT
izplača družbenikoma, v skladu z njunima
poslovnima deležema, in sicer:

Vučko Ivanu 30,405.929,25 SIT,
Ducić Vladimirju 10,135.309,75 SIT.

Proneon, d.o.o., Vrhnika

Ob-55984
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa

skupščine družbe z dne 6. 7. 2001 direktor
družbe Fm&m upravljanje, svetovanje in
marketing d.o.o., Ljubljana, Koroška ul. 2a,
vpisane v sodnem registru Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani pod št. vl. 1/30583/00, ob-
javlja skrajšan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se z dosedanjih

16,782.880 SIT zmanjša za 14,282.880
SIT, tako da po izvedenem zmanjšanju zna-
ša 2,500.000 SIT.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Fm&m d.o.o.
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-56035
Pri objavi sklica skupščine družbe Varnost

Vič, varovanje premoženja d.d. Ljubljana, Ko-
prska 94, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 28. 9. 2001, Ob-55540, je napač-
no naveden datum skupščine 30. 11. 2001.

Besedilo sklica se pravilno glasi:
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja, d.d. uprava
sklicuje 4. redno skupščino družbe Varnost
Vič, varovanje premoženja, d.d. Ljubljana, Ko-
prska 94, ki bo dne 30. 10. 2001 ob 8. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94.

Varnost Vič, d.d.

Popravek

Ob-56050
V objavi sklica 7. redne seje skupščine

Tekstil d.d., Ljubljana, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55664, se popravi datum sklica skup-
ščine, ki pravilno glasi: 7. redna seja skup-
ščine Tekstil d.d., bo v sredo, 7. 11. 2001
ob 11. uri v prostorih jedilnice Tekstila.

Tekstil proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana

Ob-55845
Na podlagi statuta delniške družbe

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava, uprava družbe vabi delni-
čarje na

4. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava

d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v sredo, dne 7. novembra 2001 ob

14. uri na sedežu družbe, Vinarska cesta 5,
Vipava.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se za predsednico skupščine
imenuje Helena Kodele Rupnik, za prešte-
valki glasov Mateja Kodelja in Majda Škapin.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.

2. Letno poročilo družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 2000.

3. Razporeditev rezultatov poslovanja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček poslovnega leta 2000 v višini
43,694.018,90 SIT nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2001
imenuje pooblaščena revizorska hiša RFR
Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111,
Ljubljana.

5. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme spremembo
in dopolnitev statuta v predlaganem bese-
dilu.

Gradivo
Gradivo za skupščino z besedilom pre-

dlaganih sprememb in dopolnitev statuta je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine, od 12. do
14. ure, v pravni službi - soba št. 3.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Pravico do
sodelovanja in glasovanja na skupščini ima-
jo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred za-
sedanjem skupščine pisno potrdili svojo
udeležbo na sedežu uprave družbe in so
vpisani v delniško knjigo pri KDD tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 15. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe

direktor Joško Ambrožič univ. dipl. inž.

Ob-55972
Na podlagi 30.člena Statuta SPL - dru-

žbe pooblaščenke d.d., vabi uprava SPL –
družbe pooblaščenke d.d. Ljubljana, Fran-
kopanska 18a delničarje na

5. sejo
skupščine SPL - družbe pooblaščenke

d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v sredo, 7. 11. 2001, ob 12. uri v

prostorih uprave, Frankopanska 18a, Ljub-
ljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna in da lahko zaseda. Upra-
va predstavi skupščini izbranega notarja.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine izvoli odvetnico
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Bojano Potočan univ. dipl. jur. , za prešte-
valki glasov pa Darja Pugelj in Darinka Su-
hadolc.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu SPL – družbe pooblaščenke d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, se sprejme letno poroči-
lo SPL – družbe pooblaščenke d.d. v pre-
dlaganem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta SPL –
družbe pooblaščenke se sprejme uporaba
dobička v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta SPL – družbe pooblaščenke d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta SPL – družbe pooblaščenke d.d.
v predlaganem besedilu.

6. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL –
družbe pooblaščenke d.d. za leto 2001
imenuje Rödl & Partner, d.o.o. Dunajska
129, Ljubljana.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se sejnine po-
sameznih članov nadzornega sveta v višini
25.000 SIT.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi pooblaščenki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo gradivo in glasovalne
lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke , Frankopanska 18a,
Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane (drugi sklic). V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

SPL – družba pooblaščenka d.d.
uprava

Ob-55987
Na podlagi 7.3 člena statuta podjetja

Cvetje Čatež Proizvodnja in trgovina d.d.,
Topliška c. 34, Brežice, uprava družbe skli-
cuje

8. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Cvetje Čatež

Proizvodnja in trgovina d.d., Topliška c.
34, Brežice,

ki bo v četrtek, 8. 11. 2001 ob 12. uri v
prostorih jedinice na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in dnevnega reda ter izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Mirjano Perko-Dimc, za preš-
tevalca glasov pa Marjano Bratanič in Ireno
Omejec.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leti 1999 in 2000 z pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leti 1999 in
2000 po predlogu uprave in pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube v letu 1999 in 2000.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 sku-
paj z revalorizacijskimi popravki izgube na
dan 1. 1. 2001 znaša 8,237.773,91 SIT in
se pokriva v breme vplačanega presežka
kapitala.

Izguba iz leta 2000 v višini
110,664.115,24 SIT ostane nerzporejena.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: revizijska hiša BO con-
sulting d.o.o. Ljubljana se imenuje za revidi-
ranje računovodskih izkazov družbe Cvetje
Čatež Proizvodnja in trgovina d.d. za leto
2001.

5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da doseda-
njim članom poteče mandat. Za člane nad-
zornega sveta ki predstavljajo delničarje, se
ponovno izvolijo: Perko-Dimc Mirjana, Sto-
pinšek Marija, W. Wesseling.

6. Sprememba družbene pogodbe Vrt-
narije Čatež proizvodnja okrasnih rastlin
d.o.o.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be akta o ustanovitvi družbe Vrtnarija Čatež,
Proizvodnja okrasnih rastlin d.o.o. in čisto-
pis tega akta po predlogu uprave.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška c. 34, Brežice, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi najkasneje v enem tednu po
objavi sklica, na sedežu družbe.

Udeležba in glasovanje na skupščini je
pogojeno s tem, da se delničar prijavi najka-
sneje tri dni pred skupščino sklicatelju skup-
ščne.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Cvetje Čatež d.d., Brežice
uprava družbe

Ob-55988
Uprava delniške družbe sklicuje na pod-

lagi 283. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah in 44. člena statuta delniške družbe

9. sejo skupščine
delniške družbe PEKO, tovarna obutve,

d.d., Tržič,
ki bo v torek, dne 6. 11. 2001 ob

10. uri, v sejni sobi na sedežu delniške dru-
žbe v Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5,
Tržič, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer kot predsednico
skupščine in preštevalec glasov po predlo-
gu uprave in pozitivnem mnenju nadzorne-
gasveta družbe.

2. Potrditev poslovnega poročila za leto
2000 z revizijskimi poročili.

Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
družbe in po predhodnem pozitivnem mne-
nju nadzornegasveta, skupščina družbe
sprejme Poslovno poročilo družbe Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič, za leto 2000,
ter potrdi revidirane skupne računovodske
izkaze družbe Peko, d.d. za leto 2000.

3. Pokrivanje izgube iz leta 2000 in spre-
memba osnovnega kapitala.

Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
ter po predhodnem mnenju nadzornega sve-
ta skupščina družbe sprejme na podlagi re-
vidiranega izkaza stanja na dan 31. 12.
2000 sklep o pokrivanju izgube, ki na dan
31. 12. 2000 znaša 2.041,205.627,70
SIT v breme celotnega revalorizacijskega
popravka kapitala tako, da ostane nepokrita
izguba v višini 1.693,583.342,70 SIT.

4. Sprememba statuta Peka, tovarne
obutve, d.d.

Predlog sklepa št. 4: spremeni in dopolni
se Statut družbe Peko, d.d., Ste Marie aux
Mines 5, Tržič, kot je razvidno v gradivu.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa št. 5: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
družbe imenuje revizijsko družbo KPMG,
Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 2, Ljublja-
na.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potre-
bno deponirati v tajništvu predsednice upra-
ve družbe na sedežu družbe v Tržiču, Cesta
Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri
dni pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini dru-
žbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 27. 9.
2001, sicer delničar izgubi pravico do ude-
ležbe na skupščini.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 15 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 9.45 tako, da bo omogočen točen pri-
četek skupščine.
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Popolno gradivo za 9. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednice uprave družbe na se-
dežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, in sicer vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine od 8. ure do
12. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravo-
časno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
6. 11. 2001 ob 11. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Peko, d.d., Tržič
predsednica uprave

Marta Gorjup Brejc, MBA

Št. 42/01 Ob-56037
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške

družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana,
vabi uprava družbe delničarje na

6. sejo skupščine
družbe IMP Klima montaža d.d.,

ki bo v torek, 6. 11. 2001, s pričetkom
ob 10. uri, v dvorani Upravne enote Vič, Trg
mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: imenujejo se organi skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Bajuk.

Za preštevalca glasov se imenujeta, Ma-
tjaž Bohte in Jasmina Marjanovič.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Marjana Kotarja, univ. dipl. jur.

II. Sklep o zmanjšanju in povečanju
osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Zmanjša se osnovni kapital družbe
(poenostavljeno zmanjšanje osnovnega ka-
pitala) z dosedanjih 278,083.000 SIT raz-
deljenih na 278.083 delnic nominalne vre-
dnosti ene delnice 1.000 SIT skupne nomi-
nalne vrednosti 278,083.000 z združitvijo
delnic in sicer tako, da se vsake 4 delnice
združi v eno delnico.

Po zmanjšanju osnovni kapital družbe
znaša 69,521.000 SIT in je razdeljen na
69.521 delnic nominalne vrednosti ene del-
nice 1.000 SIT skupne nominalne vrednosti
69,521.000 SIT.

Družba bo razveljavila delnice, ki ne bo-
do dosegle določenega števila, da bi bile
nadomeščene z novimi in ne bodo dane
družbi na razpolago.

Preostanek sredstev nad zneskom
69,521.000 SIT, ki bo nastal z združitvijo
delnic, bo delničarjem izplačan v sorazmer-
nem delu z njihovimi deleži osnovnega kapi-
tala.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je uskladitev osnovnega kapitala dru-
žbe zaradi njenega zmanjšanega premože-
nja.

2. Poveča se osnovni kapital družbe ta-
ko, da se zmanjšani kapital družbe iz 1.
točke tega sklepa poveča iz 69,521.000
SIT razdeljenih na 69.521 delnic nominalne
vrednosti ene delnice 1.000 SIT skupne
nominalne vrednosti 69,521.000 SIT pove-
ča za 208.051 delnic nominalne vrednosti
ene delnice 1.000 SIT skupne nominalne
vrednosti 208,051.000 SIT, tako da po po-
večanju osnovni kapital znaša 277,572.000
SIT in je razdeljen na 277.572 delnic nomi-
nalne vrednosti ene delnice 1.000 SIT sku-
pne nominalne vrednosti 277,572.000 SIT.
Novo izdane delnice bodo vplačane:

– s stvarnimi vložki:
Branka Babič, Gregorčičeva 35, Mari-

bor, ki vloži terjatev v višini 28,871.897,70
SIT in za vloženo terjatev vpiše 28.872 del-
nic nominalne vrednosti ene delnice 1.000
SIT skupne nominalne vrednosti
28,872.000,00 SIT.

Jože Fajdiga, Bratov Učakar 14, Ljublja-
na, ki vloži terjatev v višini 685.835,80 SIT
in za vloženo terjatev vpiše 686 delnic no-
minalne vrednosti ene delnice 1.000 SIT
skupne nominalne vrednosti 686.000 SIT.

Lesnina Finance d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, ki vloži terjatev v višini
139,469.360,02 SIT in za vloženo terjatev
vpiše 139.469 delnic nominalne vrednosti
ene delnice 1.000 SIT skupne nominalne
vrednosti 139,469.000 SIT.

– z denarnimi vložki:
Altas d.o.o., Tržaška c. 135 Ljubljana, ki

vloži denarna sredstva v višini
37,090.828,20 SIT in za vplačana sredstva
vpiše 37.091 delnic nominalne vrednosti
ene delnice 1.000 SIT skupne nominalne
vrednosti 37,091.000 SIT.

Branka Babič, Gregorčičeva 35, Mari-
bor, ki vloži denarna sredstva v višini
1,128.102,30 SIT in za vplačana sredstva
vpiše 1.128 delnic nominalne vrednosti ene
delnice 1.000 SIT skupne nominalne vre-
dnosti 1,128.000 SIT.

Lesnina Finance d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, ki vloži denarna sredstva v višini
805.181,40 SIT in za vplačana sredstva
vpiše 805 delnic nominalne vrednosti ene
delnice 1.000 SIT skupne nominalne vre-
dnosti 805.000 SIT.

V postopku povečanja kapitala bo tako
skupaj izdanih 208.051 novih delnic, z no-
minalno vrednostjo posamezne delnice
1.000 SIT in skupne nominalne vrednosti
208,051.000 SIT.

Pri povečanju osnovnega kapitala se v
celoti izključi prednostna pravica obstoječih
delničarjev do vpisa in nakupa novih delnic.

Sklepa pod 1. in 2. točko sta v skladu z
zakonom (ZPPSL) sprejeta pod pogojem
končanega postopka prisilne poravnave dru-
žbe in pravnomočnega sklepa o potrjeni pri-
silni poravnavi.”

III. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: potrdi se sprememba statuta družbe v
predloženi obliki.

Predlagane spremembe statuta so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki

bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Pooblastilo za zastopanje delničarja na
skupščini mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe na na-
slovu Adamičeva 52, 1290 Grosuplje, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

IMP Klima montaža, d.d.
uprava družbe

Št. 006106 Ob-56041
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 25. točke Statuta delni-
ške družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicu-
jem

1. izredno skupščino
družbe Elmont Bled d.d.,

ki bo v torek, 6. novembra 2001 ob 12.
uri, v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje predsednika in dveh
preštevalcev glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Kersnik Ladislav.

Za preštevalca glasov se imenujeta Go-
lja Neda in Cvek Boris.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava naslednji sklep: sprejme
se predlagano letno poročilo za leto 2000.

3. Uporaba in razporeditev čistega do-
bička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta predlaga uprava sprejetje naslednjih skle-
pov:

3.1.Razporeditev čistega dobička pre-
teklih let

Nerazdeljeni dobiček poslovnega leta
1996 v znesku 9,314.271 SIT in njegov
revalorizacijski popravek v znesku
3,521.313 SIT (skupaj 12,835.584 SIT)
se razporedi v rezerve.

3.2.Razporeditev dobička leta 2000
Čisti dobiček poslovnega leta 2000 v

višini 10,611.991 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Formira se sklad lastnih delnic v višini

15,000.000 SIT za potrebe po 240. členu
ZGD.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja družbe za poslovno leto 2001
se imenuje revizijska družba Constantia
MT&D d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od objave sklica do 10. ure
na dan skupščine.



Stran 6086 / Št. 78 / 5. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na 5. 11. 2001.

Vse delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne družbe, vljudno prosimo, da svojo udele-
žbo predhodno pisno javijo v tajništvo dru-
žbe in sicer najkasneje tri dni pred pričet-
kom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.

Elmont Bled, d.d.
uprava

direktor Janez Žnidar

Ob-56043
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Co-

rona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine družbe
Corona, proizvodnja in trženje

električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Škofja Loka, Reteče 4,

ki bo dne 7. 11. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, 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: Branka Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Milena Štan-
cer, Erika Teropšič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav skupščina razreši naslednje
člane nadzornega sveta predstavnikov del-
ničarjev: Moniko Rozman, Ksenijo Poljanec
in Milana Matosa.

Skupščina izvoli dr. Tomaža Kmecla in
Milana Forštnerja za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev do konca man-
datnega obdobja.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje Pricewaterhousecoopers d.d.,
Ljubljana, Parmova 53.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave

na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

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, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema 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.

Corona, d.d., Škofja Loka
direktor:

Branko Mesec, univ. dipl. ekon.

Št. 27/01 Ob-56054
Na podlagi 7. člena Statuta družbe Rog

d.d., Letališka 29, Ljubljana, uprava sklicu-
je

2. redno sejo skupščine
družbe Rog d.d.,

ki bo dne 6. 11. 2001 ob 9. uri, v sejni
sobi občine Bežigrad, Linhartova 13, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvolijo se or-
gani skupščine: predsednik skupščine od-
vetnik Dušan Kecman in dva preštevalca
glasov Polonica Šmuc, Andreja Berger.

Seji bo prisostvoval notar Jože Rožman.
2. Sprejem letnega poročila družbe za

leto 2000.
Uprava, ob pozitivnem mnenju nadzor-

nega sveta, predlaga skupščini da sprejme
sklep: skupščina sprejme letno poročilo
uprave za leto 2000.

3. Sklep o delnem pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: preneseno izgubo iz

preteklih let v višini 1.253,417.000 SIT dru-
žba pokrije:

– do višine 125,151.000 SIT v breme
rezerv,

– do višine 58,666.000 SIT v breme re-
valorizacijskega popravka kapitala,

– do višine 63,849.000 SIT v breme či-
stega dobička preteklih let.

Po tako izvedenem kritju, ostane v druž-
bi nepokrite izgube preteklih let še
1.005,751.000 SIT.

4. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
višini 593,363.000 SIT se za namen delne-
ga kritja prenesene čiste izgube preteklih
let poenostavljeno zmanjša za
534,226.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 59,137.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se v ce-
lotni višini 534,226.000 SIT uporabi za po-
kritje prenesene izgube preteklih let.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
tako, da se obstoječih 10 delnic z nominalno
vrednostjo po 1.000 SIT združi in oblikuje
eno novo navadno delnico nominalne vre-
dnosti po 1.000 SIT. Na podlagi združitve
družba izda 59.137 novih navadnih delnic
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.

1993 komadov delnic, ki zaradi zaokro-
ževanja na deset niso združene in razdelje-
ne med delničarje se razveljavi in družba
vzpostavi obveznost do delničarjev v višini
199.300 SIT, ki se pokrije v breme učinkov
izvedene prisilne poravnave.

Preostanek nepokrite prenesene izgube
preteklih let v višini 471,525.000 SIT se
pokrije v breme učinkov izvedene prisilne
poravnave.

5. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la z izdajo novega vložka.

a)
Izvede se povečanje osnovnega kapitala

v višini 900,000.000 SIT. Povečanje se iz-
vede z izdajo novih delnic v nominalni vre-
dnosti 900,000.000 SIT. Delnice v skup-
nem številu 900.000 komadov z enakimi
lastnostmi, kot jih vsebuje statut družbe za
že izdane delnice, z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za eno delnico, prevzame Ski-
mar, d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana, kate-
re plača tako, da na družbo cedira svojo
denarno terjatev do družbe, ki bo nastala s
financiranjem proizvodnje družbe med po-
tekom prisilne poravnave v višini
540,000.000 SIT. Prodajna cena ene del-
nice znaša 600 SIT.

Tako znaša na novo določeni osnovni
kapital družbe 959,137.000 SIT in je raz-
deljen na 959.137 delnic.

Rok za vpis novo izdanih delnic je tri
mesece po sprejetem sklepu skupščine.

b) Izključi se prednostna pravica dose-
danjih delničarjev do vpisa novih delnic.

c) Sklepi o poenostavljenem znižanju in
povečanju osnovnega kapitala so veljavni
pod odložnim pogojem, da bo prisilna po-
ravnava, ki se vodi nad družbo pri Okrož-
nem sodišču v Ljubljani pod opr. št. St
100/2001 izglasovana in pravnomočno po-
trjena.

d) Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi uskladi besedilo statuta družbe s
sklepi, sprejetimi na tej seji skupščine.

6. Odpoklic članov in nadomestnih
članov nadzornega sveta ter izvolitev članov
in nadomestnih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
– odpokličeta se člana Zmagoslav

Klavžar in dr. Drago Marolt ter nadomestna
člana nadzornega sveta Jože Fink in Breda
Jerala, vsi predstavniki kapitala,
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– za člana nadzornega sveta predstavni-
ka kapitala z mandatom 4 leta se izvolita
predlagana člana,

– za nadomestna člana nadzornega sve-
ta predstavnika kapitala se izvolita predla-
gana člana.

7. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov leta 2001 se imenuje revizij-
ska hiša Constantia MT & D d.o.o. Ljublja-
na.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjev bo na voljo na sedežu dru-
žbe v Ljubljani, Letališka cesta 29, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 2. 11. 2001, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
sedeža družbe pisno prijavijo svojo udele-
žbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje uro kasneje v istih pro-
storih. Skupščina bo takrat ponovno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Rog, d.d., Ljubljana
uprava družbe

mag. Andrijana Starina Kosem

Ob-56058
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in 30. člena Statuta
Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana,
direktor družbe sklicujem

4. skupščino
Tobačne d.d., Ljubljana,

ki bo 7. 11. 2001 ob 10. uri, v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 (reprezentančni
prostori), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, izvoli-
tev predsedujočega skupščine, imenova-
nje preštevalcev glasov.

Na skupščini bo prisoten notar Bojan
Podgoršek.

Predlog sklepa uprave: skupščino vodi
dr. Filip Ogris-Martič. Za preštevalki gla-
sov se imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in
Klavdija Novak.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se poročilo
o poslovanju Tobačne d.d. za leto 2000.

3. Zaključni račun in potrditev rezulta-
tov Tobačne, d.d. za leto 2000.

Predlog sklepov uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta:

1. Potrjuje se zaključni račun Tobačne,
d.d. za leto 2000.

2. Ugotovi se rezultat Tobačne, d.d. za
leto 2000, ki se razporeja na način, kot
sledi:

a) prenesena izguba iz prejšnjih let:
204.490,84 SIT;

b) revalorizacija prenesene izgube iz
prejšnjih let: 451.054,66 SIT;

c) izguba poslovnega leta 2000:
79.348,94 SIT;

d) skupaj izguba: 734.894,44 SIT.
Izguba se prenese v naslednje leto.
4. Odpoklic in imenovanje članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se član nad-

zornega sveta Bojan Simonič.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

člana nadzornega sveta družbe Tobačna
d.d. se imenujeta Peter Uhlig in Zvone Hro-
vat. Mandat članom nadzornega sveta za-
čne teči z dnem imenovanja in traja štiri
leta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

revizorja družbe za leto 2001 se imenuje
revizorska družba EOS/Revizija d.o.o, dru-
žba za revidiranje, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji morajo prijaviti svojo udele-
žbo na skupščini družbe vsaj tri dni pred
skupščino, pisno na sedež družbe.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 5. 11. 2001.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v
pravnem sektorju Tobačne Ljubljana,
d.o.o., Tobačna ulica 5, Ljubljana, pri vodji
pravnega sektorja Ireni Urbanc, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo direktorju družbe Bo-
risu Luknerju na naslov: Tobačna Ljublja-
na, d.o.o., Tobačna ulica 5 – pravni sek-
tor, Ljubljana, do začetka skupščine.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo zagotov-
ljena sklepčnost, bo nova seja skupščine
7. 11. 2001 ob 11. uri, z istim dnevnim
redom, na kateri se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Tobačna, družba za upravljanje d.d.
direktor

Boris Lukner

Ob-56099
Na podlagi 6. poglavja Statuta delniške

družbe Radeče papir, d.d. Njivice 7, Ra-
deče, sklicuje uprava družbe

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne, 9. 11. 2001 ob 12. uri, na

sedežu družbe, Njivice 7, Radeče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: v delovno predsedstvo
se izvolijo predlagani kandidati in potrdi
prisotni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo za po-
slovno leto 2000 z revizorjevim mnenjem.

3. Pokrivanje prenesene izgube iz prej-
šnjih let in pokrivanje izgube za poslovno
leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
krivanju izgube iz prejšnjih let in pokrivanju
izgube za poslovno leto 2000 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta v predloženem besedilu.

4. Sklep o umiku lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravi družbe se nalo-

ži, da zagotovi pogoje in pripravi posto-
pek, določen z Zakonom o gospodarskih
družbah in Statutom družbe za umik
198.400 lastnih delnic z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 10.000 SIT. Odsvoji-
tev lastnih delnic skladno s tretjim odstav-
kom 243. člena Zakona o gospodarskih
družbah ni mogoča.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje skupščina za revizorja
za poslovno leto 2001 PriceWaterhouse-
Coopers, d.o.o.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so na vpogled del-
ničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik od 12. do 14. ure,
od dneva objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji ali njihovi pooblaščenci, katerih pi-
sna prijava udeležbe na skupščini je pri-
spela na sedež družbe najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine in so vpisani
v delniško knjigo.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati
v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z
istim dnevnim redom ob 12.30. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine podajo upravi dru-
žbe pisno utemeljen nasprotni predlog
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda.

Uprava in nadzorni svet bosta sprejela
svoja stališča k nasprotnim predlogom v
roku desetih dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo v Ura-
dnem listu RS.

Radeče papir, d.d.
uprava
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 65/2001 S-55738
To sodišče je s sklepom St 65/2001

dne 24. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hator zastopstva, uvoz-iz-
voz, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodovo-
dna 1, matična številka: 5570581.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzano Gale - Robežnik, odvetnico iz
Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 12. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
9. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001

St 59/2001 S-55739
To sodišče je s sklepom St 59/2001

dne 20. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Migi - Trade Trgovsko po-
djetje d.o.o., Ropretova pot 4, Mengeš,
matična številka 5638232, šifra dejavnosti
11.303.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lito Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 12. 2001 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20.
9. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2001

St 73/2001 S-55740
To sodišče je s sklepom St 73/2001

dne 24. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sussa, Podjetje za kemij-
sko procesno tehniko in avtomatizacijo
d.o.o., Cesta v Lipovce 33A, Ljublja-
na-Brezovica, matična številka 5872847,
šifra dejavnosti 74.200.

Objave sodišč
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-

tarino Benedik, odvetnico iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski

tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-

koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
9. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001

St 229/2000 S-55741
To sodišče je s sklepom St 229/2000

dne 24. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Diet, Dietetična posveto-
valnica, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva uli-
ca 2, matična številka 5918014.

Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Suzano Gale - Robežnik, odvetnico iz Ljub-
ljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 12. 2001 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
9. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001

St 30/99 S-55742
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi SGP Stavbar Podjetje Vi-
soke gradnje d.o.o. - v stečaju, Maribor,
Industrijska cesta 13, dne 12. 11. 2001
v sobi št. 240 ob 9. uri narok za obravnava-
nje osnutka za glavno razdelitev.

Upniki lahko pregledajo osnutek za glav-
no razdelitev v pisarni oddelka za gospodar-
sko sodstvo (soba št. 217) vsak ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2001

St 55/2000 S-55743
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi MTT Tkanine d.o.o. - v stečaju,
Maribor, Ulica kraljeviča Marka 19, dne
13. 11. 2001 ob 9. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2001

St 31/96 S-55744
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi TAM Informacijska tehno-
logija d.o.o. - v stečaju, Maribor, Ptujska
c. 184, dne 19. 11. 2001, v sobi št. 240,
ob 9. uri narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.

Upniki lahko pregledajo osnutek za glav-
no razdelitev v pisarni oddelka za gospodar-
sko sodstvo (soba št. 217) vsak ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2001

St 34/2001 S-55745
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Fri-
zerstvo d.d. - v stečaju, Maribor, dne
16. 11. 2001 ob 9. uri, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2001

St 54/2001 S-55746
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad HP Hobby program d.o.o. Zgornje
Hoče dne 24. 10. 2001 ob 9. uri, v sobi
330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, So-
dna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2001

St 5/2001-9 S-55747
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2001 z dne 20. 9. 2001 na podlagi 1.
odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Markom Janu-
šem, šiviljstvo, s.p., Tržič, Pot na Polje 14
in postopek z istim sklepom tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 9. 2001

St 17/2001-8 S-55748
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2001 z dne 20. 9. 2001 na podlagi 1.
odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Kern Viljemon s.p.,
Kern, Papirus, Zgornje Bitnje 170, Žab-
nica in postopek z istim sklepom tudi za-
ključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 9. 2001

St 4/2000-55 S-55749
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Derbi - Diskont, Trgovina na dro-
bno in debelo d.o.o., Kolodvorska 28,
Ljutomer - v stečaju, se zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 2001
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St 53/2001 S-55750
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 53/2001 sklep z dne 21. 9.
2001.

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Bost, Trgovina in storitve d.o.o.,
Podvin 201, Žalec (matična številka:
5764360).

Odslej se firma glasi: Bost, Trgovina in
storitve d.o.o., Podvin 201, Žalec (matič-
na številka: 5764360) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branka Đorđeviča s.p., Arja vas 1, Petrov-
če, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vre-
dnosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. decembra 2001 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka se nabije na oglasno desko dne 19. 9.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2001

St 3/2001 S-55751
To sodišče vabi v postopku prisilne po-

ravnave St 3/2001, začetim nad dolžni-
kom Gostinstvo d.o.o. Podvelka, Brez-
no 79, upnike na narok za sklenitev prisil-
ne poravnave, ki bo dne 24. 10. 2001 ob
9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem so-
dišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16.30.

Upniki lahko o predlagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II
člen ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna
oseba, mora h glasovnici priložiti dokazilo,
da jo je podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma oseba, pooblaščena za za-
stopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale samo pravilne glasovnice in sa-

mo tiste, ki jih bo poravnalni senat prejel
do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 9. 2001

St 17/2001-7 S-55752
To sodišče je na seji senata dne 20. 9.

2001 pod opr. št. St 17/2001 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Ela-
stik - Trade, trgovina, posredovanje in
storitve d.o.o., Novo mesto, Košenice
43, Novo mesto, matična št. 5616930,
šifra dejavnosti 51.410, se začne in zaklju-
či.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Elastik - Trade, trgovina, posredovanje in
storitve d.o.o., Novo mesto, Košenice 43,
Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 9. 2001

St 8/2000 S-55753
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Gorica prikolice d.o.o.,
Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Go-
rici, izven naroka dne 24. 9. 2001 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Gorica prikolice d.o.o., Ce-
sta Goriške fronte 46, Šempeter pri Go-
rici in se ga na podlagi 99/I člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji takoj
zaključi.

Ta sklep se vpiše v sodni register tega
sodišča, vložek št. 1/01442/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 9. 2001

St 6/2000 S-55806
To sodišče v stečajnem postopku nad

Elvelux Commerce, d.o.o., Stegne 23,
Ljubljana – v stečaju razpisuje 3. narok za
preizkus prijavljenih terjatev za dne 20. 11.
2001, ob 10.30 v sobi 352.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2001

St 21/2001-90 S-55810
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Alpinum,
turistično podjetje d.d., Bohinjsko jeze-
ro, Ribčev laz 50, matična številka družbe:
5143837, šifra dejavnosti družbe:
G/55-100 bo dne 26. 10. 2001 ob 9. uri v
sobi št. 113/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6/pritličje
tega sodišča med uradnimi urami.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Okolic je bil pritrjen na oglasno desko
tega sodišča dne 26. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2001

St 7/98-1861 S-55811
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/98

z dne 25. 9. 2001 na podlagi določil 169.
člena ZPPSL zaključilo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Peko Trgovina,
Družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
– v stečaju, Cesta Ste Marie aux Mines
5, Tržič.

Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 2001

St 5/99-125 S-55812
Dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica

ob progi št. 53, se razreši dolžnosti stečaj-
nega upravitelja pri stečajnem dolžniku
LOGO, Podjetje logistične opreme Len-
dava d.o.o. – v stečaju, Lendava, Kolod-
vorska št. 43.

Za stečajnega upravitelja pri navedenem
stečajnem dolžniku se imenuje Miran Žila-
vec, univ. dipl. prav. iz Murske Sobote, Ze-
lena št. 25.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 9. 2001

St 30/2000-249 S-55813
Dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica

ob progi št. 53, se razreši dolžnosti stečaj-
nega upravitelja pri stečajnem dolžniku Gid-
grad, Družba za gradbeništvo, instalaci-
je in druge poslovne storitve d.d. – v
stečaju, Lendava, Partizanska št. 93.

Za stečajnega upravitelja pri navedenem
stečajnem dolžniku se imenuje Miran Žila-
vec, univ. dipl. prav. iz Murske Sobote, Ze-
lena št. 25.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 9. 2001

St 12/2001 S-55814
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 12/2001 sklep z dne 24. 9.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Ko-
rent Gregor, s.p., Obzidna ul. 18, Piran –
davčna številka 93507828 (prej Železarska
c. 5, Štore), se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Korent Gregor
s.p., Obzidna ul. 18, Piran – davčna števil-
ka 93507828 (prej Železarska c. 5, Štore),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2001

St 39/2001-11 S-55895
To sodišče je s sklepom opr. št. St

39/2001 z dne 27. 9. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Si-
men Inženiring, d.o.o., Kranj, Cesta Sta-
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neta Žagarja 49, Kranj, matična št.
595133, šifra dejavnosti: 45.330.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad, Štihova 4, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini ter-
jatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 5%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavlje-
nih terjatev posameznega upnika, vendar
največ 34.000 SIT, na žiro račun št.
51500-840-052-3390, v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Merkur, Trgovina in storitve d.d., Ce-

sta na Okroglo 7, Naklo,
– Novo PAK Trade d.o.o., Stanežiče 52,

Ljubljana,
– Esta d.o.o., Vodovodna 100, Ljubljana,
– Galkoplast Šraj d.o.o., Pelechova 90,

Radomlje,
– Mojca Bolka, Vidmarjeva 3, Kranj -

predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 27. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2001

St 16/2001-9 S-55896
To sodišče je s sklepom St 16/2001 z

dne 26. 9. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom JA - FA d.o.o., podjetje za
izvoz, uvoz, zastopanje tujih firm, gostin-
stvo - turizem in trgovino Kranj, Benedi-
kova 2, Kranj, matična št. 5645069, šifra
dejavnosti 0702212 in ga takoj zaključilo
na podlagi 1. odst. 199. člena ZPPSL.

Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2001

St 1/2001 S-55897
To sodišče je s sklepom opr. št. St

1/2001, dne 27. 9. 2001, v smislu druge-
ga odstavka 99. člena ZPPSL-a zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Agrocar
International trgovina, posredništvo in
svetovanje d.o.o., Skorba 61.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 9. 2001

St 63/2001 S-55898
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Ročnik gostinstvo d.o.o. Maribor dne
26. 10. 2001 ob 9. uri, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišče, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2001

St 75/90 S-55899
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

75/90 z dne 21. 9. 2001 zaključilo stečaj-
ni postopek nad Plamen d.o.o. - v stečaju,
Titova cesta 91/V, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001

St 34/2001 S-55929
To sodišče je s sklepom St 34/2001

dne 24. 9. 2001 zavrnilo predlog za skleni-
tev prisilne poravnave, ustavilo postopek pri-
silne poravnave in začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Factor, zasebno podjetje
za svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 54, matična št.
5294231, šifra dejavnosti: 70.320.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanji upravitelj prisilne poravnave Igor
Bončina.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 12. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2001

St 67/2000 S-55930
To sodišče je dne 28. 9. 2001 izdalo

sklep opr. št. St 67/2000, da se začne
likvidacijski postopek zoper Primex, med-
narodna trgovina d.d., Nova Gorica, Vi-
pavska 13, Nova Gorica.

Likvidacijska upraviteljica je Ksenja To-
plikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 1. 2002 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 28. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2001

St 5/2000 S-55933
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 5/2000 sklep z dne 26. 9. 2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Trgov-
ska veza, Podjetje za trgovino in proiz-
vodnjo d.o.o., Dobrna 34/b, Dobrna se
zaključi, v skladu z dol. 169. členom ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Trgovska veza, Po-
djetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Do-
brna 34/b, Dobrna, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2001

St 44/2001 S-55934
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 44/2001 sklep z dne 26. 9.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Lapor-
nik Marko s.p., Točenje pijač in napit-
kov, Dobležišče 5, Lesično, davčna šte-
vilka 64034135, se začne in takoj zaključi,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Lapornik Marko s.p.,
Točenje pijač in napitkov, Dobležišče 5, Le-
sično, (davčna številka 64034135), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2001

St 43/2001 S-55935
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 43/2001 sklep z dne 26. 9.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Sev-
šek Dušan s.p., Montaža in servisiranje
stavbnega pohištva, Gračič 6, Zreče,
davčna številka 50849590, se začne in ta-
ko zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Sevšek Dušan s.p.,
Montaža in servisiranje stavbnega pohištva,
Gračič 6, Zreče, (davčna številka
50849590), iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2001

St 45/2001 S-55937
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 45/2001 sklep z dne 26. 9.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Špe-
gelj Matej s.p., Elektroinstalacije, Bre-
zen 34, Vitanje, davčna številka
26041251, se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.
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Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Špegelj Matej s.p.,
Elektroinstalacije, Brezen 34, Vitanje, (dav-
čna številka 26041251), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2001

St 73/2000 S-55938
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 73/2000 sklep z dne 27. 9.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Kro-
mis, Proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o., Krtince 11/c, Podplat, matična šte-
vilka 1462571, se zaključi, v skladu z dol.
čl. 169 ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Kromis, Proizvod-
nja, trgovina, storitve d.o.o., Krtince 11/c,
Podplat, (matična številka 1462571), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 16/2001 IZ-11741
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Cerknici, opr. št. Z 16/2001
z dne 9. 7. 2001, je bila nepremičnina, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
poslovni prostor v skupni izmeri 98,80 m2,
s pokrito teraso v izmeri 45,44 m2, ki se
nahaja  v objektu Poslovni center na Rake-
ku, stoječem na parc. št. 210/2, 210/3,
210/4, 291 in 208, vse k.o. Rakek, ki je
last zastavitelja Aleksandra Gregorca, Vo-
dovodna 35, Rakek, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 10. 11.
1992 s prodajalcem GP Gradišče, p.o. Cer-
knica, na naroku dne 5. 9. 2001 zarubljena
v korist upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 69.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pp.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 5. 9. 2001

Z 2001/00175 IZ-11717
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00175, ki ga je dne 1. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 34, v
izmeri 61,15 m2, na naslovu Domžale, Ljub-
ljanska 91, ki je last zastavitelja, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicij-
ske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2001

Z 2001/00199 IZ-11718
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00199, ki ga je dne 4. 9. 2001 izda-

lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju v Dom-
žalah, Miklošičeva 2a, št. 24, v V. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na parc. št. 4024,
k.o. Domžale, ki obsega dve sobi, eno ku-
hinjo, eno kopalnico z WC-jem, en predpro-
stor, eno loggio in klet, s skupno uporabno
površino 61,50 m2, ter souporabo skupnih
prostorov, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 586.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2001

In 00/00102 IZ-11735
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah, opr. št. In 00/00102
z dne 21. 6. 2001, se opravi rubež nepre-
mičnine, trisobnega stanovanja v pritličju tri-
nadstropnega stanovanjskega bloka na na-
slovu Železniška cesta 3, Domžale, ki je
last dolžnika Jeglič Frančiška, Železniška
3, Domžale.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe zaradi izterjave terjatve upnika
N & B Finance d.o.o., Vipavska cesta 13,
Rožna dolina, Nova Gorica, v višini
1,331.064,30 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 9. 2001

Z 127/2001 IZ-11713
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Volksbank - Ljudska banka
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve
dolžnika Ogrinc Tončka, v višini 6.140 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan zapadlosti obvez-
nosti s pripadki, pod pogoji iz neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. Sv
961/2001 z dne 26. 6. 2001, in sicer na
enoinpolsobnem stanovanju št. 13, v sku-
pni izmeri 49,67 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju, severno stopnišče stanovanj-
skega bloka B-9, Bakovnik jug, ki je ozna-
čen z naslovom Groharjeva 16, Kamnik, sto-
ječega na parc. št. 1251/1, 1368 in 1369,
k.o. Podgorje, s pripadajočo kletjo in pravi-
co souporabe skupnih delov in naprav stav-
be.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 8. 2001

Z 141/2001 IZ-11720
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Veppo d.o.o., v višini 14,500.000 SIT s
pripadki, pod pogoji iz neposredno izvedlji-
vega notarskega zapisa, opr. št. Sv
324/2001 z dne 6. 7. 2001, in sicer na
poslovnem prostoru št. L5, Perovo, v sku-
pni izmeri 170,20 m2 (v pritličju 90 m2 in
nadstropju 80,20 m2), v novozgrajeni stavbi
ob bencinski črpalki Istrabenz na kamniški
obvoznici, ki stoji na parc. št. 1291/1,
1291/2, 1291/3, 1291/4, 1554/17,
1554/18, 1554/19 in 1554/20, vse k.o.

Kamnik ter parc. št. 857/14, 857/21,
857/22, 857/28, 857/29 in 857/13, vse
k.o. Perovo.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave izvršbe.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 8. 2001

Z 284/2001 IZ-10425
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 284/2001 z dne 26. 6.
2001, je bilo stanovanje št. 5, v III. nadstro-
pju večstanovanjske hiše 163, na naslovu
Mencingerjeva 1, Kranj, v skupni izmeri
49,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Mencingerjeva 1, Kranj, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavni
dolžnik Zvonimir Tepina, roj. 3. 1. 1946,
stanujoč Mencingerjeva ulica 1, Kranj, pri-
dobil po pogodbi o prodaji stanovanja z dne
9. 11. 1992 in dodatku k njej z dne 7. 3.
2001, ki jo je sklenil z Iskro Števci Kranj,
d.o.o., Kranj, Savska Loka 4, na naroku
dne 7. 8. 2001, zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
1150/0006470-00 z dne 24. 5. 2001, v
višini 420.000 ATS s pripadki, v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 8. 2001

In 01/00096 IZ-11724
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. In 01/00096 z dne 9. 2. 2001, je
bil dne 30. 5. 2001 opravljen v korist upni-
ce Banke Vipa d.d., Kidričeva 7, Nova Gori-
ca, zaradi izterjave 10,267.792,60 SIT s
pp, rubež garažnega boksa št. 52 a1, v K2
etaži garažne hiše z oznako B v soseski
BS-3, v izmeri 12,35 m2, last dolžnika Mah-
kovec Darka, Vojkova 73, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001

Z 2001/01094 IZ-11743
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01094, ki ga je dne 6. 9. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 17, v II. nadstro-
pju objekta D2 v Ljubljani, na naslovu Cle-
velandska ul. 45, v izmeri 58,18 m2, s sora-
zmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funcionalnem zemljišču objekta, vpisanem
na parc. št. 1546 in 1547, k.o. Nove Jarše,
ki je last dolžnikov, na podlagi prodajne po-
godbe št. MS 12/2 391/82 z dne 18. 3.
1982, sklenjene s prodajalcem GIP Gradis
TOZD GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 360.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2001

Z 2001/01109 IZ-11744
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01109, ki ga je dne 6. 9. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novaljena na enoinpolsobnem stanovanju v
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Ljubljani, na Mucherjevi ul. 10, št. 5, v pritli-
čju, v izmeri neto površine 46,10 m2, s
shrambo in souporabo skupnih prostorov
ter naprav v stanovanjsem objektu, ki leži na
zemljišču - parc. št. 1229/1, 1230, 1231
in 1235, k.o. Ježica, ki je last dolžnice, na
podlagi menjalne pogodbe z dne 29. 7.
1994, sklenjene s prodajalcem Dernovšek
Iztokom, Šarhova ul. 26, Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,298.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2001

Z 2000/01357 IZ-11751
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01357 z dne 6. 9. 2001,
je bilo trisobno stanovanje št. 12, v II. nad-
stropju, na naslovu Poljanski nasip 14,
Ljubljana, ki je vknjižena v vložku št. 46,
parc. št. 214/1, k.o. Poljansko pred-
mestje, ki je last dolžnika, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjeni dne 21. 4. 1993, med Občino
Ljubljana Center, kot prodajalko in dolžni-
kom kot kupcem, z dnem 6. 9. 2001 za-
rubljeno v korist upnika Gorenje, Gospo-
dinjski aparati d.d., Partizanska 12, Vele-
nje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
78,421.877,16 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2001

Z 2001/01050 IZ-11763
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01050, ki ga je dne 6. 9. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 1, ki se nahaja v
PT nadstopju, na naslovu Chengdujska c.
4, Ljubljana, v neto površini 90,72 m2, z
atrijem, v neto površini 24,54 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1530/4, 1530/3,
1530/2, 1046/3, 1046/1, 1046/5,
1018/2, 1019/2, 1045/3, 1045/7,
1044/2 in 1045/4, vse k.o. Slape, ki je
last dolžnice in zastavitelja, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 010583/86 z dne
6. 6. 1986 in dodatka št. 1 k navedeni
pogodbi z dne 6. 6. 1986, sklenjenih med
prodajalcem GP Grosuplje, n.sol.o. Grosu-
plje, Taborska c. 13 ter dolžnico in zastavi-
teljem kot kupcem, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2001

Z 2001/01031 IZ-11764
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01031 z dne 6. 9. 2001,
sta bila:

– lokal št. 3, kava bar v PGH Kozolec,
po katalogu poslovnih prostorov PGH Ko-
zolec, št. projekta 698 z dne 26. 6. 1997,
s površino 59,34 m2, v pritličju paviljona 1,
ki leži na parc. št. 2430, 2440, 2449 ter
delih parc. št. 2431, 2434, 2439, 2442,
2443, 2444 in 2450/1, vse k.o. Ajdovšči-
na, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe

št. 02-779, sklenjene dne 21. 9. 1998 z
Mestno občino Ljubljana, Mesni trg 1, Ljub-
ljana in

– poslovni prostor PP1, v izmeri 71,50
m2 in dodatna prostora, pisarna št. 1 in pi-
sarna št. 2, v izmeri 12,29 m2, kar se vse
nahaja v PGH Kozolec, v I. nadstropju pavi-
ljona 1, ki leži na parc. št. 2430, 2440,
2449 ter delih parc. št. 2431, 2434, 2439,
2442, 2443, 2444 in 2450/1, vse k.o.
Ajdovščina, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe št.
10-LPGH0779-PI-PP-1 z dne 29. 6. 1999,
sklenjene z družbo ZIL inženiring d.d., Ker-
snikova 10, Ljubljana,

z dnem 6. 9. 2001 zarubljena v korist
upnika Hypo Alpe - Adria - Bank d.d., Trg
osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 60,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2001

Z 2001/01095 IZ-11765
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01095 z dne 6. 9. 2001,
sta bila:

– dvosobno stanovanje št. 2, v I. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Lin-
hartova 15 (prej soseska BS-2/1, v skupni
izmeri 57,37 m2, skupaj s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stoji in funkcionalnem zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah. Stanvoanj-
ska stavba stoji na parc. št. 1163, vpisani
pri v. št. 857, k.o. Bežigrad), ki je last dol-
žnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 31. 10. 1991 in aneksa k tej pogodbi z
dne 10. 12. 1993, sklenjeno med prodajal-
ko Astro veletrgovino p.o. Ljubljana in dol-
žnikom ter

– dvosobno stanovanje št. 1, v I. nad-
stropju stavbe v Ljubljani, Linhartova 15 (prej
soseska BS-2/1), v skupni izmeri 58,81
m2, skupaj s pripadajočo solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki stoji na parc. št.
1163, vpisani pri vl. št. 857, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnice in zastaviteljic, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 4. 10. 2000 in
dodatka k prodajni pogodbi z dne 24. 1.
2001, sklenjene med prodajalko Julijano
Schmidt in dolžnikom ter zastaviteljicama,

z dnem 6. 9. 2001 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2001

Z 2001/00705 IZ-11766
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00705, ki ga je dne 6. 9. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru, živilski tr-
govini L3, v skupni izmeri 100 m2, kar v
naravi predstavlja trgovino v izmeri
74,54 m2, servisni prostor v izmeri
21,95 m2 ter sanitarije v izmeri 3,51 m2, v
pritličju trgovsko stanovanjskega objekta na
Brodu ob Savi 1 v Ljubljani, ki se nahaja na
parc. št. 147/1, 147/2, 147/3, k.o. Viž-
marje, ki je last dolžnika, na podlagi prodaj-

ne pogodbe z dne 15. 2. 2001, sklenjene s
prodajalcem Darty-m, trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Cesta v Zgornji Log, za-
stavna pravica v korist upnice Abanke d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2001

In 01/00260 IZ-11734
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sklepa o dovolitvi izvršbe, opr. št. Ig
2001/01065 (sedaj opr. št. In
2001/00260) z dne 3. 4. 2001, izdanega
po predlogu upnika Fidusmetal, proizvod-
nja, tgovina in storitve d.o.o., Ul. heroja Bra-
čiča 12, Maribor, na naroku dne 8. 5. 2001
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – stanovanja št. 15, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka v Majeričevi ul. 7, v Mariboru, last
dolžnikov Bruna Logarja in Cvetke Logar.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2001

Z 2001/00618 IZ-11752
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00618 z dne 4.
9. 2001 je bila ustanovljena zastavna pravi-
ca na nepremičnini, enosobnem stanovanju
št. 6, v izmeri 32,72 m2 v stanovanjskem
objektu Goriška 23/c, v Mariboru, ki je v
lasti Klaudije Šalamun do celote, dne 4. 9.
2001 na naroku zarubljena v korist upnice
Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,750.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2001

Z 2001/00628 IZ-11756
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 606/2001 z dne 11. 7. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. z
2001/00628 z dne 5. 9. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, enosobnega stanovanja št. 13,
v skupni izmeri 39,79 m2, v tretjem nadstro-
pju, v stanovanjski hiši v Mariboru, Koprivni-
kova 3, stoječem na parceli št. 1704, ki je
pripisana pri vložni št. 1408, k.o. Koroška
vrata, ki je last dolžnice Mojce Durjava, na
podlagi kuporpdajne pogodbe z dne 5. 7.
2001, v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt d.d., Wolfova 1, Ljubljana, v višini
20.750 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2001

Z 2001/00529 IZ-11758
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00529 z dne 4.
9. 2001, je bila ustanovljena na štirisobnem
stanovanju št. 11, ležeče v tetjem nadstro-
pju stanovanjskega bloka, Cesta Proletar-
skih brigad 64, Maribor, stoječega na par-
celi št. 3004, k.o. Tabor, ki obstoji iz štirih
sob, kuhinje, kopalnice, WC-ja, predsobe,
lože, pomožnih prostorov, v skupni površini
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97,62 m2, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, v večstanovanjski hiši in funkci-
onalnem zemljišču, last zastaviteljev Neven-
ke Karba in Danila Karba, vsakega do 1/2
celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
33/93 z dne 10. 2. 1993 in aneksa k njej z
dne 26. 4. 2001, zastavna pravica v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,050.000 ATS v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2001

Z 2001/00596 IZ-11759
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00596 z dne 6.
9. 2001, je bila ustanovljena na trisobnem
stanovanju št. 6, v izmeri 95,44 m2, v II.
nadstropju, s kletnim prostorom 6/III, v
izmeri 5,96 m2 in garažo št. 6/III, v izmeri
12,91 m2, v stanovanjski stavbi Dalmatin-
ska ul. 3/b, III. vhod, v Mariboru, vložek št.
336, parc. št. 2003, k.o. Tabor, stanovanj-
ski enoti v stanovanjski hiši v Maistrovi ul. 8
v Mariboru, vložek št. 553, parc. št. 917
k.o. Maribor–Grad, in sicer shramba v izme-
ri 2,70 m2, kuhinja v izmeri 7,55 m2, jedilni-
ca v izmeri 8,65 m2, dnevna soba v izmeri
18,85 m2 in polovica predprostora od glav-
nega vhoda levo v izmeri 2,07 m2, skupaj v
izmeri 39,82 m2, zastavna pravica v korist
upnice Krekove banke d.d. Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 20,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2001

In 01/00168 IZ-12346
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 01/00168, je bila ne-
premičnina, stanovanje št. 14, v IV. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Strossmayer-
jevi 28 v Mariboru, v velikosti 85,38 m2.
Objekt je zgrajen na parc. št. 1461, k.o.
Maribor–Grad, s pripadajočim kletnim bok-
som v izmeri 9,50 m2 in shrambe na pod-
strešju, v izmeri 5 m2, dne 13. 9. 2001 na
naroku zarubljena in s tem ustanovljena po-
plačilna pravica za denarno terjatev
3,408.496,80 SIT s pripadki, v korist upni-
ka De Facto d.o.o., Partizanska cesta 30,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2001

Z 2001/00063 IZ-11737
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice Dolenj-
ske banke d.d. Novo mesto, proti dolžniku
Gema Net, trženje, export - import d.o.o.,
Novi trg 5, Novo mesto, z dne 26. 6. 2001,
opr. št. Z 2001/00063, je na poslovnem
prostoru št. 26, v izmeri 34,38 m2, prosto-
rih št. 3, 4, 11 in 12, v izmeri 31,96 m2 in
prostoru za arhiv št. 13, v izmeri 8,36 m2,
pri čemer se vsi prostori nahajajo v etaži D,
objekta B, v kareju L, na Novem trgu v No-
vem mestu in so last dolžnika Gema Net,
trženje, export-import d.o.o., Novi trg 5, No-

vo mesto, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 3/95, z dne 21. 12. 1995, sklenjene
s prodajalcem Pionir Standard – Gradbe-
ništvo d.d. Novo mesto, Kočevarjeva 2, z
rubežem pridobljena zastavna pravica v ko-
rist upnice Dolenjske banke d.d. Novo me-
sto, Seidlova c. 3, za znesek 71.600 EUR
s pp, razvidnimi iz cit. sklepa o zavarovanju
proti dolžniku Gema Net, trženje,
export-import d.o.o., Novi trg 5, Novo me-
sto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2001

Z 01/87 IZ-11738
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, opr. št. SV 134/01 z dne
15. 3. 2001, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se v korist upnice Slovenske investicijske
banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, zarubi
lokal št. 6, na avtobusni postaji v Novem
mestu (lokacijsko dovoljenje št
351-04/98-9 izdano dne 30. 6. 1989) v
izmeri 52 m2, last zastavitelja Barbič Mira-
na, roj. 19. 7. 1964, Novo mesto, Mala
Cikava 15, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Krošelj
Martinom, roj. 7. 11. 1956, Zg. Pohanca
4, Zdole, dne 14. 7. 1995 in overjene pri
notarju Andreju Tiranu iz Novega mesta, dne
14. 7. 1995, 1995, št. OV 1158/95.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 6. 2001

Z 257/2000 IZ-11754
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajni

sodnici posameznici Ireni Mohorko Hernja,
na podlagi sporazuma o zavarovanju denar-
ne terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega
z notarskim zapisom notarja Andreja Šoe-
men iz Ptuja, opr. št. SV 1041/00 z dne 8.
11. 2000, v izvršilni zadevi predlagateljev,
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Po-
družnice Ptuj, Prešernova 6, Ptuj, ki jo za-
stopa Ida Poglšek in dolžnice Nataše Kra-
pec ter zastaviteljice Vlaste Auer, v postop-
ku za zavarovanje denarne terjatve z zastav-
no pravico na premičnih stvareh, na podlagi
sporazuma strank, dne 24. 11. 2000 skle-
nilo:

Na podlagi navedenega neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa se za zavarova-
nje denarne terjatve upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Ptuj,
Prešernova 6, Ptuj, do dolžnice Nataše Kra-
pec, rojene 9. 4. 1973, stanujoča Ul. 5.
Prekomorske 16, Ptuj, v višini 4,000.000
SIT s pp, po pogodbi o kreditu št.
150-175501/53 in pogodbi o zastavi ne-
premičnin št. 150-1755153-ZASN, obe z
dne 7. 11. 2000, dovoli in odreja popis
(rubež) nepremičnin v korist upnice, ki so
last zastaviteljice Vlaste Auer, rojene 17. 5.
1950, stanujoče Ul. 5. Prekomorske 16,
Ptuj, in sicer stanovanja št. 5, v skupni izmeri
56,37 m2, v I. nadstropju stanovanjske stav-
be na naslovu Lackova ul. 5, Ptuj, ki stoji na
parceli št. 1148/2, pripisani k vl. št. 2725,
k.o. Ptuj, katerega lastnica je zastaviteljica
Vlasta Auer, takrat s priimkom Krapec, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Republiko Slovenijo kot prodajalko in zasta-

viteljico kot kupcem, št. Su 15/91 z dne
14. 11. 1991.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico in prepoved odtujitve in obremenitve
na navedeni nepremičnini.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 11. 2000

Z 2001/00090 IZ-11195
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00090, ki ga je dne 23. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v pritličju stanovanjskega objekta Na kre-
su 19, Železniki, parc. št. 834, vl. št. 46,
k.o. Studeno, v skupni izmeri 56,39 m2,
stanovanje predstavlja solastninski delež
3,89% vrednosti stanovanjskega objekta,
za denarno terjatev v znesku 33.600 DEM
v tolarski protivrednosti po prodajnem me-
njalniškem tečaju SKB Banke d.d. Ljublja-
na, od katerih prvi obrok dospe 22. 7.
2001, nadaljnji mesečni obroki pa zapa-
dejo vsakega 22. dne v mesecu, v primeru
zamude s plačilom dveh obrokov, zapade
glavnica z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
takojšnje plačilo in da se izvrši zaznamba
na originalu prodajne pogodbe, da je ne-
premičnina zarubljena v korist upnika Fran-
ca Ahlina, roj. 1955, stanujočega Grosu-
plje, Za gasilskim domom 11 in da se ob
zapadlosti terjatve opravi izvršba zaradi nje-
nega poplačila iz predmeta zavarovanja, ki
je last zastaviteljice do celote, zastavna pra-
vica v korist upnika Franca Ahlina, roj. 5.
9. 1995, Za gasilskim domom 11, Grosu-
plje, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 33.600 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 23. 8. 2001

Z 2001/00106 IZ-11742
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00106, ki ga je dne 6. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 38, v
9. nadstropju stanovanjske hiše Podlubnik
155, Škofja Loka, v izmeri 37,4 m2 ter se
hkrati vpiše tudi na original kupoprodajne
pogodbe, ki se izroči upniku za zavarova-
nje upnikove denarne terjatve v višini to-
larske protivrednsoti 25.564 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita, s pp, opredeljeni-
mi v sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve opr. št. SV 1412/01, ki je last
zastavitelja do celote, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 25.564 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 6. 9. 2001

Z 4/2001 IZ-3004
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu opr. št. Z 4/2001 z dne 6. 2. 2001,
je bila v izvršilni zadevi upnice Nove Kredit-
ne banke Maribor, d.d., Področje Nova Go-
rica, dolžnika Unistamp, d.o.o., Poljubinj
32, ter zastaviteljic Alojzije Clemente, Bru-
nov drevored 5, Tolmin in Katarine Clemen-
te, Most na Soči 52, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice v znesku 4,400.000
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SIT s pripadki, zarubljena na naroku dne
21. 2. 2001 nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor v
izmeri 67,5 m2, ki se nahaja v pritličju po-
slovne stavbe v Tolminu, Gregorčičeva 2/b,
stoječe na parc. št. 746/3, k.o. Tolmin in je
last zastaviteljic, vsake do 1/2, na podlagi
pogodbe o odplačnem prenosu pravice
uporabe, sklenjene z Občino Tolmin, dne
16. 10. 1985.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 2. 2001

Z 50/2001 IZ-11740
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Hypo Alpe Adria Bank d.d. Ljublja-
na, Trg Osvobodilne fronte 12, do dolžnika
Antona Grosmana, Jenkova 19, Velenje, je
bila po sklepu naslovnega sodišča, opr. št.
Z 50/2001 z dne 11. 6. 2001, za zavaro-
vanje denarne terjatve upnice do dolžnika v
višini 20.000 EUR v SIT protivrednosti s
pripadki, v korist upnice ustanovljena za-
stavna pravica na stanovanju št. 81, v izmeri
77,80 m2, v 11. nadstropju večstanovanj-
skega bloka na naslovu Koželjskega 5 v
Velenju, (blok stoji na parc. št. 2397/140,
vpisani v vl. št. 1685, k.o. Velenje), katere-
ga lastnik je na podlagi kupoprodajne pogo-
de, sklenjene med prodajalcema Fidler Mi-
rico in Marjanom ter kupcem Grosman An-
tonom, Jenkova 19, Velenje, z dne 16. 5.
2001, dolžnik Grosman Anton, Jenkova 19,
Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 9. 2001

Amortizacije

N 211/2001 AM-11787

Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slo-
venska 58, 1517 Ljubljana, se uvaja amorti-
zacija spodaj navedenih vrednostnih papir-
jev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev
se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
glasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljav-
nost.

Delnice serije AD, vrednost 100, št. del-
nic od 0001101 do 0001131, skupno šte-
vilo 31 delnic, št. lotov 3100.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2001

N 210/2001 AM-11788

Na predlog Abanke d.d., Ljubljana, Slo-
venska 58, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar
iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega ro-
ka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgu-
bili svojo pravno veljavnost.

Delnice serije AB, vrednost 5, št. delnic
od 0004877 do 0004925, skupno število
49 delnic, št. lotov 245.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 568/2000 SR-9896
To sodišče je postavilo tožencu Tariku

Tiranoviću, roj. 22. 9. 1958, začasnega za-
stopnika Mitja Grčarja, odvetnika v Celju, na
podlagi 82. člena ZPP. Začasni zastopnik
bo zastopal toženca v postopku pred tem
sodiščem pod opr. št. P 568/2000 vse
dotlej, dokler toženec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 6. 2001

P 22/2001 SR-11786
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v izvršilni
zadevi tožeče stranke Marije Vraničar, Bo-
janja vas 19, Metlika, proti toženi stranki
Johannu Savinšku iz Metlike, sedaj nezna-
no kje, zaradi izstavitve z.k. listine, pcto
50.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 11. 9. 2001 po-
stavja začasnega zastopnika Johannu Sa-
vinšku iz Metlike, sedaj neznanega bivali-
šča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik -
odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo
4/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Johanna Savinška iz Me-
tlike, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 9. 2001

I 2001/00064 SR-11782
Okrajno sodišče v Domžalah je po okraj-

ni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnika Telekom Slovenije d.d., Ljubljana PE
Stegne 19, Ljubljana - Šentvid, zoper dol-
žnika Florjančič Franca, Kidričeva 14, Dom-
žale, (sedaj neznanega prebivališča), zaradi
izterjave 58.608 SIT s pp, v smislu 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne 7. 9.
2001 sklenilo:

dolžniku Florjančič Francu, 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 7. 9. 2001

II P 124/97 SR-11784
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Salus d.d., Mašera
Spasičeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa od-
vetnica Ila Zupančič in ostali iz Ljubljane,
proti toženima strankama Janezu Trčku, Pod

Oklici dedičem

D 220/99 OD-10456
Kocjančič Ivan od Mateja, iz Rižane, je

dne 29. 12. 1935 umrl in ni zapustil oporo-
ke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 7. 2001

D 150/2000 OD-10457
Vodopivec Katarina, iz Ospa 21, Črni

kal, je dne 23. 3. 1917 umrla in ni zapustila
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2001

D 239/99 OD-9951
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 8. 1. 1999 umr-
li Kopše Mariji, upokojenki, roj. 2. 3. 1935,
samski, iz Ptuja, Arbajterjeva ul. št. 10.

Kot dedič pride v poštev nečak Kopše
Alfonz, roj. 26. 4. 1950, z zadnjim znanim
naslovom Maribor, Taborska ul. št. 11.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga pozivamo, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasi pri tem
sodišču ali sporoči svoj naslov, ker bo sodi-
šče sicer opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 7. 2001

Vrbami 57, Ljubljana in Vesni Trček, naslov
isti, ki jo zastopa odvetnik Miro Senica iz
Ljubljane, zaradi plačila 21,771.087 SIT s
pp, dne 7. 9. 2001 sklenilo:

prvotožencu Janezu Trčku, Pod Vrbami
57, Ljubljana, trenutno pa neznanega bivali-
šča, se postavi začasni zastopnik Andrej
Žabjek, odvetnik v Ljubljani, Tavčarejva 10.

Začasni zastopnik ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik dotlej, dokler prvotoženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2001
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Oklici pogrešanih

N 8/99 PO-1698
Okrajno sodišče v Krškem je v neprav-

dnem postopku predlagatelja Turk Martina,
Gubčeva ulica 6, Krško, ki ga zastopa odv.
Šribar Drago iz Brežic, zaradi razglasitve po-
grešanca za mrtvega Turk Janeza, Sremič 52,
Krško, na podlagi 85. člena Zakona o neprav-
dnem postopku, objavlja naslednji oklic:

Turk Janez, roj. 29. 9. 1934, z zadnjim
bivališčem Sremič 52, Krško, je pogrešan
od 27. 7. 1994.

Pogrešani Turk Janez se poziva, da se v
3 mesecih po objavi tega oklica oglasi sodi-
šču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica in
oklica na oglasni deski sodišča.

Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem ro-
ku za oklic pogrešani ne bo zglasil in tudi ne
bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
pogrešani še živ, bo sodišče po poteku te-
ga roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 1. 2001

N 31/2000 PO-10458
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče

pod opr. št. N 31/2000 postopek za spre-
membo odločbe o razglasitvi za mrtvega
Legvart Alojza, roj. 18. 6. 1896, nazadnje
stanujočega Hrastnik 167, vpisan datum
smrti 1. 6. 1945.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njego-
vi smrti, da to sporočijo sodišču v 3 mese-
cih po objavi tega oklica, z opozorilom, da
bo po preteku roka sodišče odločilo o spre-
membi vpisanega datuma smrti.

Skrbnica je Zora Levičar, roj. 8. 7. 1928,
stan. Savinjska cesta 4, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah

Sodni register
vpisi po ZGD

Izbrisi

KOPER

Srg 99/01125 Rg-1695
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01125 z
dne 3. 12. 1999 pod št. vložka 1/05229/01
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča sub-
jekt vpisa zaradi prenehanja s temile podatki:

Matična št.: 5991862001
Firma: PEJO DROGERIJA, Trgovina s

čistili in kozmetiko, d.o.o., Podružnica
Žalec

Skrajšana firma: PEJO Drogerija, d.o.o.
Podružnica Žalec

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 40
Ustanoviteljica: PEJO Drogerija, trgovi-

na s čistili in kozmetiko d.o.o., izstop 28. 6.
1999.

Izbris podružnice po sklepu ustanovitelja
z dne 28. 6. 1999.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 1801/2001 Rg-11769
Družba KVARTINA, računalniški inže-

niring, d.o.o., s sedežem Češnjica 48,
Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/5899/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Do-
lenc Jožef – Radovan, Jesenovec 1, Želez-
niki, Pintar Cirila, Groharjevo naselje 2, Ško-
fja Loka, Potočnik Milan, Rovte 14, Selca in
Rant Franc, Selca 101, Selca.

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

KRŠKO

Srg 221/2001 Rg-9933
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog predlagatelja Ci-
gula Hrvoja, Kelkovići 25, Zagreb, Repu-
blika Hrvaška, za vpis prenehanja družbe
Indor, trgovina in posredovanje, d.o.o., Ve-
liko Mraševo 59, Podbočje, po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra,
na podlagi določila 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter 25. in 38. člena
Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih
oseb v sodni register, dne 19. 7. 2001 po
uradni dolžnosti sklenilo:

družba INDOR, trgovina in posredova-
nje, d.o.o., Veliko Mraševo 59, Podbo-
čje, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Cigula Hrvoje,
Kelkovići 25, Zagreb, Republika Hrvaška.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 7. 2001

Srg 220/2001 Rg-9934
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog predlagatelja Vine-
tič Andreja, Brezje pri Veliki Dolini 13, Jese-
nice na Dolenjskem, za vpis prenehanja dru-
žbe Vina, podjetje za trgovino, export – im-
port Brezje, d.o.o., Brezje pri Veliki Dolini
13, Jesenice na Dolenjskem, po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra,
na podlagi določila 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter 25. in 38. člena
Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register, dne 19. 7. 2001 po uradni
dolžnosti sklenilo:

VINA, podjetje za trgovino, export –
import Brezje, d.o.o., Brezje pri Veliki

Dolini 13, Jesenice na Dolenjskem, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Vinetič Andrej,
Brezje pri Veliki Dolini 13, Jesenice na Do-
lenjskem.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 7. 2001

Srg 1349/94 Rg-9935
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog predlagatelja Simex,
podjetje za trgovino na debelo in drobno
Sevnica, d.o.o., Glavni trg 20, Sevnica, za
vpis prenehanja družbe Simex, podjetje za
trgovino na debelo in drobno Sevnica,
d.o.o., Glavni trg 20, Sevnica, po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra,
na podlagi določila 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah ter 25. in 38. člena
Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register, dne 19. 7. 2001 po uradni
dolžnosti sklenilo:

družba SIMEX, podjetje za trgovino na
debelo in drobno Sevnica, d.o.o., Glavni
trg 20, Sevnica, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Zvone Jurišič,
Glavni trg 20, Sevnica.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 7. 2001

LJUBLJANA

Srg 5693/2001 Rg-7274
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe LIMMO TRADE,
d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe LIMMO TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba LIMMO TRADE, d.o.o., Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 4. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Rupnik Jurij, Ul. Malči
Beličeve 99, Ljubljana, Šušteršič Matjaž,
Savlje 72, Ljubljana, Tabaković Marjan, Tbi-
lisijska ul. 80, Ljubljana in Nosan Robert,
Goriča vas 40, Ljubljana, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001

Srg 11086/2001 Rg-12366
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog predlagatelja za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe POTOM, podjetje za
trgovino, gostinstvo in gradbeništvo, d.o.o.,
Kočevje, Mahovnik 10, objavlja sklep:

POTOM, podjetje za trgovino, gostin-
stvo in gradbeništvo, d.o.o., Kočevje,
Mahovnik 10, reg. št. vl. 1/10635/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 17. 7. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tomazini Zdravko in Ire-
na, Mahovnik 10, Kočevje, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, vsakemu do polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2001

Srg 2001/5562 Rg-11203
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog INKO INŽENIRING, d.o.o.
Fara pri Kočevju št. 5, ki jo zastopa odvetni-
ška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj,
o.p.d.n.o., Ljubljana, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe INKO INŽENIRING, d.o.o.,
Fara pri Kočevju št. 5, objavlja sklep:

INKO INŽENIRING, d.o.o., Fara pri Ko-
čevju št. 5, reg. št. vl. 1/19759/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 4. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gradišar Franc, Men-
geška 5c, Trzin in Zima Anton, Slovenčeva
25, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja, na vsakega do ene polovice.

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 8. 8. 2001

Srg 12149/2001 Rg-12375
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

predlagatelja za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku Ori Trade, Trgovsko po-
djetje d.o.o. Ljubljana, s sedežem Ljublja-
na, Majaronova 22, ki ga zastopa notar Pet-
er Meze iz Vrhnike, objavlja sklep:

Ori Trade, Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, s sedežem Ljubljana, Majaro-
nova 22, reg. št. vl. 1/20583/00, prene-
ha po sklepu skupščine z dne 16. 8. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Novak Orijeta, Ljublja-
na, Majaronova 22, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,501.600 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah 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 19. 9. 2001

MARIBOR

Srg 1320/2001 Rg-11770
Družba AP-TISA, podjetje za proizvod-

njo strojev, kovinsko predelovalno de-
javnost, storitve in trgovino d.o.o., reg.
št. vl. 1/1532-00, katere družbenik je Po-
keržnik Anton, Obrtniška ulica 4, Selnica ob
Dravi, po sklepu družbenikov družbe z dne
18. 4. 2001, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Pokeržnik
Anton.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pri-
stojni 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 1951/2001 Rg-11774
Družba MIHEM, podjetje za storitve,

proizvodnjo in trgovino d.o.o., Industrij-
ska 13, Maribor, reg. št. vl. 1/6807-00,
katere družbenik je Hausmeister Igor, Gaj-
štova 3, Maribor, po sklepu družbenika
družbe z dne 4. 6. 2001, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hausmeister
Igor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2001

NOVA GORICA

Srg 1162/2001 Rg-12361
Družba P-TIM, Trgovina, svetovanje in

zastopanje d.o.o. Nova Gorica,  s sede-
žem Tolminskih puntarejv 8, 5000 Nova
Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3360-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
26. 7. 2001.

Ustanovitelja družbe sta Mišič Tomo in
Ozbič Mateja oba Ulica Vinka Vodopivca
144, Kromberk, Nova Gorica, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Družba Asteria d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 8, Ljubljana preklicuje žig trodat
printy 4952 oglate oblike z vsebino Asteria
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8.
Ob-55870

Družba Finesto d.o.o., Ljubljana, Cesta
v Gorice 8, Ljubljana preklicuje žig trodat
printy 4952 oglate oblike z vsebino Finesto
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8.
Ob-55873

Finstop, d.o.o., Čopova 5, 3310 Žalec,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike di-
menzij 3,7 cm × 19 cm, z vsebino: FIN-
STOP d.o.o. ČOPOVA 5, ŽALEC. Štampi-
ljka nima drugih oznak. Ob-55799

Frizerski salon Sever, Rozmanova 6,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: FRIZERSKI SALON “SEVER” RO-
ZMANOVA 6 LJ., SEVER VURUŠIĆ MIRKA,
19482248. gne-68667

Priglasitveni list

Bizjak Ivan, Ulica Matije Blejca 8, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0360/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnt-68027

Cvelbar Anton, Vrhpolje 30, Šentjernej,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
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št. 059154/2296/01-48/1995, izdana
dne 7. 6. 1995. gng-68115

Čajnko Marija, Abramova ulica 10,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-19/93, izdan dne 15. 10. 1993.
gnj-68187

Debeljak Polona s.p., Borštnikova 25,
Maribor, obrtno dovoljenje,
št. 72691/7398/01-74/1999. gnt-68577

Glavaš Kalif, Beblerjeva 12, Koper –
Capodistria, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 017654/2355/00-2771995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnq-68559

Grujić Predrag, Vrtojba pod Lazami 17,
Šempeter pri Gorici, obrtno dovoljenje,
št. 032138/3586/01-47/1995, izdano
dne 8. 10. 1997. gnh-67964

Javno podjetje Komunala Cerknica
d.o.o. Cerknica, Notranjska cesta 44,
Cerknica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043241/0876/00-14/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-68532

Kostanjevec Roman, Mala vas 32, Go-
rišnica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 060200/1921/01-52/1996, izdana
dne 12. 2. 1996. gnf-68316

Kotnik Zdravko, Litijska cesta 32, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-750/94, izdan dne 7. 6. 1994.
gni-68363

Kovač Janez s.p. Ključavničarstvo, Obri-
je 9, Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opra-
vilna št. 26-323/94, matična št. 5208104,
izdan dne 29. 4. 1994. gns-68328

Kukovec Peter, Janževa cesta 7, Sel-
nica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0518/95, matična št. 5298973,
izdan dne 1. 1. 1995. gnf-68466

Oman Miloš s.p., Škofjeloška cesta
74, Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 2 6 2 4 8 / 0 2 6 3 / 0 0 - 2 8 / 1 9 9 5 .
gnl-68235

Plut Stanislav s.p., Cerovec pri Čreš-
njevcu 12, Semič, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 015540/0452/00-15/1995.
gni-67963

Poženel Ivan s.p., Jelični vrh 33, Idri-
ja, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 052381/0960/01-21/1996, izdana
dne 18. 2. 1996. gnc-68173

Suhadolc Marko, Podutiška 242, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1188/94, izdan dne 1. 5. 1994.
gns-68203

Šuštar Milena, Loke v Tuhinju 15, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0707/95, izdan dne 1.m 1. 1995.
gne-68642

Turk Peter, Imeno 67, Podčetrtek, pri-
glasitveni list, opravilna št. 540643/94,
izdan dne 28. 12. 1994. gnv-68225

Uršič Bojan, Gajeva ulica 16, Radom-
lje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 053179/1394/01-25/1997, izdana
dne 14. 5. 1997. gny-68072

Vasiljević Vera, Linhartova ulica 4, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0271/94,
izdan dne 18. 4. 1994. gno-68357

Vinko Ivo, Usnjarska 3, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-5540/98.
gni-68588

Zelinik Bogomir, Ulica Petra Podleska
6, Maribor, obrtno dovoljenje,
št. 046735, izdano dne 6. 3. 1995.
gnk-68236

Potne listine

Ajanović Roman, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 994012, izdala UE
Ljubljana. gni-68638

Alagić Dejan, Ljubljanska 49, Izola –
Isola, potni list, št. AA 200516, izdala UE
Izola. gnb-68645

Anderluh Brecelj Marija, Lavričeva ce-
sta 57, Ajdovščina, potni list, št. AA
380787, izdala UE Ajdovščina.
gnw-68524

Bajda Ambrož, Podkraj 72, Hrastnik,
potni list, št. BA 832284. gnv-68375

Balog Erna, Pod gozdom 10, Trbovlje,
potni list, št. BA 686420. gnu-68101

Bogataj Roman, Vikrče 25/a, Ljublja-
na Šmartno, potni list, št. BA 737166,
izdala UE Ljubljana. gny-68197

Bokovec Ksenča, Ulica Malči Beličeve
46, Ljubljana, potni list, št. BA 152967,
izdala UE Ljubljana. gnv-68500

Bolčič Tanja, Klanec pri Kozini 5, Ko-
zina, maloobmejno prepustnico, št. AI
153606. gnk-68661

Boltar Iztok, Rojčeva ulica 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 173005, izdala UE
Ljubljana. gng-68290

Borković Zoran, Železnikova 12, Mari-
bor, potni list, št. BA 943546.
gnw-68349

Brajković Gregor, Sv. Anton, Hrib 6,
Pobegi, potni list, št. BA 878539.
gnn-68633

Čolović Goran, Ulica Tončke Čeč 8,
Šentjur, potni list, št. BA 725673.
gns-68653

Črček Franci, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 824001, izdala
UE Ljubljana. gnj-68062

Črešnar Tadej, Kidričeva cesta 122,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
BA 296063. gny-67972

De Brea Gigo, Rožna dolina, Pod Gri-
čem 50, Nova Gorica, potni list, št. BA
410850, izdala UE Nova Gorica.
gnn-68533

Drinovec Mateja, Partizanska cesta 10,
Kranj, potni list, št. AA 704518.
gng-68665

Družina Jasmina, Sv. Anton, Hrib 16,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
67228, izdala UE Koper. gnn-68183

Erjavec Matjaž, Črni vrh 107, Črni vrh
nad Idrijo, potni list, št. BA 250812.
gnx-68127

Faganel Gregor, Ozeljan 63, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 111926,
izdala UE Nova Gorica. gnn-68508

Flajsinger Matjaž, Gvajčeva ul. 15, Ma-
ribor, potni list, št. BA 928006.
gnn-68383

Gačič Goran, Kardeljeva 57, Maribor,
potni list, št. BA 786383. gnf-68391

Galič Ervin, Ul. Franca Mlakarja 36,
Ljubljana, potni list, št. BA 771839, izda-
la UE Ljubljana. gny-68397

Gašperlin Tjaša, Visoče 27, Tržič, pot-
ni list, št. AA 706561. gnr-68079

Gerželj Černetič Tanja, Vilharjeva
ul. 25/a, Ajdovščina, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 121542, izdala UE Ajdov-
ščina. gnd-68168

Gigula Julka, Jelarji 14, Škofije, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 36272, izda-
la UE Koper. gnu-68501

Girandon Rudi, Podkoren 57/a, Kranj-
ska Gora, potni list, št. AA 252235, izdala
UE Jesenice. gnl-68285

Gojak Mirjana, Klaričeva ulica 16/a,
Koper – Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 35864, izdala UE Koper.
gng-68340

Grnjak Sebastjan, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 985478,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnc-68169

Ilievski Čedomir, Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, potni list, št. BA 503743.
gnu-68555

Ipavec Primož, Kal nad Kanalom 133,
Kal nad Kanalom, potni list, št. AA
153263, izdala UE Nova Gorica.
gnp-68660

Ipavec Primož, Kal nad Kanalom 133,
Kal nad Kanalom, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 120443, izdala UE Nova
Gorica. gnq-68659

Janežič Ivo, Trubarjeva cesta 14, Gro-
suplje, potni list, št. BA 658282, izdala
UE Ljubljana. gns-68503

Jurgec Eva, Ulica Goce Delčeva 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 899713, izda-
la UE Ljubljana. gnm-68284

Kaiser Ivan, Vič 1, Dravograd, potni
list, št. AA 429711, izdala UE Dravograd.
gnq-68130

Katić Dragica, Trebinjska 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 375091, izdala UE
Ljubljana. gng-68490

Klobasa Jože, Pavlova vas 80, Pišece,
potni list, št. CA 30094, izdala UE Breži-
ce. gne-68267

Klokočovnik Zlatko, Trnoveljska cesta
93, Celje, potni list, št. BA 340023.
gne-68067

Klopčič Miha, Rudniška 8, Kamnik,
potni list, št. AA 377131, izdala UE Kam-
nik. gnl-68410

Knaflič Ivica, Sp. Gorje 208, Zgornje
Gorje, potni list, št. AA 186684.
gnu-68176

Koder Pavel, Slap 28, Tržič, potni list,
št. AA 361983. gnf-68616

Koljić Denis, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, potni list, št. BA 682448, izda-
la UE Ljubljana. gny-68322

Koren Rok, Dobje 6/a, Bled, potni list,
št. AA 443089. gnh-68514

Košir Viljem, Podvizova ul. 5, Medvo-
de, potni list, št. BA 886396, izdala UE
Ljubljana. gnx-68623

Kramer Vlado, Clevelandska ulica
21/a, Ljubljana, potni list, št. BA 973521,
izdala UE Ljubljana. gnj-68487

Krumpačnik Janko, Pot ilegalcev 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 590258, izda-
la UE Ljubljana. gno-67957

Kuclar Bogdan, Olešče 18/a, Laško,
potni list, št. AA 751474. gnv-68525

Kurtović Nezir, Višnarjeva 5, Medvo-
de, potni list, št. BA 558023, izdala UE
Ljubljana. gnw-68424

Lap Miha, Lepi pot 22, Ljubljana, potni
list, št. BA 769124, izdala UE Ljubljana.
gno-68482

Levičnik Uroš, Preglov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 707643, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-68287
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Lipah Igor, Cesta španskih borcev 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 555506, izda-
la UE Ljubljana. gnv-68700

Marko Simon, Poženik 35, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 276358.
gni-68263

Mašinović Refik, Novo Polje, Cesta
X/19, Ljubljana, potni list, št. BA 949645,
izdala UE Ljubljana. gnp-68156

Medved Matjaž, Ulica Goce Delčeve
74, Ljubljana, potni list, št. AA 116261,
izdala UE Ljubljana. gnd-68318

Milavec Boža, Šolska ulica 11, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
74718, izdala UE Nova Gorica.
gnm-68509

Moškon Jožica, Ob potoku 12, Radlje
ob Dravi, potni list, št. AA 624077, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnj-67987

Muller Rok, Traniška 5, Slovenska Bis-
trica, potni list, št. BA 953309.
gnv-68325

Musec Janez, Klanec 10, Logatec,
potni list, št. AA 803845, izdala UE Loga-
tec. gni-68013

Novak Andrej David, Srebrničeva ulica
8, Ljubljana, potni list, št. BA 883102,
izdala UE Ljubljana. gnn-68083

Obrul Anton, Cesta pod goro 5, Slo-
venske Konjice, potni list, št. AA 927764,
izdala UE Slovenske Konjice. gns-68528

Pašić Djuma, Vaška pot 10/c, Ljublja-
na, potni list, št. AA 681560, izdala UE
Ljubljana. gnq-68630

Perme Jože, Žaucerjeva 19, Ljubljana,
potni list, št. AA 930295, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-68393

Pernuš Nina, Ulica Urha Stenovca 5,
Domžale, potni list, št. BA 686185, izdala
UE Domžale. gnh-68139

Peterlin Primož, Pavšičeva ulica 11,
Logatec, potni list, št. CA 39482, izdala
UE Logatec. gne-68442

Pivaš Dražen, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, potni list, št. BA 902145, izda-
la UE Ljubljana. gnz-68146

Podgornik Matej, Sr. Kanomlja 22,
Spodnja Idrija, potni list, št. AA 258295.
gnk-68261

Podobnik Aleš, Na delih 11, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. BA 312637, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-68377

Pogačar Branko, Mala čolnarska ulica
12, Ljubljana, potni list, št. AA 534113,
izdala UE Ljubljana. gnb-68545

Pörš Žiga, Delavska cesta 17, Šenčur,
potni list, št. BA 859015. gnb-68124

Primožič Miha, Koritenska cesta 6/a,
Bled, potni list, št. BA 718414.
gnq-68205

Radenković Vitodrag, Smrtnikova ulica
3, Ljubljana, potni list, št. BA 973943,
izdala UE Ljubljana. gnw-68324

Ravnjak Valentin, Ulica Heroja Šlandra
17, Maribor, potni list, št. BA 434114.
gnv-68625

Remic Drago, Št. Jurij 97, Grosuplje,
potni list, št. BA 310587, izdala UE Gro-
suplje. gnl-67960

Resnik Darko, Jačka 2/a, Logatec,
potni list, št. BA 954835, izdala UE Loga-
tec. gnk-68686

Rugelj Simona, Delavska ul. 8, Seno-
vo, potni list, št. BA 642621, izdala UE
Krško. gnk-67986

Rupar Blaž, Binkelj 48, Škofja Loka,
potni list, št. BA 750334, izdala UE Škof-
ja Loka. gny-68147

Saksida Žiga, Zagradec 49, Zagradec,
potni list, št. AA 456876, izdala UE Gro-
suplje. gnb-68145

Sandić Božica, Ulica Bratov Greifov 9,
Maribor, potni list, št. BA 294828.
gnm-68209

Sernel Danijel Viktor, Ulica talcev 32,
Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 212369.
gnb-68095

Smrkolj Jožef, Sp. Prhovec 5, Izlake,
potni list, št. BA 639148. gnx-68098

Sorbara Erik, Pivška ulica 5, Postojna,
potni list, št. BA 847188, izdala UE Po-
stojna. gni-68288

Svetlin Tatjana, Gostičeva ulica 14,
Domžale, potni list, št. BA 7775, izdala
UE Domžale. gni-68613

Svetlin Tomaž, Gostičeva ulica 14,
Domžale, potni list, št. AA 962116, izdala
UE Domžale. gnh-68614

Šeber Ljubica, Tomažičeva ul. 38,
Ljubljana, potni list, št. AA 16295, izdala
UE Ljubljana. gns-68103

Šimenc Simon, Zgornje Stranje 53,
Stahovica, potni list, št. BA 154987, izda-
la UE Kamnik. gnm-68334

Škerlak Igor, Trubarjeva cesta 41,
Ljubljana, potni list, št. AA 535698, izdala
UE Ljubljana. gnr-68279

Štular Janja, Topniška 70, Ljubljana,
potni list, št. BA 83996, izdala UE Ljublja-
na. gny-68297

Švegl Franc, Poklukarjeva 66, Ljublja-
na, potni list, št. AA 324363, izdala UE
Ljubljana. gnz-68221

Tojnko Anamarija, Na zelenici 9, Celje,
potni list, št. CA 24980. gnn-68333

Tojnko Klavdija, Na zelenici 9, Celje,
potni list, št. CA 24981. gnp-68331

Tojnko Liljana, Na zelenici 9, Celje,
potni list, št. BA 408111. gno-68332

Toplišek Milan, Milčinskega ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. BA 878071. gnc-68627

Tuta Maruška, Gradnikova 11/a, Tol-
min, potni list, št. AA 849000. gnk-68511

Velikonja Igor, Ulica Tolminskega pun-
ta 10, Tolmin, potni list, št. BA 383342.
gnl-68335

Vidmar Anica, H. Freyerja 2, Idrija, pot-
ni list, št. BA 119726. gny-68347

Vogrinec Matjaž, Arhitekta Novaka 7,
Murska Sobota, potni list, št. BA 926025,
izdala UE Murska Sobota. gnj-68337

Vončina Karol, Litijska cesta 143, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 292760, izdala UE
Ljubljana. gnf-68491

Vrbinc Aleš, Ulica Danila Bučarja 18,
Novo mesto, potni list, št. BA 553836.
gni-68313

Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notra-
nje Gorice, potni list, št. BA 735419, iz-
dala UE Ljubljana. gnp-68556

Zec Deželak Nataša, Zarnikova ulica
4, Ljubljana, potni list, št. BA 853081,
izdala UE Ljubljana. gnz-68021

Zrinski Aleksander, Gogalova ulica 10,
Kranj, potni list, št. AA 925328. gnc-68694

Zupan Matjaž, Struževo 49/a, Kranj,
potni list, št. BA 543192. gnt-68202

Žagar Mitja, Trdinova cesta 2, Šmar-
je-SAP, potni list, št. AA 238974, izdala
UE Grosuplje. gny-68597

Žnidar Karmen, Sladka gora 3/b,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA
941469, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-68081

Žnidarčič Jadranka, Podgorica pri Pod-
taboru 1/a, Grosuplje, potni list, št. AA
327749, izdala UE Grosuplje. gnx-68048

Žorž Samo, Ul. bratov Učakar 32, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 145375, izdala UE
Ljubljana. gno-68607

Žvipelj Tomaž, Peričeva 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 592154, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-68100

Osebne izkaznice

Bergant Merela Alenka, Polje cesta
V/5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 297932. gnt-68152

Bidovec Franc, Jurčičeva cesta 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 556206.
gnj-68662

Blatnik Stanislav, Polje cesta 32/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 723218.
gnx-68198

Boldižar Grega, Staneta Rozmana 30,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 926859. gnt-68177

Božič Marija, Ograde 18, Logatec,
osebno izkaznico, št. 563162.
gng-68690

Bregant Neža, Puhova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 456260. gnh-68014

Budimirović Milan, Bratov Učakar 94,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 100311.
gnu-68351

Bunarkić Davor, Zalog 27, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. AH 10493 –
osebna izkaznica za tujce, izdana 29. 6.
1999 pri UE Novo mesto. gnw-68649

Bunčić Monika Suzana, Parižlje 84/a,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 364114.
gnc-68019

Cerinšek Aleksandra, Škapinova
ul. 10, Celje, osebno izkaznico,
št. 81680. gnf-68266

Cocetta Robert, IX. korpus 4, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 833937.
gnx-68073

Crnalič Elvir, Brolejeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 325339.
gns-68053

Curk Helena, Klemenova ulica 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 371149.
gns-68228

Časar Štefan, Petišovci, Lendavska
17, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 468694. gni-68063

Čebašek Stanislav, Prebačevo 41,
Kranj, osebno izkaznico, št. 725874.
gns-68353

Deniša Maja, Trg na stavbah 1, Litija,
osebno izkaznico, št. 421768. gne-68017

Dernulovec Štefanija, Zahomce 2,
Vransko, osebno izkaznico, št. 761153.
gnh-68064

Dolenec Marija, Milana Majcna 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 615071.
gnn-68208

Domanjko Kristina Vera, Gosposka 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 491359.
gnj-68212
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Dremelj Ana, Dragovšek 16, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 314787.
gnn-68608

Eraković Marko, Bobkova 10, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 638228.
gnc-68519

Erjavec Dejan, Černivčeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263081.
gny-68422

Fidler Adela, Ul. Borisa Winterja 3, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 97570. gnh-68264

Galjot Gregor, Na Kresu 34, Železniki,
osebno izkaznico, št. 243493.
gnb-68020

Glažar Janez, Gradišče na Kozjaku 44,
Ožbalt, osebno izkaznico, št. 777514.
gny-68122

Goli Marija, Praprotnikova 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 35176.
gnz-68054

Gošte Mojca, Ravenska vas 16, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 442900. gni-68388

Grajžel Anđelija, Ulica II. bataljona 7,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 183257.
gns-68553

Grašič Silvo, Možjanca 27, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 275069.
gnb-68670

Grašič Šircelj Mirjana, Cesta talcev 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 275057.
gnc-68669

Gros Marija, Tolsti vrh 5, Mislinja, oseb-
no izkaznico, št. 514017. gnn-68058

Habič Nina, Pugljeva ulica 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 25989.
gnx-68698

Habjanič Ksenija, Stoperce 78, Sto-
perce, osebno izkaznico, št. 338305.
gne-68167

Hartl Jožefa, Pavčkova 5, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 625588.
gne-68342

Hedžet Zvezdana, Dobravska 15, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 556959.
gns-68253

Hočevar Marko Iztok, Spodnje Pirniče
77/b, Medvode, osebno izkaznico,
št. 203020. gnj-68091

Hrast Jože, Gradnikova 97, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 923495.
gnz-68071

Hribar Branko, Koseze 23, Vodice,
osebno izkaznico, št. 85035. gnc-68619

Humar Aleksandra, Loka 1, Logatec,
osebno izkaznico, št. 813634.
gnq-68055

Inglič Ivan, Ulica miru 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 608722.
gnd-68468

Janežič Ivo, Trubarjeva cesta 14, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 240767.
gnr-68504

Janežič Milan, Prešernova 22/b, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 468251.
gno-68557

Jelačin Sabina, Rojčeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 189472.
gnz-68596

Jelen Ana, Videm 1, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 766743. gnd-68518

Kajtazović Muharem, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 353028.
gnq-68030

Kamenik Janko, Legen 23, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico,
št. 720430. gne-68517

Kastigar Gorazd, Planina 24, Kranj,
osebno izkaznico, št. 681522.
gnm-68663

Knežević Damir, Seidlova c. 66, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 378525.
gnc-68644

Koder Pavel, Slap 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 38031. gng-68615

Korbar Ines, Hofmanova ulica 3, Ro-
gatec, osebno izkaznico, št. 877172.
gnl-68085

Korelc Marija, Dolenja Dobrava 30,
Gorenja vas, osebno izkaznico,
št. 337663. gnm-68434

Kos Melanija, Stara ulica 1, Bresterni-
ca, osebno izkaznico, št. 76602.
gns-68128

Kozinc Terezija, Trebinjska 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 719718.
gnu-68376

Krajnc Marija, Jelovice 31/a, Maj-
šperk, osebno izkaznico, št. 185578.
gny-68522

Kraljić Ivan, Kurirčkova 27, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 30790. gnh-68089

Kramar Jurij, Praprotnikova 11, Mozir-
je, osebno izkaznico, št. 585256.
gnb-68345

Krampač Jožica, Kopriva 1, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 701750.
gnu-68526

Kranjc Kristina, Bukovo 42, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 67481. gns-68078

Krašček Roman, Hum 14, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 276887.
gnt-68502

Krček Branko, Ormoška cesta 9, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 400672.
gno-68057

Križan Vesna, Celjska cesta 23, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico,
št. 827777. gnq-68084

Križnik Irena, Mestni vrh 65, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 926923.
gns-68178

Lutman Kristina, Ozeljan 60/a, Šem-
pas, osebno izkaznico, št. 939804.
gnf-68341

Marković Igor, Koroškega bataljona
13, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 374180. gnz-68171

Marn Milan, Ilovški štradon 21/f, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 244173.
gnt-68602

Mencinger Mihaić Marija, Celovška 97,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 558020.
gnt-68477

Merica Rudolf, Trstenjakova 44, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico,
št. 354773. gnf-68166

Mežan Miklavž, Ilirska 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 357684. gnn-68158

Mišmaš Amalija, Dunajska 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 473442.
gnj-67962

Moškon Jožica, Ob potoku 12, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 805781.
gno-68082

Papež Kristina, Grajzerjeva 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 461556.
gnb-68620

Pehić Sabina, Sveti vrh 40, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 409752.
gnc-68494

Peric Rudi, Ulica 30. divizije 20, Por-
torož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 622678. gnh-68314

Petković Živko, Polanškova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426373.
gnn-68283

Pirc Katja, Ulica Milke Kerinove 12,
Krško, osebno izkaznico, št. 188293.
gnv-68550

Planinc Franc, Matena 10, Ig, osebno
izkaznico, št. 379562. gnz-68546

Planinc Frančiška, Matena 10, Ig,
osebno izkaznico, št. 379557.
gny-68547

Pokelšek Antonija, Industrijska ulica 7,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico,
št. 932823. gnx-68523

Popović Bojan, Zoletova ulica 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 272202.
gnp-67956

Predanič Jure, Bilečanska 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 243225.
gny-68222

Pregrad Dejan, Matjaževa 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 205550.
gnx-68273

Primožič Ivan, Pokopališka 40, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 100025.
gnz-68621

Proje Štefanija, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico,
št. 193926. gnb-68520

Pučnik Ana, Partizanska 15, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 380645. gnt-68552

Rajgelj Marjan, Jezerska cesta 79,
Kranj, osebno izkaznico, št. 430167.
gno-68382

Raztresen Aleš, Pod gradom 11, Tr-
žič, osebno izkaznico, št. 288364.
gne-68092

Resnik Darko, Jačka 2/a, Logatec,
osebno izkaznico, št. 223803. gnj-68687

Senčur Aleksander, Cesta talcev 5/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 371617.
gnq-68430

Smajić Smajo, Bratov Babnik 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 556355.
gnp-68281

Srebot Svetozar, Višnarjeva 3, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 45144.
gnm-68634

Stojanović Dejan, Hermana Potočnika
31, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 412829. gnr-68404

Šarčević Nedžad, Šeskova ulica 9, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 184125.
gnv-68075

Škantelj Katarina, Mali Osolnik 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 610091.
gnq-68480

Temelkov Nada, Alpska cesta 3, Bled,
osebno izkaznico, št. 146836.
gnr-68379

Tkalec Željko, Pod vrtačo 3, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 865005.
gnh-68389

Tomc Ivo, Barjanska 12, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 860206. gnw-68224

Trajbar Liljana, Sp. Kamenščak 9, Lju-
tomer, osebno izkaznico, št. 479489.
gnk-68165
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Trčko Ivan, Sp. Jablane 23, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 231307.
gnc-68069

Trs Janez, Malgajeva 2, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 99910.
gnf-68066

Tuta Maruška, Gradnikova 11/a, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 1923.
gnj-68512

Urbančič Jože, Tovarniška 6, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 738582.
gnq-68655

Vidrih Bogdan, Črni potok 9, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 220410.
gnr-68179

Vrbančič Janko, Melanjski vrh 3, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 761330.
gnp-68631

Vrhunc Martin, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 844099.
gnx-68298

Vrhunc Matija, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 844098.
gnw-68299

Vučko Andrej, Gor. Vrhpolje 25, Šen-
tjernej, osebno izkaznico, št. 308795.
gnk-68311

Zajd Danijel, Praprotnikova 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 164991.
gnp-68181

Zavasnik Janez, Sončna 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 583869.
gnl-68610

Zorč Lucija, Kokrica, Betonova ulica
22, Kranj, osebno izkaznico, št. 423113.
gno-68211

Zrinski Aleksander, Gogalova ulica 10,
Kranj, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.70/2001. gnb-68695

Zupan Matjaž, Struževo 49/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 444327.
gnu-68201

Zupančič Franc, Ig 216/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 769791. gnw-68374

Žumer Aljoša, Celjska 23, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 322900.
gni-68088

Vozniška dovoljenja

Alekić Djenana, Špeglova ul. 1, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 69/2001.
gng-68365

Anderluh Brecelj Marija, Lavričeva ce-
sta 57, Ajdovščina, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1456348, reg. št. 11576,
izdala UE Ajdovščina. gnq-68505

Balantič Marija, Ulica bratov Komel 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767540, reg. št. 81455, izdala UE
Ljubljana. gnb-68270

Baumgartner Vojko, Smrtnikova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 322212, reg. št. 127067, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-68680

Begović Zlatko, Zikova ulica 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079778, reg. št. 18699, izdala UE Kam-
nik. gno-68207

Beltran Nataša, Zavetiška ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1298306, reg. št. 226143, izdala UE
Ljubljana. gnk-68086

Berložnik Rok, Na produ 6, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 17508, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-67984

Bešić Safet, Pečovje 4, Štore, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1412881. gnx-68673

Bevk Irena, Ravne pri Cerknem 23,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 757242, reg. št. 7786, izdala UE
Idrija. gnk-68336

Bevk Ivan, Ravne pri Cerknem 23, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
757364, reg. št. 7274, izdala UE Idrija.
gni-68338

Bezjak Benjamin, Štuki 28, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 19672, iz-
dala UE Ptuj. gns-67978

Bidovec Franc, Jurčičeva cesta 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 419532, reg. št. 6164, izdala UE
Kranj. gnh-68664

Bizjak Anton, Na Mlaki 1, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 2833. gnf-67966

Bizjak Ivan, Gotovlje 43/a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
675003, izdala UE Žalec. gnc-68077

Bobar Miloš, Lukovec 35, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1456759, reg. št. 11933.
gnf-67991

Bokan Dejan, Celovška cesta 49, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1216398, reg. št. 206422, izdala UE
Ljubljana. gnz-68496

Božič Marija, Ograde 18, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5258,
izdala UE Logatec. gnx-68548

Bračko Renato, Kapelski vrh 76/a, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14079, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-68574

Bradaškja Jure, Brdo 69, Bovec, voz-
niško dovoljenje, št. S 001473944, izda-
la UE Tolmin. gnv-67975

Brdnik Denis, Visole 82, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 22244, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-68257

Brečko Ida, Trg borcev NOB 12, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2725. gnm-68259

Bregar Mitja, Tržaška cesta 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191165, reg. št. 197793, izdala UE
Ljubljana. gnj-68037

Bricelj Cvetko, Poljanska cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 645114, reg. št. 56973, izdala UE
Ljubljana. gnh-68539

Brodnik Marija, Vodovodna cesta 32,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 67/2001.
gng-68015

Curk Helena, Klemenova ulica 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342909, reg. št. 230685, izdala
UE Ljubljana. gnt-68227

Čeč Andrej, Spodnje Gameljne 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1163854, reg. št. 58586,
izdala UE Ljubljana. gnl-68585

Černilec Gorazd, Strahinj 111, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735724, reg. št. 34044, izdala UE Kranj.
gny-68326

Čero Boris, Kidričeva cesta 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
421226, reg. št. 19284, izdala UE Kranj.
gnl-68460

Črček Franci, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 294936, reg. št. 165560, izdala UE
Ljubljana. gnw-68099

Dačić Dragoslav, Ul. bratov Učakar 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 1042067, reg. št. 105374,
izdala UE Ljubljana. gnq-68230

Danev Gregor, Cesta na Mesarico 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106179, reg. št. 212363, izdala
UE Ljubljana. gno-68232

Dimnik Tomaž, Polje 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 970404,
reg. št. 200653, izdala UE Ljubljana.
gnr-68204

Drnovšček Ignac, Drnovk 1/a, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6840, izdala UE Nova Gorica.
gne-67967

Duh Roman, Stara vas 21, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13439, izdala UE Brežice. gny-68097

Erjavec Dejan, Černivčeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297049, reg. št. 214411, izdala
UE Ljubljana. gnx-68423

Fabjan Jože, Ulica padlih borcev 34,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 76/2001.
gnz-68246

Fantinič Jana, Šalara 22, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 42011. gnx-67973

Fekonja Marko, Kerenčičeva ulica 5,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 13997, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnd-67968

Ferme Slavko, Kidričeva ulica 60, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 8724, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnd-68043

Fideršek Marko, Ponikva pri Žalcu 45,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1031800, izdala UE Žalec. gnn-68133

Fleišer Elizabeta, Ručigajeva 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 808357, reg. št. 18950, izdala UE
Kranj. gnr-68254

Furlan Tjaša, Zavino 24, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1210973,
reg. št. 15490, izdala UE Ajdovščina.
gnx-68348

Furlanič Slavko, Ulica za gradom 13,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 13167, izdala UE Koper.
gnd-68568

Gabrič Boštjan, Prvomajska ulica 56,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1120910, reg. št. 11028.
gnc-68119

Glač Jože, Cesta 40/a, Videm-Dobre-
polje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1514287, reg. št. 23557, izdala UE
Grosuplje. gnl-68385

Golob Štefan, Belo 15, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. H,
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št. 18270, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-68558

Golub Zvonimir, Spodnje Negonje 18,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 3315, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnf-68516

Gril Jenko Maša, Strahinj 132, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808328, reg. št. 37787, izdala UE Kranj.
gnm-68134

Grof Andrej, Kranjčeva ulica 6, Lenda-
va – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6451, izdala UE Lendava.
gnj-68387

Habič Nina, Pugljeva ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299752, reg. št. 189982, izdala UE
Ljubljana. gny-68697

Hočevar Marija, Popovičeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
747922, reg. št. 20136. gng-68215

Hočevar Marko Iztok, Spodnje Pirniče
77/b, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328794, reg. št. 183293,
izdala UE Ljubljana. gny-68076

Hostnik Dejan, Velika dolina 10, Jese-
nice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. H, reg. št. 181152, izdala UE Krško.
gnc-68369

Jančar Alojz, Jakčeva ulica 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 512170, reg. št. 41315, izdala UE
Ljubljana. gnw-68428

Janežič Janez, Garibaldijeva 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 16997, izdala UE Koper.
gne-68692

Janežič Milko, Podlipoglav 16, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 263986, reg. št. 79108,
izdala UE Ljubljana. gnj-68312

Jarc Bojan, Hajdoše 89, Hajdina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44465, iz-
dala UE Ptuj. gnk-68461

Jenko Janko, Vodnikova cesta 259,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGFH,
št. S 1251458, reg. št. 135384, izdala
UE Ljubljana. gnm-68409

Kajtazović Muharem, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1488875, reg. št. 241304, izdala
UE Ljubljana. gno-68032

Kalender Latif, Lukavice, Sanski most,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370882, reg. št. 233118, izdala UE
Ljubljana. gnz-68150

Kastelec Bernardka, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446648, reg. št. 31679, izdala UE
Ljubljana. gnz-68271

Kastrat Samo, Jaka Platiša 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600022, reg. št. 42582, izdala UE Kranj.
gnv-68250

Kesler Marija Henrika, Parmova ulica
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1042403, reg. št. 89003, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-68484

Kleč Ljuba, Prečna ulica 10, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 68/2001.
gns-68453

Ključanin Elvir, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 63720, reg. št. 182093, izdala UE
Ljubljana. gnv-68175

Koci Stanislav, Selšek 10, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
404329, izdala UE Litija. gns-68403

Konc Helena, Gorenjesavska cesta
36/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 420296, reg. št. 12770, izda-
la UE Kranj. gnn-68308

Konec Cvetko, Partizanska 27, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 71/2001. gnb-67970

Koprivnik Mitja, Na Fari 24, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13804, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-68411

Korelc Marija, Dolenja Dobrava 30,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28411, izdala UE Škofja
Loka. gnn-68433

Koroša Nataša, Črna vas 244, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1164480, reg. št. 218956, izdala UE
Ljubljana. gnp-68031

Korpič Andrej, Markovci 21, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 40106. gnm-68459

Kos Borut, Miren 188, Miren, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 35251, izdala UE
Nova Gorica. gnj-68416

Kos Petra, Miren 188, Miren, vozniško
dovoljenje, reg. št. 38156, izdala UE No-
va Gorica. gne-68417

Kosmač Franc Branko, Vodnikova uli-
ca 7, Dob, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1263536, reg. št. 5002, iz-
dala UE Domžale. gnv-68275

Koštomaj Marjan Gregor, Zadobrova
57/b, Škofja vas, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 47867. gnt-68652

Kovačič Stanka, Miklošičeva ulica
11/b, Celje, vozniško dovoljenje, št. S
377621, reg. št. 21813. gnd-68218

Kozlevčar Dragica, Gozd reka 6, Šmar-
tno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1246258, izdala UE Litija.
gnw-68074

Krope Monika, Tržaška cesta 87/b, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 98792, izdala UE Maribor. gnt-68102

Kropec Jožef, Strmec pri Sv. Florjanu
37, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 8190, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt-68277

Kukovica Matevž, Podpeč 36, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1107301, reg. št. 211015,
izdala UE Ljubljana. gnv-68675

Kvasnik Peter, Čečovje 9/b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3737, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnj-68262

Lebar Jožef, Zgornje Izlake 12, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
558074, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnz-68121

Lemut Žiga, Poljanski nasip 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 42524, reg. št. 118383, izdala UE
Ljubljana. gnp-68431

Ljatifi Gzim, Šolska 1, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14211. gnf-68116

Lovšin Janez, Gredice 10, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3378, izdala UE Ribnica. gnu-68626

Lulić Emir, Cesta na Brdo 109, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1050853, reg. št. 195520, izdala UE
Ljubljana. gne-68542

Majstorović Jovo, Banja Luka, Banja
Luka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 136250, reg. št. 165046, izdala UE
Ljubljana. gnv-68025

Marin Darko, Dobja vas 36, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16184, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gni-68563

Mauko Slavica, Jakčeva ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1138828, reg. št. 160147, izdala UE
Ljubljana. gnc-68194

Meden Jurij, Vipotnikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192546, reg. št. 208935, izdala
UE Ljubljana. gny-68647

Mermal Miha, Ulica v Kokovšek 16/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1164467, reg. št. 218945, izdala
UE Ljubljana. gnv-68650

Merzelj Franc, Kaplja vas 46, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
402594, izdala UE Žalec. gnf-68216

Mešič Jure, Cesta komandanta Stane-
ta 1, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 851001, izdala UE Litija. gno-68432

Mevlja Libera, Sreberničeva 1, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 16881, izdala UE Koper.
gnp-68381

Motušić Eduard, Federica Grisogona 4,
Zadar, Hrvaška, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1490654, reg. št. 241301,
izdala UE Ljubljana. gnz-68321

Najvirt Jeličič Dušanka, Kregarjeva 9,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 74778, izdala UE Maribor.
gnw-68199

Navodnik Janez, Topolšica 93/a, To-
polšica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1218549, reg. št. 24315.
gnz-68521

Nedić Marijan, Prušnikova ulica 100,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687726, reg. št. 135743, izdala UE
Ljubljana. gnu-68301

Ogrin Milan, Košiše 28, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 10596, izdala UE Kamnik. gnj-68587

Omerović Mevludin, Dunajska cesta
103, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 484266, reg. št. 149934,
izdala UE Ljubljana. gnp-68356

Pangos Zvonko, Ul. Ivana Turšiča 3,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 36, izdala UE Sežana. gnf-68566

Perak Dominko, Rudarska 5, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1009142, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-68527

Peric Rudi, Ulica 30. divizije 20, Por-
torož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 3199, izdala UE Piran.
gng-68315

Pernek Karolina, Šmartno na Pohorju
19/a, Šmartno na Pohorju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 16623, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-68252

Petek Dušan, Šipkova 9, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 16601, izdala UE Kamnik. gno-68132
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Petek Elizabeta, Velika Dobrava 29,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1025371, reg. št. 202709, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-68485

Petković Živko, Polanškova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229409, reg. št. 60968, izdala UE
Ljubljana. gno-68282

Pirnat Ivan, Tržaška cesta 91, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137414, reg. št. 215849, izdala UE
Ljubljana. gnd-68668

Piškur Roman, Majronova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 814738, reg. št. 64026, izdala UE
Ljubljana. gno-68407

Plestenjak Tomaž, Vrhovci cesta XIII/7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1096535, reg. št. 124564, izdala
UE Ljubljana. gnw-68149

Podbregar Mojca, Prvomajska ulica 2,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1322977, izdala UE Litija. gnh-68339

Podpečan Dušan, Pod lipami 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38595. gnl-68135

Pogačar Branko, Mala čolnarska ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 245748, reg. št. 118801, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-68544

Ponikvar Magda, Gorenje jezero 18/a,
Grahovo ob Bači, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 326162, izdala UE Cer-
knica. gnj-68562

Popović Bojan, Zoletova ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1418900, reg. št. 208189, izdala UE
Ljubljana. gnq-67955

Požar Stanislava, Famlje 14, Vremski
Britof, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 15356, izdala UE Sežana. gnq-68255

Požin Ivan, Žagarjeva 3, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 64440, izdala UE
Tolmin. gnb-68249

Pretnar Darko, Pipanova 94, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
51180, reg. št. 39632, izdala UE Kranj.
gno-68107

Primc Andrej, Dolnji Zemon 90, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001269334. gnx-68473

Primc Anja, Kremžarjeva ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1077450, reg. št. 204518, izdala UE
Ljubljana. gnz-68671

Pukšič Boris, Biš 72, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, št. GH, reg.
št. 39938, izdala UE Ptuj. gnl-67985

Ramić Muhamed, Sketova 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488346, reg. št. 241057, izdala UE
Ljubljana. gns-68628

Remic Drago, Št. Jurij 97, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
551960, reg. št. 9069, izdala UE Gro-
suplje. gnk-67961

Rihter Jernej, Drnovo 9/a, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 20007, izdala UE Krško.
gnk-68386

Roš Ida, Ulica borcev za severno mejo
60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1488425, reg. št. 244235,
izdala UE Ljubljana. gne-68192

Rupert Mateja, Ig 162/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 929831, reg.
št. 200072, izdala UE Ljubljana.
gns-68678

Rupnik Tanja, Ribiška vas 20, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 16043, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnd-68268

Saksida Žiga, Zagradec 49, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1514174, reg. št. 23565, izdala UE Gro-
suplje. gnd-68143

Savić Suzana, Na jami 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434721, reg. št. 237912, izdala UE
Ljubljana. gni-68038

Senčur Aleksander, Cesta talcev 5/b, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5405, izdala UE Logatec. gnp-68231

Sinkovič Janja, Buče 47, Buče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18849,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno-68632

Sotlar Miha, Pšatnik 20, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369655, reg. št. 208966, izdala UE
Ljubljana. gnz-68696

Starman Jan, Verovškova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 596596, reg. št. 182120, izdala UE
Ljubljana. gnr-68629

Stipančević Gregor, Zalarjeva cesta
52/a, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 12030, izdala UE Vrhnika.
gnw-68674

Stranjšak Drago, F. Kovačiča 12, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, št. 9677.
gnu-68251

Šimenc Irena, Poljane 7, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5817, izdala UE Mozirje. gnp-68656

Škantelj Katarina, Mali Osolnik 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165653, reg. št. 218451, izdala
UE Ljubljana. gnp-68481

Škerlak Igor, Trubarjeva cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1250243, reg. št. 148705, izdala
UE Ljubljana. gns-68278

Škondra Miroslav, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 213033, reg. št. 151735,
izdala UE Ljubljana. gnj-68437

Škrinjar Iztok, Čadram 3, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 18869, izdala UE Slovenska Bistrica.
gny-68572

Šuen Franc, Bišečki vrh 8, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 35502, izdala UE Ptuj. gnp-68256

Šutar Marko, Dekani 227/c, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
št. 18514. gni-68113

Tepšić Borka, Izletniška pot 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 44899. gnm-68234

Tkalec Željko, Pod vrtačo 3, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
521905, reg. št. 5496. gnv-68350

Tofant Mateja, Prekorje 77/b, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43108. gnd-68368

Tomažič Urša, Kidričeva ulica 106, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486717, reg. št. 36316, izdala UE
Domžale. gng-68140

Tončič Špela, Jedinščica 19, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34945, izdala UE Novo mesto.
gnl-68260

Toplak Jožef, Janežovski vrh 36, De-
strnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 18098, izdala UE Ptuj. gno-68507

Toplišek Rozalija, Pernetova ulica 13,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1172217, reg. št. 18071, izdala UE
Domžale. gnz-68646

Toš Blagovič Tana, Langusova 24,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27001, izdala UE Ptuj. gni-67988

Tuta Maruška, Gradnikova 11/a, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 464136,
izdala UE Tolmin. gnf-68441

Urbančič Jože, Tovarniška 6, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 256131, reg. št. 792, izdala UE Gro-
suplje. gnr-68654

Urbič Nina, Jamska ulica 25, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1197593, reg. št. 11176, izdala UE Treb-
nje. gnv-68300

Valič Egon, Dobavlje 33/c, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1280589, reg. št. 9172, izdala UE Aj-
dovščina. gng-68065

Valjak Josip, Turjanci 8, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5512,
izdala UE Gornja Radgona. gnc-67969

Verhovec Ivo, Brezovica pri Borovnici
57, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13079, izdala UE Vrhnika.
gny-68497

Veselič Vida, Belokriška 43, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 7594, izdala UE Piran. gnq-68380

Vićentić Igor, Teslova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613152, reg. št. 194248, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-68195

Vodopivec Peter, Volaričeva 4, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 00010286, izdala UE Postojna.
gnm-68309

Vogrinec Robert, Semič 34/f, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4932, izdala UE Črnomelj. gns-68378

Vratanar Apolonija, Vrščajeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848303, reg. št. 176823, izdala UE
Ljubljana. gnq-68180

Vrbančič Janko, Melanjski vrh 3, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 115, izdala UE Gornja Radgona.
gnb-68570

Vučko Andrej, Gor. Vrhpolje 25, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8636, izdala UE Novo mesto.
gnu-67976

Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213438, reg. št. 196416,
izdala UE Ljubljana. gnl-68160

Zdovc Mirzeta, Križ 3, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18150, izdala UE Kamnik. gnj-68637

Zor Andraž, Štrekljeva ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353369, reg. št. 231348, izdala UE
Ljubljana. gnb-68320

Zupančič Franc, Ig 216/a, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 212952,
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reg. št. 18224, izdala UE Ljubljana.
gnx-68373

Žerovec Uroš, Jarška 2, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1247298,
reg. št. 26040. gnz-67971

Žgajnar Ana, Valburga 45, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370483, reg. št. 235421, izdala UE
Ljubljana. gnf-68366

Žiberna Vojko, Stara pot 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3719, izdala UE Sežana. gng-68565

Žnidarčič Jadranka, Podgorica pri Pod-
taboru 1/a, Grosuplje, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 619946, reg. št. 8793,
izdala UE Grosuplje. gnw-68049

Župevc Borut, Slomškova 11, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16306. gng-68390

Zavarovalne police

Biberović Julijan, Zakrajškova ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 433068,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-68170

CARGO PLUS, Petričeva 11, Ljublja-
na-Črnuče, zavarovalno polico,
št. 355231, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnx-68498

Jurko Damjan, Lopatnik 5, Žalec, za-
varovalno polico, št. 329952, izdala za-
varovalnica Slovenica. gno-68457

Kegu Milan, Ljubečno 1, Poljčane, za-
varovalno polico, št. 380827, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnt-68581

Klobasa Franc, Viška cesta 40, Ljub-
ljana, zavarovalno polico,
št. 00101411699, izdala zavarovalnica
Slovenica. gno-68182

Koderman Johanna, Sr. Gameljne 47,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 677705, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnh-68364

Kolar Alenka, Črtomirova 20, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 754691 – ku-
poni, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-68193

Kvar Matej, Sadjarska ulica 25/b, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 370985, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnh-68443

Novak Ivan, Petišovska 71, Lendava –
Lendva, zavarovalno polico, št. 1433792,
izdala zavarovalnica Maribor. gnz-68396

Pucer Valter, Šmarje 20, Šmarje, za-
varovalno polico, št. 0966122.
gnm-68009

Rakuša Angela, Oberz 73, Središče
ob Dravi, zavarovalno polico, št. 345370,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-68571

Sivka Danijel, Nova Cerkev 53, Nova
Cerkev, zavarovalno polico, št. 388913,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-68002

Slemenik Bojan, Kašeljska 49, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 422045, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnq-68455

Srebot Franc, Stara Sušica 25, Koša-
na, zavarovalno polico, št. 0868577, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d.
gnb-68445

Stankovič Marjeta, Veselova ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 101293650, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnr-68479

Švrljuga Maja, Mlakarjeva 24, Kranj,
zavarovalno polico, št. 777964, izdala za-
varovalnica Tilia. gnl-68535

VITAGO d.o.o., Kidričeva 3, Zagorje
ob Savi, zavarovalno polico, št. 0774501,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-68269

Zajc Boštjan, Vinska gora 34/a, Žalec,
zavarovalno polico, št. 375015, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnr-68454

Žibert Boris, Pod Trančo 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101295943, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnm-68184

Živković Karmen, Pivška 1/a, Postoj-
na, zavarovalno polico, št. 012682, izda-
la zavarovalnica Adriatic. gnn-68458

Spričevala

Adamič Bojan, Pri mostiščarjih 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1994.
gni-68463

Bandelj Erika, Zgornje Škofije 70/d,
Škofije, spričevalo 3. letnika Gimnazije Pi-
ran, izdano leta 1999. gnh-68039

Bele Nikolaja, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje tek-
stilne in obutvene šole v Kranju, izdano
leta 1980, 1981, 1982, 1983, izdano na
ime Ferjan Nikolaja. gnr-68154

Bertoncelj Alja, Strahinj 119, Naklo,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, iz-
dano leta 2001. gnq-68005

Birsa Jasna, Cesta na Markovec 51,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Koper, izdano leta
1993. gnp-68110

Bokan Kristina, Ulica XXX. divizije 10,
Portorož – Portorose, indeks,
št. 18983112, izdala Filozofska fakulte-
ta. gnr-68229

Borštnik Anamarija, Begunje 55, Be-
gunje pri Cerknici, spričevalo 3. in 4. let-
nika Srednje vzgojiteljske šole, izdano le-
ta 1989 in 1990, izdano na ime Knap
Anamarija. gnq-68305

Brelih Mojca, Kurirska pot 3/a, Jese-
nice, diplomo Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdano
26. 6. 1989. gnu-68001

Burja Matejka, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, diplomo SŠTS Ljubljana, tekstil-
no obrtni konfekcionar, izdana na ime
Špenko Matejka. gnd-68293

Bušič Tomislav, Liminjanska 93, Porto-
rož – Portorose, spričevalo 3. letnika Sred-
nje pomorske šole Portorož. gng-68465

Cebašek Vilko, Trboje 90, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Iskra – obdelava kovin, izdano leta 1991.
gnk-68586

Cerar Rajko, Sidraš 5, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo 3. letnika Poklicne
lesne šole v Škofji Loki, izdano leta 1973.
gnf-68541

Colasanti Franci, Šentvid pri Lukovici
33, Lukovica, indeks, izdala Srednja šola
za gostinstvo in turizem. gnr-68304

Čebašek Vilko, Trboje 90, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Iskra – smer obdelava kovin, izdano leta
1991. gnf-68591

Čebohin Krt Matej, Cesta na Lenivec
20, Sežana, maturitetno spričevalo SŠ Se-
žana, izdano leta 1993. gnu-68126

Černe Jasminka, Senožeti 94, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1999. gnh-68214

Čubrilović Nebojša, Mucherjeva 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 2001. gnf-68045

Dagarin Janez, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič Nove Jarše, izdano leta
1977/78. gnr-68104

Davidović Danijela, Agrokombinatska
cesta 6/č, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje upravno-administrativne šole, iz-
dano leta 1994. gnn-68583

Dolenc Tomaž, Sveti Duh 214, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bo-
ris Ziherl v Škofji Loki, izdano leta 1980.
gnd-68068

Dolinar Aleš, Ulica Juleta Gabrovška
34, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro in strojne šole Kranj, št.
II/2603, izdano 28. 6. 1999. gns-68303

Emeršič Adrijana, Gornje Lepovče 69,
Ribnica na Pohorju, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za zdravstvo in farmacijo v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnm-68538

Fon Lea, Oražnova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1988.
gnc-68223

Fon Mitja, Likozarjeva 23, Kranj, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter popravne
izpite Srednje družboslovne šole v Škofji
Loki. gnh-68464

Glavan Simona, Kozlovičeva 17, Ko-
per – Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole Pi-
ran, izdano leta 1995. gnd-68543

Glavič Tatjanca, Setnik 23, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani. gnq-68330

Glavič Tatjanca, Setnik 23, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Kette – Murn v
Ljubljani. gnr-68329

Gomboc Špela, Srednja vas 6, Begu-
nje na Gorenjskem, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Kranj. gnx-68123

Gostiša Roman, Bevke 94/a, Vrhnika,
diplomo Srednje šole za elektroniko, iz-
dana leta 1987. gnn-68483

Gošek Andreja, Cankarjeva cesta 4,
Senovo, indeks, št. 21017009, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gne-68292

Grabovac Branimir, Ronet 102, Dravo-
grad, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole, št. osebnega lista 6146.
gne-68392

Grah Vladimir, Lendavska ulica 45/a,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu DPŠ Murska Sobota, Poklicna kovi-
narska šola, izdano leta 1983.
gnx-68448

Groblar Anton, Pot v Strano 5, Cer-
kno, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1983. gnh-68564
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Groznik Matej, Šentvid pri Stični 82,
Šentvid pri Stični, spričevalo o končani
OŠ Ferdo Vesela, izdano leta 1995.
gne-68592

Gruden Aleksandra, Goriška 17/c, Ma-
ribor, indeks, št. 42241098, izdala Aka-
demija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnn-68658

Hegler Barbara, Novo polje cesta V/5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno
administartivne šole v Ljubljani, izdano le-
ta 1996 in 1997. gnt-68052

Hegler Barbara, Novo polje cesta V/5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar, izdano leta 1995. gnv-68050

Herman Roman, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1993. gnn-68683

Horčič Metka, Miklošičeva 24, Mur-
ska Sobota, indeks, št. 81561362.
gne-68242

Horvat Janja, Franja Kozarja 9, Veržej,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne šole
dr. Antona Kržišnika, izdano leta 1996 in
1997. gnh-68589

Horvat Tatjana, Bodonci 2, Bodonci,
letno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta
1991/92 in 1992/93. gno-68007

Hribar Špela, Lončarska steza 12,
Ljubljana, potrdilo o končani srednji šoli –
Gimnazija Ledina, izdano leta
1991/1992. gnz-68471

Hribar Vlasta, Polje 24, Zagorje ob Sa-
vi, spričevalo 4. letnik Gimnazije v Trbov-
ljah. gnz-67996

Hudrap Tanja, Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Gimnazije Ravne na Koroškem, izda-
no leta 1996. gnn-68108

Izlakar Anja, Na zelenici 5/b, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1999/2000. gng-68440

Jakob Katja, Ul. 3. julija 2, Velenje, in-
deks, št. 50980107, izdala Teološka fa-
kulteta v Ljubljani. gnk-68036

Javornik Jože, Ig 83, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980. gnp-68406

Jeklar Jože, Bloška polica 2/a, Gra-
hovo, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1975. gnp-68506

Jesih Borut, Sela 8, Dragatuš, spriče-
valo o končani OŠ komandanta Staneta
Dragatuš, izdano leta 1998. gnw-68474

Jovič Miljana, Grudnova 1, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper,
izdano leta 1999. gng-68640

Juršič Matjaž, Ulica svobode 65, Piran
– Pirano, spričevalo Srednje pomorske
šole, izdano leta 1990/91. gng-68240

Kantor Denis, Westrova ulica 38, No-
vo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Razvojnega izobraževalnega centra Novo
mesto, smer trgovec, izdano leta 2001.
gnr-68579

Kastelic Primož, Mokrška ulica 62/c,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1992 in 1995. gnd-68493

Kavaš Miroslav, Kidričevo n.9, Raden-
ci, spričevalo o zaključnem izpitu CPŠ
Murska Sobota, št. 2607. gnv-68450

Keder Marko, Rojčeva ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn
v Ljubljani, izdano leta 1993. gnr-68354

Kermc Božidara, Dol. Podboršt 9,
Trebnje, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje gostinske šole. gnf-68241

Klopčič Lana, Klemenova 102, Ljub-
ljana, indeks, št. 18990301, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnc-68294

Knez Janez, Selo pri Zagorju 20, Za-
gorje ob Savi, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Trbovlje, izdano leta 1999.
gnq-67980

Kobal Nastja, Pionirska ulica 10, Jese-
nice, ovojnico maturitetnega spričevala,
izdal izpitni center Ljubljana, letnik 2001.
gnc-68598

Kobinović Alen, Plešičeva 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Velka Vlaho-
viča, izdano leta 1985. gng-68190

Kodrič Gorazd, Vreskovo 31, Trbovlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Šole za elektro-
tehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi, iz-
dano leta 1993 in 1994. gnk-68611

Kolman Robert, Jelce 24/a, Gorica pri
Slivnici, spričevalo 1. letnika Centra sred-
nji šol Velenje, izdano leta 1992/93.
gnb-68220

Komatar Boštjan, Golo Brdo 10, Med-
vode, diplomo Srednje lesarske šole v
Škofji Loki, izdana leta 1988. gnb-68595

Kondič Dobrivoj, Nazorjeva ulica 6,
Kranj, spričevalo 1. letnika SKCPŠ, po-
klic avtomehanik, izdano leta 1996/97.
gnl-68310

Konjar Katja, Smlednik 87a, Smlednik,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnd-68672

Korelc Rajko, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje grad-
bene šole, izdano leta 1981. gnc-68044

Kovač Aleš, Pince Marof 49, Lendava
– Lendva, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje prometne šole Maribor, izdano leta
1997/98. gnn-68008

Kovač Tjaša, Kovinarska ulica 1/d, Kr-
ško, indeks, št. 71000664, izdala Biote-
hniška fakulteta. gnl-68035

Kovačič Matej, XXX. divizije 19/b, No-
va Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica. gne-67992

Kozmus Marjeta, Paneče 3, Jurkloš-
ter, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje glasbene in baletne šole v Ljubljani,
izdano leta 1995. gnw-68274

Kralj Jože, Omersova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Poklicne trgov-
ske šole, izdano leta 1973. gnq-68580

Krautberger Nataša, Polje 23, Zagorje
ob Savi, indeks, št. 21015777, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gng-68090

Kuhar Vojko, Prisojna c. 8, Radenci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družbo-
slovne in ekonomske šole Murska Sobo-
ta, izdano leta 1983 in 1984. gne-68096

Kuhelj Gregor, Župančičeva ulica 4,
Ljubljana, indeks, št. 18000368, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk-68040

Kukovec Damir, Lendavske gorice
409/d, Lendava – Lendva, spričevalo 2.
in 3. letnika Srednje zdravstvene šole Ra-
kičan. gnr-68258

Küplen Štefan, Dolga 87, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanske šole Maribor, izda-
no 31. 8. 1973. gnh-68343

Kuplenik Tomaž, Resljeva cesta 1, Ko-
stanjevica na Krki, spričevalo 1. letnika
Srednješolskega centra Novo mesto – Te-
hniška gimnazija, izdano leta 2000.
gns-68578

Kure Maja, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1998 in 2000.
gny-68247

Lah Jaka, Kunaverjeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnf-68395

Legat Mateja, Smokuč 4, Žirovnica,
maturitetno spričevalo Srednje ekonom-
ske turistične šole v Radovljici, izdano le-
ta 1997. gnw-68399

Likar Žarko, Volaričeva ulica 2, Postoj-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje pomorske šole v Portorožu, izdano
leta 1982. gnd-68593

Lipovšek Marjan, Jankova 12, Vojnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1994.
gnd-68093

Lotrič Aleksander, Krimska ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomu-
nikacije, izdano leta 2000. gnt-68352

Lužnik Tomaž, Idrijski Log 12/a, Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Ve-
ge Idrija, izdano leta 2000. gnd-68618

Madžgalj Renata, Krakovo 33, Naklo,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnc-68469

Makuc Marko, Grilčeva 30, Idrija, in-
deks, št. 20950148, izdala Pravna fakul-
teta. gnm-68034

Matan Nuša, Habatova ulica 9, Trzin,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kamniku, izdano leta 1988
– 1991, izdano na ime Bratovž Nuša.
gnu-68151

Matijevič Sandra, Gornji lenart 36/b,
Brežice, letno spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske in trgovske šole Brežice,
izdano leta 1998/99. gnc-68344

Memić Izeta, Eberlova cesta 7, Zagor-
je ob Savi, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, iz-
dano leta 1999. gnw-68024

Mežnar Anton, Veliki orehek 5, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Beži-
grad, izdano leta 1978. gnm-68609

Mlekuž Dimitrij, Gradišnikova 22, Bo-
rovnica, indeks, št. 18003204, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnk-68061

Mlinar Aleš, Goriška ulica 2, Celje, ob-
vestilo o uspehu 1. in 2. letnika Šolskega
centra v Celju, smer elektrikar-energetik,
izdano v šolskem letu 1988/89 in
1989/90. gnh-68114

Mohorč Biserka, Zgoša 33, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ
Fran Saleški Finžgar v Lescah.
gnx-67998

Mojškerc Sabina, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, indeks, št. 18003162, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-68041
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Morenčič Janoš, Partizanska 1, 5210
Deskle, spričevalo 3. letnika TŠC.
gnl-67989

Mueller Rok, Travniška 5, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 41980046, izdala
Medicinska fakulteta. gnm-68059

Mulalić Selma, Šutna 11, Kamnik, in-
deks, št. 32005187, izdala NTF – odde-
lek za tekstilstvo. gnx-68648

Munih Veronika, Šmarješka cesta 18,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ
Center v Novem mestu, izdano leta 2000.
gnb-68470

Murko Mojca, Jelenčeva 34, Kranj,
spričevalo 1. letnika Pedagoške gimnazi-
je v Kranju, izdano leta 1980, izdano na
ime Gorjanc Mojca. gnr-67954

Murko Mojca, Jelenčeva 34, Kranj, in-
deks, izdala Srednja šola tiska in papirja v
Ljubljani. gns-67953

Murko Mojca, Jelenčeva 34, Kranj, in-
deks in spričevalo 1. letnika Pedagoške
gimnazije v Kranju, izdano leta 1980, na
ime Gorjanc Mojca. gnt-67952

Mušič Diana, Kidričeva ulica 13/d, Tr-
zin, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1997
in 1998. gnf-68666

Nadu Janez, Njiviška cesta 8, Radeče,
spričevalo od 1 do 3. letnika SŠEG Za-
gorje, izdano leta 1993, 1996 in 1997.
gnm-68688

Nimac Nevenka, Kneza Draškovića
13/a, Zadar, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Šole za medicinske sestre, am-
bulantno bolnišnična smer, izdano leta
1969/70, 1970/71 in 1971/72.
gnu-67951

Nimac Nevenka, Kneza Draškovića
13/a, Zadar, Hrvaška, diplomo 956, iz-
dala Fakulteta za sociologijo, politične ve-
de in novinarstvo v Ljubljani, dne
20. 4. 1983. gnv-67950

Pangerc Tanja, Dane pri Sežani 20/e,
Sežana, maturitetno spričevalo Srednje
šole Srečka Kosovela Sežana, izdano leta
1997. gnd-68643

Paunovič Ivana, Stantetova 9/19, Ve-
lenje, spričevalo od 1 do 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole. gnt-67977

Pavlič David, Gor. Vrhpolje 30, Šen-
tjernej, spričevalo SEŠ Grm Novo mesto,
izdano leta 1998/99. gnh-68239

Peciga Iztok, Tolstojeva ulica 9, Ljub-
ljana, diplomo Centra srednjih šol Velenje
– Srednja elektro, kovinarska, naravoslov-
na in računalniška šola, izdana leta 1987.
gny-68372

Pečaver Marija, Podhosta 2, Dolenj-
ske Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo – poklic kuhar.
gnz-68196

Pečnik Mitja, Pod Javorjem 6, Dol pri
Hrastniku, diplomo Srednje tehniške šole
Maršala Tita Celje, št. II-S/1319, izdana
24. 6. 1988. gnz-68371

Pene Robert, Lanišče 69, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomu-
nikacije v Ljubljani, št. 37/96, izdano
26. 6. 1996. gnn-68033

Petrič Branka, Likozarjeva 7, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj.
gnh-68439

Pinterič Jan, Flandrova ulica 9, Ljublja-
na, indeks, št. 12001, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnl-68185

Pivk Uroš, Postojnska ulica 25, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1998 in 1999.
gnt-68302

Planinc Aleš, Trnjava 4/a, Lukovica,
spričevalo 2. letnika Poklicne šole – smer
mizar. gnd-68418

Pogačar Gregor, Klemenova ulica 70,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1994. gnz-68046

Pokec Meta, Reška 3, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Trgovske akademije, iz-
dano leta 1995/96. gnu-68576

Potočnik Aleš, Sebenjska 16, Bled,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje strojne šole.
gne-68117

Povšič David, Likozarjeva ulica 27,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske in upravno administartiv-
ne šole v Kranju. gnk-68561

Požru Josip, Herbesteionova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994.
gnb-68370

Požun Nevenka, Kodrova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože
Moškrič, izdano leta 1980/81.
gnj-68612

Prevolšek Andreja, Ul. Štefana Kovača
17, Murska Sobota, letno spričevalo
Srednje zdravstvene šole Rakičan, šolsko
leto 1999/2000. gnx-68573

Prokić Slavoljub, Levčeva 13/b, Men-
geš, spričevalo 2. letnika Poklicne gostin-
ske šole, poklic kuhar, izdano leta
1978/79. gnu-68276

Prosen Miha, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnk-68515

Pucelj Peter, Škrlovec 1, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Trgovske šole Kranj.
gnt-68452

Purger Peter, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, indeks, št. 18970636, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnb-68495

Radej David, Mali kamen 16, Senovo,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Brežice. gnq-68534

Radin Nastja, Jakčeva ulica 2, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1998. gnx-68023

Radin Nastja, Jakčeva ulica 2, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi izdala
Srednja šola Ivančna Gorica, leta 1998.
gng-68394

Razbornik Tadej, Meža 155/a, Dravo-
grad, spričevalo 1. letnika Poklicne in
ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1000. gnk-68536

Razboršek Klementina, Brezje 11, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 1. letnika Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gny-68047

Razgoršek Ivica, Razgor 16, Vojnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Celje, izdano leta
1994. gnz-68346

Rebec Tadeja, Tržaška 16, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Postojna, izdano leta 2001. gni-68188

Rekić Senad, Ostružnica, Bosanska
Krupa, BIH, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šole za voznike Ježica, izdano leta
1986. gnc-68594

Rotar Jakob, Vošnjakova ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1993/94. gnu-68051

Rudolf Sabina, Rimska cesta 4/a, La-
ško, spričevalo o končani OŠ Primoža Tru-
barja v Laškem, izdano leta 1991.
gns-67982

Sagadin Vid, Poljanska cesta 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Poljane, izdano leta 1991.
gnt-68327

Sedevčič Zdravko, Partizanska pot 58,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih stori-
tev, voznik motornih vozil, izdano leta
1987. gnw-67999

Slavič Peter, Postojnska 23, Ljubljana,
spričevalo 1.letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1990. gnr-68408

Smolnikar Hilda, Luize Pesjakove ulica
19, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1984 in 1985, izdano na ime
Upelj Hilda. gns-68028

Smuk Uroš, Tlake 7, Šmarje-SAP, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1995,
1996, 1997 in 1998. gnp-68606

Šekoranja Mihela, Kumrovška cesta 6,
Bizeljsko, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Brežice, izdano leta 1972 in 1973,
izdano na ime Lapuh. gnr-68429

Šepic Tjaša, Brod 32, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnl-68560

Širaj Miran, Nova vas 76, Nova Vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
šole za lesarstvo. gnr-68129

Škoflek Kaja, Pot v Smrečje 1, Ljublja-
na, indeks, št. 230A0495, izdala Fakulte-
ta za strojništvo. gnh-68289

Šmid Gorazd, Dobje 6, Dobje pri Pla-
nini, potrdilo za varno delo s traktorjem,
izdano leta 1999. gnk-68011

Šmid Marjana, Prešernova 8, Radovlji-
ca, spričevalo 4. letnika Srednje upravne
šole Ljubljana. gnv-68125

Štangelj Irena, Cankarjeva 14, Breži-
ce, diplomo Višje šole za socialne delav-
ce, izdana leta 1978, na ime Cetin Irena.
gne-68567

Štiglic Tana, Horjulska cesta 137, Do-
brova, indeks, izdala Srednja trgovska šo-
la. gnz-68358

Tedeško Anja, Ilirija 36, Pobegi, spri-
čevalo 4. letnika SZŠP, izdano leta
1999/2000. gnc-68244

Terglav Leon, Polzela 193/a, Žalec,
indeks, št. 81575110, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gnd-68018

Tominc Tadej, Kolodvorska cesta 2,
Mengeš, spričevalo 3., 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1997, 1998. gnf-68070

Toplišek Maja, Majde Vrhovnikove uli-
ca 20, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
tečaju za trgovskega poslovodjo, izdala
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Gospodarska zbornica, leta 2001.
gnk-68436

Trebar Marko, Omersova ulica 35,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1989.
gno-68307

Turek Marjeta, Ul. Malče Beličeve 87,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1995 in 1996.
gnk-68265

Valentič Teja, Podreber 10, Naklo, in-
deks, št. 30011382, izdala Fakulteta za
kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gng-68415

Vastl Matija, Vincarje 6, Škofja Loka,
indeks, št. 44000257, izdala Akademija
za gledališče, radio in film. gnf-68016

Verdenik Bojan, Krčevina pri Vurberku
59, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojnotehnične poklicne šole, izdano le-
ta 1985/86. gnj-68012

Vidergar Igor, Dvorje 3, Moravče, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1990, 1991 in 1992. gnj-68362

Vidmar Ivica, Vrhole 34/b, Laporje,
spričevalo o končani OŠ Tinje, izdano le-
ta 1974. gnm-68584

Vidmar Jožica, Sp. Preloge 26, Slo-
venske Konjice, spričevalo o končani OŠ
v Slovenskih Konjicah, izdano leta 1986.
gnf-68641

Virant Rok, Laše 1/a, Podplat, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, št. 27/4a, izdano
leta 1991. gnn-67958

Vrlinić Slobodan, Bojanci 37, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole Brežice, izdano leta 1971.
gnc-68444

Vrtačnik Petra, Pot v Smrečje 28, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1994.
gns-68478

Vukić Radovan, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnq-68155

Zavadlav Ana, Ob parku 1, Solkan,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1989. gno-68157

Zavrl Irenca, Kamnica 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1974, izdano na ime Janežič Irena.
gne-68400

Zlatković Sanja, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fuži-
ne, izdano leta 1997. gnh-68489

Zver Tea, Trg Rivoli 3, Kranj, spričeva-
lo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2001. gny-68401

Zver Tea, Trg Rivoli 3, Kranj, maturitet-
no spričevalo Srednje ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2001. gnt-68402

Žabkar Maja, Trg Franca Kozarja 16,
Hrastnik, indeks, št. 11990384, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gne-68042

Žgajner Egon, Komanova ulica 17,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za
trgovinsko dejavnost. gnx-68398

Žibert Marija, Brege 56, Leskovec pri
Krškem, spričevalo Srednje poklicne šole
Celje, smer frizer, izdano leta 1981, 1982
in 1983. gni-68213

Žilič Tomaž, Linhartova cesta 64, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 2000. gnr-68604

Živec Neva, Ul. bratov Učakar 88, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za oblikovanje v Ljubljani – dupli-
kat, izdano leta 1970. gnh-68164

Živko Nadja, Selnica ob Muri 131, Cer-
šak, indeks, št. 81471409. gnv-68200

Živković Gojko, Kajuhova 7/a, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske šole Maribor. gnu-68551

Žnidarčič Tomaž, Cesta ob Sočju 8,
Anhovo, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnu-68226

Ostali preklici

Ajdišek Igor, Seidlova 52, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 31990001,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnl-68360

Ajlec Darinka, Selišče 6, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gng-68094

Andrijašević Damir, Nazorjev trg 1/b,
Koper – Capodistria, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0076365. gnb-67995

Anžič Marko, Veršičeva ulica 15, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 21016410, izdala Fakulteta za družbe-
ne vede v Ljubljani. gnk-68286

ASA NAKLO d.o.o., Pivka 15/a, Na-
klo, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1056636 za vozilo Re-
nault Kangoo 1,4. gni-68488

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1178694, za vo-
zilo s št. šasije TSMMAA44S00421729
in A 1000908 za vozilo s št. šasije
ZFA18200004647625. gnc-68323

AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška
cesta 108, Ljubljana, potrdilo za registra-
cijo uvoženega avtomobila Kangoo 1,4,
št. šasije VF1KC0BEF25201880, ocari-
njeno po K.V. 61423, dne 18. 7. 2001.
gnp-68206

AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
certifikat, št. 1593 in 1594 za tovorno vo-
zilo z reg. št. CE E8-555 znamke Volvo,
tip vozila FH 42 RB in priklopno vozilo
reg. št. H2-08 CE. gny-68272

Ažman Janez, Toma Zupana 27, Naklo,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8197/99 In št. VČ – 4496/99,
izdala Uprava za pomorstvo. gnk-68486

Babič Diego, Babiči 42/a, Pobegi, po-
trdilo o opravljenem tečaju za varno oprav-
ljanje s traktorji in trak. pripomočki,
št. 3294, izdano 25. 4. 2001 – Gozdar-
ska šola Postojna. gnk-68361

Baraga Uršula, Vešenik 19, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 0276719,
izdana leta 1994. gnp-68456

Benčina Anton, Col 88/a, Col, delov-
no knjižico. gnc-68419

Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, štu-
dentsko izkaznico, št. 32005376, izdala
NTF – oddelek za tekstilstvo. gnt-68702

Bezlaj Gorazd, Detelova ulica 9, Men-
geš, študentsko izkaznico, št. 18980225,
izdala Filozofska fakulteta. gny-68022

Bodnaruk Bojan, Janeza Puharja 8,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 19339060, izdala Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani. gnm-68684

Borštnar Špela, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41970075, izdala Medicinska fakulte-
ta. gnb-68295

Brezovar Darja, Gorenje Gradišče 11,
Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico,
št. 01095231, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gno-68657

Briševac Tanja, Benčičeva 8, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnc-67994

Butala Alenka, Kompolje 114, Grosup-
lje, študentsko izkaznico, št. 01073592,
izdala Pedagoška fakulteta. gne-68317

Caserotti Katjuša, Za vrhek 7, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 19790821, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-68476

Cupać Jadranko, Rojska cesta 1,
Domžale, delovno knjižico. gnf-68291

Čala Anja, Grobelska 24, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
ska šola v Ljubljani. gnu-68676

Černe Alja, Liminjanska 4, Portorož –
Portorose, študentsko izkaznico,
št. 25006335, izdala Fakulteta za arhi-
tekturo. gnq-68405

Čevka Stanislav, Bistričica 9/b, Kam-
nik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1031099. gnl-68435

Čop Marjetka, Kamnje 1, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 01077281, izdala Pedagoška fakulte-
ta v Ljubljani. gnu-68601

Danev Darija, Planina 23, Kranj, delov-
no knjižico. gnk-68111

Deniša Maja, Trg na stavbah 1, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18990761, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-68056

Djukić Branka, Pišece 10/c, Pišece,
študentsko izkaznico, št. 71980132, iz-
dala Biotehniška fakulteta. gni-68513

Dolenšek Tina, Trebušakova ulica 2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala
Splošna in strokovna gimnazija v Ljublja-
ni. gnh-68414

Duh Franc, Lendavske gorice 15/c,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, zap.
št. 5474, ser. št. C 841725, izdana
31. 8. 1967 pri UE Lendava. gnq-68530

EUROIN FOND MANAGEMENT d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana, 3 delnice KRS –
kabelsko razdelilni sistem Velenje, št.
AO22526, AO22527 in AO22528.
gnr-68004

Fičur David, Obala 120, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnl-68010

Fortuna Dušan, Prešernov trg 9, Novo
mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0302563.
gne-68367

Gerenčer Dorjan, Raičeva ulica 9,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1168068.
gno-68682
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Greben Anton, Pot Josipa Brinarja 8,
Hrastnik, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1078842.
gnb-68420

Gregorka Jan, Gregorčičeva 11, Ra-
domlje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0175158.
gnb-68120

Gričar Tina, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 71000706, izdala Biotehniška fakul-
teta. gnp-68306

Habibović Zekrija, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0305256. gnx-68427

Hadžić Gavrilo, Vožarski pot 10, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 71990384, izdala Biotehnična fakul-
teta v Ljubljani. gng-68219

Halilbašić Emina, Podmilščakova
16/c, Ljubljana, delovno knjižico.
gni-68138

Heričko Peter s.p., Cesta v Rošpoh 69,
Kamnica, licenco,
št. 003269/3010-RKN74/1997 z dne
26. 11. 1997 za tovorno vozilo IVECO 59E
12, reg. MB 20-99S, izdala OZS. gns-68003

Hočevar Jože, Žorgova ulica 22, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0259858.
gnw-68549

Horvat Danica, Cvetkova ul. 14, Mur-
ska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 0124219.
gny-68447

Hudorovac Milenko, Žabjak 48, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 44733,
ser. št. 502417, izdana v Novem mestu
19. 9. 2000. gny-68472

Hudovernik Branka, Hrušica 70, Hru-
šica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1034248.
gnj-68412

Ilić Bojan, Ruška cesta 59/a, Maribor,
delovno knjižico. gnw-68174

Ivankovič Sitar Anica, dr. med., Dra-
žgoška ulica 7, Kranj, preklicuje potrdilo
o opravljenem specialističnem izpitu iz
anesteziologije z reanimatologijo, izdano
leta 2000. Ob-55874

Jarec Jaša, Potokarjeva 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 15199, izdala
FDV v Ljubljani. gnh-68189

Junuzović Suljo, Ul. Gregorja Žiberne
1, Divača, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1030821.
gno-68582

Jurančič Polona, Olševek 36/b, Pred-
dvor, delovno knjižico. gnj-68112

Kamenšek Gregor, Spodnje Negonje
8/b, Rogaška Slatina, študentsko izkazni-
co, št. 64990080, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnp-68531

Kavaš Verica, Naverški vrh 1, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico, izdano v
Murski Soboti. gni-68238

Keder Marko, Rojčeva ulica 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-68355

Kesić Darko, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnw-68624

Klinar Klemen, Plavški rovt 14, Jeseni-
ce, študentsko izkaznico, št. 18000464,
izdala Filozofska fakulteta. gnz-68296

Klingenstein Živa, Lakotence 9, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,

št. 71960005, izdala Biotehniška fakul-
teta na ime Bračko Živa. gnr-68029

Klofutar Špela, Polje cesta XLIV/6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-67983

Kobal Barbara, Preglov trg 13, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 15907, iz-
dala FDV v Ljubljani – podiplomski študij.
gnx-68148

Kos Matjaž, Poljane 42, Poljane nad
Škofjo Loko, študentsko izkaznico,
št. 41037873, izdala Fakulteta za organi-
zacijske vede v Kranju. gnf-68691

Kos Olga, Železnikova 9, Maribor, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1019714. gnr-67979

Kos Vesna, Celestina 30, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 06200065, izdala
Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnu-68426

Krpan Tanja, Cankarjeva 76, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico,
št. 189980601, izdala Filozofska fakulte-
ta v Ljubljani. gnw-68699

Krupljanin Ljiljana, Poljedeljska ulica
13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani.
gnr-68679

Kukovec Anton, Pertonova 49, Ptuj,
delovno knjižico. gnj-68237

Kumar Mare, Tržaška cesta 204/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-68639

Leb Nina, Na Klisu 24, Vrhnika, študent-
sko izkaznico, št. 01098297, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnn-68233

LMK d.o.o., Sneberska cesta 142/a,
Ljubljana-Polje, izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, št. B
1026076 in B 1025967. gnj-68137

Lukman Helena, Partizanska 9/a, Sre-
dišče ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. 18000097, izdala Filozofska fakulteta.
gnc-68319

Madžarević Gaja, Tavčarjev ulica 1,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala
Gimnazija Bežigrad. gnl-68685

Majcen Borut, Melinci 94/a, Beltinci,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Murska Sobota. gng-68590

Majcen Suzana, Drakovci 42, Mala Ne-
delja, delovno knjižico reg. št. 51/97, ser.
št. A 0375910. gnx-68248

Marn Mateja, Lukovek 11, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 59000073, iz-
dala Visoka šola za upravljanje in poslova-
nje Novo mesto. gnl-68689

Merc Jernej, Trg 65, Prevalje, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02-13/2568/00. gnl-68210

Mežan Vencelj Ivanka, Gornja nemška
vas 3, Trebnje, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdal Rep. komite za
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo,
izdano leta 1986. gnz-68421

Mežnar Marko, Senožeti 17, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnq-68605

Miklavčič Izabela, Dekani 241, Deka-
ni, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdrav-
stvena šola Ljubljana. gnu-68701

Milavec Boža, Šolska ulica 11, Sol-
kan, kmetijski vložek, št. 2557, izdala UE
Nova Gorica. gnl-68510

Mlaker Boris, Grobelno 3/a, Grobel-
no, študentsko izkaznico,
št. 25005830, izdala fakulteta za arhi-
tekturo. gne-68142

Mlekuž Simon, Log pod Mangartom
64, Log pod Mangartom, študentsko iz-
kaznico, št. 19360517, izdala Ekonom-
ska fakulteta. gne-68467

Mohorič Robert, Novakova ulica 3,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19342824, izdala Ekonomska fakul-
teta. gnl-68060

Može Andrej, Marušičeva 16, Piran –
Pirano, študentsko izkaznico,
št. 19334936, izdala Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani. gnv-68600

Mrak Jana, Delnice 6, Poljane nad
Škofjo Loko, dijaško izkaznico, izdal STŠ
Kranj. gnd-68118

Nikolić Konstantin, Agrokombinatska
cesta 48/d, Ljubljana, licenco,
št. 6475/6836-LM36/1998 za vozilo
Mercedes Benz 250D z reg. tablico LJ
86-79A. gnt-68677

Nikolić Tanja, Trata 22, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnf-68141

Ošlak Simon, Razborca 52, Mislinja,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0301417. gnd-68243

Pajsar Urška, Vodovodna 87, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 50001454,
izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gns-68153

Penca Neža, Vodovodna 30, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 31200103,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnu-68651

Perkuš Matej, Muratova 18, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico,
št. 64990164, izdala Fakulteta za elek-
trotehniko v Ljubljani. gnv-68425

Pikelc Oto, Pavlova vas 75, Pišece,
delovno knjižico. gnk-68136

Plevnik Nika, Ulica Pod Perkolico 38,
Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico,
št. 61180101, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gne-68217

Ponikvar Drago, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1119132.
gng-68540

Potočnik Aljaž, Cesta v Debro 40, La-
ško, študentsko izkaznico, št. 64990171,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnr-68529

Ratin d.o.o., Zgornja nova vas 15, Šmar-
tno na Pohorju, licenco, št. 0001132/25 za
vozilo TAM 80 A6, MB L6-112. gnj-68087

Robas Mojca, Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 13815,
izdala FDV v Ljubljani. gns-68603

Rotman Andreja, Lešane 15, Apače,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska sred-
nja šola Murska Sobota. gnv-68575

Rovan Danica, Kidričeva 7, Kanal, de-
lovno knjižico. gng-67990

Rudolf Beno, Kuratova 4, Kranj, vozno
karto, št. na relaciji Kranj – Kokrica.
gnq-68105

Saksida Žiga, Zagradec 49, Zagradec,
delovno knjižico. gnc-68144

Sarajlič Željko, Loška gora 5, Zreče,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1043499 za vozilo Dae-
woo nexia 1.5 OHC, št. šasije KLA-
TF19Y1WD042426. gnr-68554

Simčič Robert, Čargova 9, Kanal, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0121410. gnd-67993
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Smole Dušan, Rodica, Miševa ulica 9,
Domžale, delovno knjižico. gnw-68599

Sovinc Janko, Topolšica 196, Šoštanj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1291136. gnw-67974

Steinbuch Kaja, Bilečanska 2, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18000483,
izdala Filozofska fakultete v Ljubljani.
gny-68622

Šav Valerij, Kortine 22, Črni Kal, zele-
ne karte. gnj-68462

Šeruga Mateja, Slomškova 66, Mur-
ska Sobota, dijaško izkaznico, izdala EŠ
Murska Sobota. gnc-68569

ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustrez-
nosti posamično pregledanega vozila, št.
B 32902. gny-67997

Škorja Martin, Predenca 39/a, Šmarje
pri Jelšah, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1131444.
gni-68438

Škrinjar Jonatan, Podjunska 16, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 230A0102,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnq-68080

Škrlec Drago, Kog 74, Kog, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0247336. gnu-68451

Štebej Peter, Klemenčičeva 13, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,

št. 20990252, izdala Pravna fakulteta.
gnm-68159

Štraus Erna, Oprešnikova ulica 36,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1048918.
gny-68172

Taraniš Hidajet, Pugljeva 17, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-67959

Taufer Anton, Partizanska pot 55, Liti-
ja, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1197968 za vozilo s
št. šasije ZFA18200004873173 in A
1081740 za vozilo s št. šasije JH-
MEJ9640XS216926. gnv-68475

Telič Uroš, Ljubljanska cesta 11/a, Ra-
kek, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1172185.
gne-68492

Terzić Mihailo, Erbežnikova 31, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gim-
nazija Bežigrad. gnd-68693

Tome Petra, Zalog pri Škofljici 9, Ško-
fljica, študentsko izkaznico,
št. 27004109, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani. gnw-68449

Trupi Maja, Titova 29, Radeče, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 0254201. gnt-68006

Turšič Stane, Staretova 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 42261900, iz-

dala Akadenija za likovno umetnost.
gnm-68384

Tušek Eva, Ul. Milene Korberjeve 8,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 18920578, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnw-68499

Vavtar Marija, Mokrška ulica 51/b,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1001007.
gnk-68186

Vojvoda Sebastijan, Vrbje 83, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 42256000, iz-
dala Akademija za likovno umetnost v Ljub-
ljani. gnm-68359

Vrabec Iva, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, delovno knjižico.
gnp-68131

Zorc Milena, Dolenjska cesta 361,
Škofljica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1076727.
gnq-68280

Zorman Nataša, C. C. Tavčarja 15, Je-
senice, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0220232.
gnj-68537

Zupanič Maja, Muretinci 29, Gorišni-
ca, delovno knjižico izdano leta 2000 na
Ptuju. gnb-68245

Žvokelj Draga, Rojčeva 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-68446
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