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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-59858
1. Naročnik: MF, DURS.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1000 Ljubljana tel. 01/478-27-00.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-

tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: storitve pogarancijskega
vzdrževanja, nadgraditev in dograditev ra-
čunalniške opreme na lokacijah DURS.

4. Kraj dobave: vse lokacije DURS.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
DURS, Glavni urad.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: trajanje predvidoma 2 leti.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 12. 2001.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-59983
V Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro

izvajalca za programsko opremo nadzorne-
ga centra cestnine in sistema ABC
(Ob-57699).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predlo-
žitev ponudb in datum odpiranja ponudb na
12. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve je najkasneje do 12. 12. 2001 do
9.30, javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-59723
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje,

JEKO-IN d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: Titova 51, 4270

Jesenice, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
smetarskega vozila z nadgradnjo za
zbiranje, stiskanje in prevoz odpadkov
prostornine ca. 16 m3, mehanizmom za
iztresanje  zabojnikov  120 – 1100 l
in  avtomatsko  pralno  napravo  zaboj-
nikov.

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

4. Kraj dobave: fco. Javno komunalno
podjetje, JEKO-IN d.o.o., Jesenice, Titova
51, 4270 Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: 4 mesece po podpisu pogodbe, predvi-
deni datum zaključka dobave: 29. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
Titova 51, 4270 Jesenice, tel.
04/581-04-00,dvig razpisne dokumentaci-
je pri Kristini Mejač, dodatne informacije pri
Antonu Jensterlu tel. 04/581-04-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2002
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 10.000 SIT. Znesek je potre-
bno virmansko nakazati na žiro račun JE-
KO-IN, d.o.o., Jesenice na številko
51530-601-71281 pri APP Jesenice, skli-
cevanje na številko 206.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe je

potrebno predložiti do dne 7. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe z jasno oznako ponu-
dnika pošljite v zapečatenih kuvertah na na-
slov: Javno komunalno podjetje , JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice
- “ponudba - ne odpiraj” ali jih osebno do-
stavite v tajništvo podjetja vsak delavnik od
7. do 14. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 1. 2002 ob
12.30 v sejni sobi JEKO-IN, d.o.o., Jeseni-
ce na Titovi 51, 4270 Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica ponudnika, s pooblastilom
za unovčitev in uporabo v višini 10% ponu-
jene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev: finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih.

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih na sme
imeti blokiran ŽR več kot 3 dni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 6. 2002.

Datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference 15%,
– garancija 25%.
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. 11. 2001.
Javno komunalno podjetje,

JEKO-IN d.o.o., Jesenice

Ob-59725
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,

2390 Ravne na Koroškem, faks
02/82-20-912, tel. 02/82-23-963.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-
sko vozilo za praznjenje tipskih smetar-
skih posod od 120 l do 900 l.

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

4. Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187,
Ravne na Kroškem, kontaktna oseba je Aloj-
zija Osvald.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na ŽR
št. 51830-601-19889, ali na blagajni po-
djetja z navedbo namena nakazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 1. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Log
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na
Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 1. 2002 ob 10.30 v prostorih
Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o.,
Dobja  vas  187,  2390  Ravne  na  Koro-
škem.

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

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje tehničnih zahtev, cena, servis, pla-
čilni pogoji, garancija, reference, dobavni
pogoji, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanku Šipek, tel.
02/82-23-963.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Komunalno podjetje “Log” d.o.o.
Ravne na Koroškem

Ob-59740
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika (poštni naslov na-

ročnika, lahko tudi številka telefaksa, elek-
tronski naslov, telefonska številka in po-
dobno): Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
tel. 04/28-11-300, faks 04/20-42-449,
e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: odvzem-
na fekalna postaja (opremljena z meril-
cem pretoka z možnostjo kumulative, pH
sondo, izpiranje trdih delcev in njihovo
komprimiranje) in ureditev manipulativ-
nega platoja z možnostjo prečrpavanja
tekoče faze v zgoščevalec blata in po-
stavitev kontejnerja za trdo fazo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora oddati ponudbo za celoto.

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

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Marko
Margetič, tel. 04/28-09-100.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je treba nakazati znesek):
1.500 SIT na žiro račun št.
51500-601/10607 pri APP Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 16. 1. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 1. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 16. 2. 2002.

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

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

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

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

še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 1. 2. 2002.

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

dnotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 27. 11. 2001.
Komunala Kranj,

javno podjetje, d.o.o.

Št. 1 Ob-59742
1. Naročnik: Osnovna šola Jakoba Alja-

ža Kranj.
2. Naslov naročnika: Tončka Dežmana

1, 4000 Kranj, tel. 04/280-15-00, faks
04/280-15-29.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pre-
hrambni artikli za potrebe šolske pre-
hrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino, in sicer:

– kruh in pekovske izdelke,
– meso sveže,
– mesni izdelki in jajca,
– perutnina in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– krompir,
– sadje in zelenjava,
– zmrznjena zelenjava, sadje,
– ribe,
– mlevski izdelki in testenine,
– sirupi in sadni sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Jakoba

Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1, 4000
Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, Tončka
Dežmana 1, 4000 Kranj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51520-603-32174 - za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 1. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Jakoba Aljaža
Kranj, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna menica v vrednosti 5% od vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45-dnevni rok plačila.

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 opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 1.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

Ob-59747
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. ju-
nija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material - letna dobava.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja posameznih sklopov.
Ponudbe so sprejemljive za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj. Posamezni sklopi
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

4. Kraj dobave: Kromberk,Cesta 25. ju-
nija 1b, Nova Gorica.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 2.
2002 do 15. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b,5000 Nova Gorica. Kon-
taktna oseba: Darja Rijavec, univ. dipl.
ekon., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da, petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na ra-
čun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 ob
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni odlog plačila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 31. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
55%, dobavni rok 5%, garancija 5%, bonite-
ta ponudnika 10%, reference 10%, ponuja-
nje vseh sklopov 5%, plačilni pogoji 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-59751
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vodomerov ter vodovodnega materiala
za vodomerne jaške.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja posameznih sklopov.
Ponudbe so sprejemljive za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj. Posamezni sklopi
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

4. Kraj dobave: Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 2.
2002 do 15. 2. 2003.

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

kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
Kontaktna oseba: Darja Rijavec, univ. dipl.
ekon., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da, petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun
APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 ob
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 10. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

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

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

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 z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 31. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
55%, dobavni rok 5%, garancija 5%, refer-
ence 5%, ponujanje vseh sklopov 20%,
plačilni pogoji 10% .

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-59753
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, faks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 43 oseb-

nih računalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
30 delovnih dni po podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice, d.d., Center za nabavo – tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 1. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 2002 ob 10. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana, sejna soba Centra za nabavo.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kakovost, dobavni rok.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 76 z dne
28. 9. 2001, Ob-55577.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-59758
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, faks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 7 kosov

tirna privijalka, 4 kosi stroj za rezanje
tirnic, 4 kosi stroj za vrtanje tirnic, 9
kosov vrtalka za prage, 4 kosi stroj za
brušenje zvarov, 2 kosa tenzor za tirni-
ce, 25 kosov tirne dvigalke, 3 kosi varil-
na garnitura, 3 kosi hidravlični obseko-
valec zvarov.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 1. 2002 do 12.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 2002 ob 13. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana, sejna soba Centra za nabavo.

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

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

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

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

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

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

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne
14. 9. 2001, Ob-54738.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-59760
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, faks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 15 kosov

merilna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja po sklopih in postavkah

navedenih v razpisni dokumetnaciji: sklop
Ljubljana 5 kosov, sklop Celje 9 kosov, sk-
lop Pivka 1 kos.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Pivka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 delovnih dni po podpisu pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 1. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2002 ob 10. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana, sejna soba Centra za nabavo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% od ocenjene vre-
dnosti sklopa.

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

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

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

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

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

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55201.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-59761
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, faks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos

hidravlični žerjav z montažo na železni-
ško progovno vozilo.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

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

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
120 delovnih dni po podpisu pogodbe.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 1. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2002 ob 12. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana, sejna soba Centra za nabavo.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 1922/01 Ob-59816
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. 04/208-30-00, faks

04/208-36-00, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
110/20/6,3 Medvode – dobava in mon-
taža opreme vodenja, zaščite in meritev
v ocenjeni vrednosti 146,000.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV
Medvode, Gorenjska c. 46.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso predvidene zaradi
specifičnosti nabave.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave in začetka del je februar 2002,
dobava na gradbišče avgust 2002, monta-
ža opreme: avgust–oktober 2002, preizku-
šanje v okviru celotnega objekta: oktober–
december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/208-36-27 ali
faksu 04/208-36-00, z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 40.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 1. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 1. 2002 ob 11.
uri, v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi, II.
nadstropje

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 14,600.000
SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil na sledeč način: 60% po-
godbene cene po uspešno opravljenem to-
varniškem preizkusu, 10% pogodbene ce-
ne po dobavi celotne opreme na gradbišče,
20% pogodbene cene po uspešno oprav-
ljenem funkcionalnem preizkusu pogodbe-
nega dela na gradbišču, 10% pogodbene
cene po uspešno opravljenem končnem te-
hničnem pregledu RTP ter po tem, ko izva-
jalec dostavi naročniku garancijo banke za
odpravo napak v garancijski dobi.

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

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: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena 60%, funkcionalne lastnosti in tehnič-
ne karakteristike 23%, pozitivne reference
10%, rezervni deli 3%, pogodbeno vzdrže-
vanje 2%, šolanje 2%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 110-1/01 Ob-59822
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža SDH opreme (TK prenosna
oprema) ter letno vzdrževanje.

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

4. Kraj dobave: na AC odseku med AC
bazo Ljubljana in AC bazo Kozina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 140 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Stane Pavrič,
univ. dipl. inž. el. - DARS d.d., Ulica XIV
divizije 4, 3000 Celje, tel. 03/54-42-000,
faks 03/54-42-001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od
7. 12. 2001 do 11. 1. 2002 med 8. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 1. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 1.
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2002 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

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 1,700.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 10. 7. 2002, datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 2.
2002.

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: zahteva za objavo je bila poslana dne
30. 11. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 36 Ob-59825
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
merilnih transformatorjev 110, 220 in
400 kV.

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

– sklop A.: napetostni merilni transfor-
matorji 400 kV,

– sklop B: napetostni merilni transfor-
matorji 220 kV,

– sklop C: napetostni merilni transfor-
matorji 110 kV,

– sklop D: tokovni merilni transformatorji
400 kV,

– sklop E: tokovni merilni transformatorji
220 kV,

– sklop F: tokovni merilni transformatorji
(2x300/5A),

– sklop G: tokovni merilni transformator-
ji (2x300/1A),

– sklop H: tokovni merilni transformatorji
(2x600-1000/1A),

– sklop I: kombinirani merilni transfor-
matorji 220 kV,

– sklop J: kombinirani merilni transfor-
matorji 110 kV.

Naročnik bo upošteval delne ponudbe in
sicer za dele A, B, C, D, E, F, G, H, I in J.
Vsak del ponudbe predstavlja tehnično za-
ključeno celoto.

4. Kraj dobave: RTP Divača, RTP Beri-
čevo, RTP Podlog, RTP Maribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2002
– november 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Marko
Hrast in Marjan Pezdirc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (10.000 SIT +
DDV 1.900 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na št. 45.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 15. 1. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 60 dni – plačilo po oprav-
ljeni stopnji gotovosti ali plačilni rok 30 dni
– plačilo po posameznih dobavah.

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
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik pred-
ložiti pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– v primeru, da celotna ponudba ponud-
nika presega vrednost 50 mio SIT, mora po-

nudnik predložiti mnenje pooblaščenega re-
vizorja o poravnanih obveznostih do dobavi-
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 5. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), rok dobave (5%),
tehnične prednosti naprav (10%), reference
ponujenih tipov naprav (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

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

Št. 1922-01/01 Ob-59828
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. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
110/20/6,3 Medvode – dobava in mon-
taža opreme za 110 kV povezave (110
kV kabli) v ocenjeni vrednosti 25,000.000
SIT.

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

4. Kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV
Medvode, Gorenjska c. 46.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene zaradi
specifičnosti nabave.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave in začetka del je februar 2002,
dobava na gradbišče avgust 2002, monta-
ža opreme: avgust-oktober 2002, preizku-
šanje v okviru celotnega objekta: oktober –
december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 20.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 1. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 29. 1.
2002 ob 13. uri v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čunalo se na naslednji način: 65% pogod-
bene cene po uspešno opravljenem tovar-
niškem preizkusu, 10% pogodbene cene
po dobavi celotne opreme na gradbišče,
25% pogodbene cene po uspešno oprav-
ljenem tehničnem pregledu, potem, ko iz-
vajalec dostavi naročniku garancijo banke
za odpravo napak v garancijski dobi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena 75%, funkcionalne lastnosti in tehnič-
ne karakteristike 15%, pozitivne reference
10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 02/2001-11 Ob-59834
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/899-61-00, faks
03/586-91-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga strojne opreme II.

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

– sklop 1: verige verižnih transporterjev,
– sklop 2: stojke pomožne, cilindri za

vzdrževanje podporja,
– sklop 3: visokotlačne gumijaste cevi.
4. Kraj dobave: skladišče Premogovni-

ka Velenje d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d. – gospodarski sektor, Rudar-
ska 6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, tel.
03/898-21-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-

javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure in s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT polog na ra-
čun podjetja št.: 52800-601-23430 z oz-
nako strojna oprema II.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 1. 2002
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2002 ob 10. uri – Premogov-
nik Velenje d.d. Partizanska 78, v sejni sobi
direktorja, II. nadstropje, soba št. 213.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednoti in izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla v
višini 10%.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vo v celoti financira naročnik.

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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003, odloči-
tev do 31. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancija in komisijski ogled.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oto Brglez, tel. 03/899-63-04.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 11. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. Su 040801/2001 Ob-59835
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj

Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, 2380

Slovenj Gradec, tel. 02/884-24-71, faks
02/884-14-59.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in računalniškega potro-
šnega materiala.

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

4. Kraj dobave: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Slovenj Gradcu.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 1. 2. 2003 oziroma sukcesivne
dobave v tem obdobju.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Slovenj Gradcu, Urad predsednika,
Kidričeva 1, Slovenj Gradec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 4. 1. 2002.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 1. 2002 do
9. ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z obveznim pripisom: “Javni raz-
pis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec
– vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 1. 2002 ob 10. uri, v konferen-
čni sobi št. 43 Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, Kidričeva 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dnost z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

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

ročilu: Zvone Ulcej, sekretar sodišča, na-
slov kot v točki 2, tel. 02/884-24-71, vsak
delovni dan od 10. do 11. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-59817
Naročnik Dom starejših občanov Črno-

melj je zavrnil vse prispele ponudbe na javni
razpis za dozidavo jedilnice in večnamen-
skega prostora v DSO Črnomelj po odpr-
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tem postopku, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55279.

Naročnik na navedeni javni razpis ni pre-
jel nobene pravilne ponudbe.

Dom starejših občanov Črnomelj

Ob-59829
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj, tel. 07/30-56-260,
faks 07/30-56-282.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
jedilnice in večnamenskega prostora v
DSO Črnomelj.

(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: Dom starejših občanov
Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c, Črnomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je največ 5 mesecev po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Tatjana Špe-
har, tel. 07/30-56-260, e-mail: tatjana.spe-
har@ssz-slo.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, pogoj za dvig razpisne
dokumentacije je potrdilo o predhodnem
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV, plačilo
na žiro račun 52110-603-33283, sklic
99999.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2002 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših občanov Črno-
melj, Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2002 ob 13. uri, Dom starej-
ših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c,
Črnomelj, soba št. 10.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT
brez DDV, priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od vrednosti
ponudbene cene.

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): ne.

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

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

ljavna najmanj 60 dni od roka določenega
za predložitev ponudb, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu je 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena do 80 točk, izračun

po formuli: (najnižja ponujena cena/ponuje-
na cena)x80,

b) rok dokončanja del do 10 točk, 5
mesecev po podpisu pogodbe - 0 točk (po-
goj), 4 mesece po podpisu pogodbe - 5
točk, 3 mesece po podpisu pogodbe - 10
točk,

c) ISO standard 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 45,000.000 SIT brez DDV.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55279.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 40301/0024/2001 Ob-59738
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja objekta Celjska 22 - Colatio.
(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2002,
30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije - vložišče, dodatne infor-
macije oddelek za gospodarjenje z občin-
skim premoženjem, Branko Malek, tel.
02/88-121-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 21. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.380 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 1. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče,
soba 111.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 2002, ob 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: tra-
sirana menica v vrednosti 5 % ponudbene
cene.

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, 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 Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 7. 2.
2002, sklep o izbranem ponudniku do
11. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, reference 30 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 1032-1 Ob-59739
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-66-00 in
faks: 05/302-32-12.

3. (a) Opis in obseg gradenj: izgradnja
servisnega kompleksa Elektro Primor-
ska v Kromberku – objekt A1.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponud-
be se oddaja v celoti.

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica (Krom-
berk), ul. V. Vodopivca.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja: april 2002 - julij 2002.

6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti v komercialnem sek-
torju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen
med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z vključenim DDV ponu-
dniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 31955 –
ter št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna
dokumentacija - izgradnja servisnega kom-
pleksa – A1.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 1. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 2002 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe, katera veljavnost je naj-
več 40 dni od izdaje obvestila o oddaji naro-
čila.

10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.
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11. Pravna oblika povezave skupina po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša: skupina ponu-
dnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične sposobnosti, poleg splošnih pogo-
jev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 še
to, da povprečni letni čisti prihodki od pro-
daje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj trikratne ponudbene vrednosti, da
finančni položaj ustreza po ZFPP, da je v
zadnjem zaključnem računu izkazal poslo-
vanje z izgubo, vendar največ 30 % ponud-
bene vrednosti brez DDV in, da bo opravil
vsaj 30 % skupnih del z lastnimi delavci.

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 95 dni
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS, datum odločitve o sprejemu ponudbe
je predviden za 7. 2. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok izgradnje,
reference.

15. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 28. 11. 2001.

Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Nova Gorica

Št. BOŠ/57-01/2042 Ob-59741
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode, tel. 01/4749-274,
faks 01/4749-272.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
– glavna cesta G1-5 Arja vas – Drno-

vo, odsek 332 Radeče – Boštanj, po-
dodsek Kompolje – Boštanj od km
9,645 do km 11,027,

– podporni zidovi in propust “Redna“,
– gradbena dela za prestavitev plina

R-42.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: obseg oddaje del je lahko po
posameznih sklopih, dva sklopa skupaj ali
vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: PGD in PZI
so izdelani.

4. Kraj izvedbe: Boštanj, Občina Sevnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba je sprejemljiva le v nači-
nu obračuna izvedenih del (po gradbeni knji-
gi ali fiksna cena “na ključ“ za razpisani ob-
seg del po sklopih).

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od februarja do
junija 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215
Medvode, Roman Modic tel. 01/47-49-183,
01/47-49-274, faks 01/47-49-272.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 30.000 SIT je po-
trebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti nave-
den tudi naziv razpisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 1. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 1. 2002, Savske elektrarne Ljub-
ljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Med-
vode, sejna soba, ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 30,000.000 SIT je
potrebno priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe, ki mora glasiti na 5 % vre-
dnosti javnega naročila; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz založenih lastnih
sredstev.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
po roku, določenem za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(100%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov:
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenj-
ska c. 46, 1215 Medvode.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 1367/1/1 Ob-59767
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča, Po-

ljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,

2319 Poljčane, tel. 02/829-59-22, tele-
faks 02/802-56-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obno-
va I. nadstropja Doma dr. Jožeta Potrča.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

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

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

končanja ali čas izvedbe: marec 2002,
dokončanje december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
kontaktna oseba Silva Ocvirk v času od 8.
do 11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
31. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na ŽR 51810-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrče-
va ul. 1, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2002 ob 17. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 2 mio SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev pogodbe o skupnem nastopu iz ka-
tere je razvidno, kateri izmed pogodbenikov
je nosilec pogodbenega posla.

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

– usposobljenost za izvedbo del,
– finančna usposobljenost za izvedbo del,
– tehnična in kadrovska usposobljenost

za izvedbo del,
– pogoji so podrobno določeni v razpi-

sni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 3. 2002, 20. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– reference 32%,
– plačilni pogoji 8%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 11. 2001.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 5/22-01 Ob-59769
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: prestavi-
tev vodovoda za Dom paraplegikov v Pa-
cugu, dolžina vodovoda 550 m, duktil
∅∅∅∅∅100 mm, rezervar 40 m3, raztežilnik
2 m3.

(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: Pacug - KS Portorož,
občina Piran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del na izgradnji 17. 1. 2002, datum do-
končanja 15. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rižanski vodo-
vod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, tajništvo soba 101, Stopar Mira.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 12. 2001
do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: stroške razpisne
dokumentacije  v  višini  30.000 SIT.  Na-
čin  plačila  je  virman,  na  transakcijski
račun št. 10100-0000055382 pri Banki
Koper d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., tajništvo, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 12. 2001 ob 9. uri, na Rižan-
skem vodovodu, soba št. 113.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za višino 1,500.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe 15. 2. 2002. Predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 7. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Št. 1002/213 Ob-59771
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-211.

3. (a) Opis in obseg gradnje: elektro-
instalacije - postavitev signalno-klicne-
ga sistema in požarno-javljalnega siste-
ma v prostorih doma upokojencev.

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

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

4. Kraj izvedbe: Izola, Kosovelova 22.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: v devetdesetih
dneh od datuma podpisa pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave do vključno 8. 1. 2002, med 9.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je
vključen) na ŽR 51400-603-30806 s pri-
pisom - razpisna dokumentacija za elektro-
instalacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 8. 1.
2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Izola, Koso-
velova 22, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2002 ob 11. uri v prostorih
naročnika.

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

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

– 60% v 60 dneh po zaključku del in
primopredaji,

– 20% v 75 dneh po zaključku del in
primopredaji ter

– 20% v 90 dneh po zaključku del in
primopredaji.

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

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

– da ponudniko žiro račun v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran,

– da ima strokovno usposobljen kader
za izvajanje tovrstvnih del,

– da tehnologija signalno-klicnega in po-
žarno-javljalnega sistema, ki jo bo vgradil, ni
starejša od 5 let,

– da bo ponudnik opravil delo najkasne-
je v 90 dneh od podpisa pogodbe,

– da bo dela izvajal na način, ki bo, v
najmanjši možni meri, motil delovni proces
zavoda,

– da je ponudnik signalno-klicni ali po-
žarno-javljalni sistem instaliral najmanj v treh
primerih,

– da ponudnik daje garancijo najmanj 2
leti na vgrajene naprave in na izvedbo,

– da ponudnik zagotavlja rezervne dele
in vzdrževanje naprav v garancijski dobi in
po poteku garancijske dobe po konkuren-
čnih cenah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas za
popravilo 24 ur,

– da se ponudnik strinja s plačilnimi
pogoji,

– da predloži izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 2. 2002, predvideni datu odločitve
je 10. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 85 točk,
– garancijska doba 9 točk,
– reference 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 11. 2001.
Dom upokojencev Izola

Št. 110-1/01 Ob-59819
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hodnikov in robnih vencev na objektih
VA 181 in VA 182 na AC odseku 055
Unec - Postojna.

(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: AC odsek 055 Unec–
Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del 42 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.
- Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-297 faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija  je  na  voljo  od  7. 12. 2001
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do 17. 1. 2002 vsak delovni dan od 8. do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 9.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 1. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 1.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

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 430.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 16. 7. 2002, datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 27. 2. 2002.

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: zahteva za objavo je bila poslana dne
30. 11. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Ob-59827
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode, tel. 01/474-92-74,
faks 01/474-92-72.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prestavi-
tev plinovoda R42; strojni del.

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

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

4. Kraj izvedbe: HE Boštanj, Občina
Sevnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od februarja do
marca 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode, Branko Flak, tel. 01/474-91-37,
01/474-92-74, faks 01/474-9-272, Bran-
ko.Flak@savske-el.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 12. 2001
do 14. 12. 2001, od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT je po-
trebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana-Vič. Na virmanu mora biti naveden
tudi naziv razpisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvo-
de, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 12. uri, Savske elek-
trarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, sejne soba.

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: naro-
čilo financira naročnik iz založenih lastnih
sredstev.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po roku, določenem za odpiranje
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(80%), reference (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Št. 466-2682/98 Ob-59830
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih, obrtniških in instalacijskih

del za izgradnjo podhoda pod Kržičevo
ulico s komunalno ureditvijo v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: /

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kržičeva
ulica.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del: sredina februarja 2002, predviden
čas izvedbe del: 6 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarjenje z zemljišči, 1000 Ljubljana,
Tomšičeva 6, faks 01/425-60-53, tel.
01/251-28-49, Maja Kač, univ. dipl. inž.
gradb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni te-
lefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-845-62004, sklic:
466 – 2682/98, MOL-Oddelek za stavbna
zemljišča, pripis “razpisna dokumentacija –
podhod pod Kržičevo ulico“. Naročnik ni
davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 1. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6, vlo-
žišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 10. 1. 2002 ob 9.30, Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava. Oddelek za
gospodarjenje z zemljišči, 1000 Ljubljana,
Tomšičeva 6, sejna soba, III.nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
20,000.000 SIT, podrobnejši opis v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov oziroma skla-
dno z določili poračuna. Naročnik bo pre-
vzemal izvedena dela po sistemu “ključ v
roke“.

12. Pravna povezava skupine ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen ZJN-1):
v primeru, da ponudnik ne nastopa sam, mo-
ra predložiti pogodbo o obliki poslovnega
sodelovanja in njeni vsebini.

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

– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni po-
godbeni partner) mora predložiti dokazilo
naročnika za katerega je v obdobju zadnjih
petih let izvedel vsaj en podhod, podzemno
garažo ali podoben javni objekt v vrednosti
165,000.000 SIT ali več, z zneski, datumi
in nazivi naročnika (-ov),

– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni po-
godbeni partner) mora predložiti dokazilo iz
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katerega izhaja, da je njegov letni promet v
preteklem letu presegel 800,000.000, SIT,

– ponudnik (glavni izvajalec ali glavni
pogodbeni partner) mora imeti redno za-
poslene kadre, ki so vpisani v imenik Inže-
nirske zbornice Slovenije (IZS) v nasled-
njem številu:

– iz področja gradbeništva: 3,
– iz področja strojnih instalacij: 1,
– iz področja elektroinstalacij: 1.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
je 90 dni od odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
24. 1. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – do 65 točk:
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo po-
nudbeno ceno pravilne ponudbe in obrav-
navano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s
številom 65. Pri določitvi najnižje ponudbe-
ne cene se upoštevajo samo pravilne po-
nudbe, s tem da se ponudbe z neobičajno
nizko ceno obravnavajo po določilih 53. čle-
na ZJN-1;

b) reference ponudnika do 15 točk:
Pogoj, da lahko ponudnik sodeluje na

razpisu je predloženo dokazilo naročnika za
katerega je v obdobju zadnjih petih let izve-
del vsaj en podhod, podzemno garažo ali
podoben javni objekt v vrednosti
165,000.000 SIT ali več, z zneski, datumi
in nazivi naročnika (-ov). Za vsak nadaljnji
podhod, podzemno garažo ali podoben jav-
ni objekt v vrednosti 165,000.000 SIT ali
več dobi ponudnik priznanih 5 točk vendar
ne več kot skupno 15 točk.

V primeru, da ponudnik ne predloži do-
kazil, da je v zadnjih petih letih izvedel vsaj
en zahtevani objekt, ne more sodelovati na
razpisu.

c) prevzem investicije lokalov, ki se na-
hajajo v podhodu: – do 20 točk:

Pri vrednotenju posameznega prevzema
investicije lokalov se izračuna količnik med
najvišjo ponujeno vrednostjo za prevzem in-
vesticije in obravnavano ponudbeno vre-
dnostjo investicije, ki se pomnoži s številom
20. Ponudnik, ki je pripravljen prevzeti inve-
sticijo po nižji ceni kot izhaja iz razpisnih
pogojev ali, ki ni pripravljen prevzeti investi-
cije lokalov v podhodu, lahko sodeluje pri
ponudbi, vendar bo iz naslova tega merila
prejel 0 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55093.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči

Št. 46 Ob-59849
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, faks 02/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
1. faze razširitve odlagališča nenevar-

nih odpadkov na območju podaljšanja
IV. in V. odlagalnega polja novega dela
odlagališča komunalnih odpadkov Bar-
je v Ljubljani.

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

– sklop 1 – gradbena dela,
– sklop 2 – dela izvedena iz polietilena

visoke gostote, s strojno opremo in instala-
cijami,

– sklop 3 – elektroenergetske instalaci-
je in računalniški nadzor.

Ponudbe je potrebno predložiti za vsak
sklop posebej, vsakega v svoji zaprti in oz-
načeni ovojnici.

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del marec 2002 in dokončanje del junij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževa-
nje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naro-
čil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave do 21. 12.
2001 in od 3. 1. 2002 do 15. 1. 2002 od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: splošni del razpisne doku-
mentacije 5.000 SIT in priloga PZR: za sklop
1 – 45.000 SIT, za sklop 2 – 45.000 SIT in
za sklop 3 – 20.000 SIT na račun številka
50103-601-23953, oziroma na blagajni Jav-
nega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljublja-
na, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s
pripisom JR G 1/01 in davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova 6, 1104 Ljubljana, tajništvo, so-
ba 118, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 1. 2002 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahte-
van najkrajši rok plačila je 60 koledarskih
dni, plačila bodo izvedena na osnovi s strani
nadzora potrjenih mesečnih 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): 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: /

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

o sprejemu ponudbe: ponudnik mora osta-
ti vezan na svojo ponudbo najmanj 90 dni
od izteka roka za oddajo ponudb. Tisti po-
nudniki, ki bodo izbrani za posamezne sklo-
pe, pa bodo vezani na svoje ponudbe do
podpisa pogodbe, v primeru revizije pa do
konca revizijskega postopka. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudb je
1. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop 1:

– cena 70 točk,
– rok izvedbe 15 točk,
– število podizvajalcev ali partnerjev

25 točk;
– sklop 2:

– cena 70 točk,
– rok izvedbe 15 točk,
– število podizvajalcev ali partnerjev

25 točk;
– sklop 3:

– cena 60 točk,
– rok izvedbe 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 81 z dne
15. 9. 2000, Ob-35307.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-59859
1. Naročnik: Občina Luče.
2. Naslov  naročnika:  3334  Luče,

Luče 106, faks 03/839-35-51, tel.
03/839-35-50, e-pošta: obcina.luce@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
in oprema smučišča:

A) dvosedežnica v dolžini 900 m (viš.
razlika 230 m),

B) izgradnja elektroenergetskih objektov
(trafo postaja, rezervni agregat),

C) izgradnja sistema za zasneževanje
smučišča z zajemom vode na površinskem
vodotoku, črpališčem in cevnim razvodom,

D) dobava opreme za izdelavo umetne-
ga snega,

E) dobava teptalnega stroja,
F) izgradnja letno – zimske sankaške

proge v dolžini 800 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku ali pa več ponudnikom po sklo-
pih od A-F.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ponudniki mo-
rajo ponuditi tudi:

– izdelavo projektne dokumentacije faze
PGD, PZI, PID,

– pridobitev vseh soglasij in dovoljenj za
graditev,

– zagon in poskusno obratovanje,
– pridobitev uporabnega dovoljenja,
– šolanje kadrov za obratovanje in vzdr-

ževanje sistema.
4. Kraj izvedbe: Luče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Navor, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, Rovan
Alojz, udig.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: plačilo razpisne do-
kumentacije 20.000 SIT z virmanom na
TRR. št. 02234-0013743784, pri NLB
d.d., za Navor d.o.o., pred dvigom doku-
mentacije, s pripisom “Izgradnja in oprema
smučišča Luče“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 1. 2002 ob 13. uri; v prostorih Občine
Luče, Luče 106, 3334 Luče.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v min. brezobrestnem
valutnem roku 60 dni oziroma kreditiranje
po ponudbi ponudnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): partnerji v skupnem nastopu (Jo-
int Venture).

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni ob odpiranja
ponudb; 15. februar 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Občina Luče

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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-59821
V Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za geotehnično in hidrogeološko
opazovanje stanja na obstoječi AC mreži v
Sloveniji – za obdobje 5 let (Ob-57704).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predlo-
žitev ponudb in datum odpiranja ponudb na
18. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve je najkasneje do 18. 12. 2001 do
10.30, javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 11. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-59744
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel.: 01/478-27-00, faks:
01/478-27-43, durs.razpisi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve načrto-

vanja, oblikovanja, izdelave, tiskanja, la-
serskega izpisovanja in konfekcionira-
nja/kuvertiranja in distribucije obrazcev
Davčne uprave Republike Slovenije.
Sklic: Priloga I A pod št. 7 računalniške
storitve in sorodne opreme.

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

5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2002 do
31. 1. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
SORIT, soba 136. Dodatne informacije:
durs.razpisi@gov.si ali pisno po pošti.

(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 1. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, pritličje, glavna pisarna
DURS.

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 II.
nadstropje, dne 8. 1. 2002 ob 10.30.

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

a) Garancija za resnost ponudbe. Ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna ga-
rancija ne sme bistveno odstopati od vzorca
iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebo-
vati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zne-
ska, kot ga določi naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko. Bančna ga-
rancija mora biti izdana v višini 10,000.000
SIT in mora veljati do vključno 8. 4. 2002.

b) Garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan
najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogod-
be, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10 % od vrednosti
pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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:

a) Poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi, registracija za vse dejavnosti, ki so
predmet ponudbe.

b) Ni uveljavljenih jamstev, ali izgubljenih
pravd.

c) Ni blokad žiro računov.
d) Ustreznost prostorov zahtevam delov-

nega procesa za potrebe razpisa in zahte-
vam predpisov, ustrezno varovanje prosto-
rov, ustrezna nadomestna oprema in po-
stopki v primeru izpadov, predložitev po-
godb za servisiranje opreme.

e) Ustrezna znanja in oprema za pre-
vzem podatkov za tiskanje in izpisovanje iz
različnih sistemskih okolij in različnih medi-
jev, ustrezna znanja in oprema za prevzem
kriptiranih podatkov, izpolnitev pogojev za
pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdi-
la, ki ga izdaja SIGEN-CA in pridobitev le-te-
ga na zahtevo naročnika.

f) Razpolaganje z vsemi intelektualnimi
in drugimi pravicami, ki izvajalcu omogoča-
jo izdelavo v razpisni dokumentaciji zahte-
vanih, in/ali z njegove strani predlaganih
obrazcev, tiskovin in pošiljk, vključno s kon-
cesijo za izdelavo plačilnih dokumentov.

g) Smiselno izpolnjevanje pogojev zapo-
slenih na področju predmeta javnega naro-
čila kot veljajo za delavce državnih organov,
izkazana znanja na strokovnem področju za
najmanj 6 zaposlenih.

h) 1,000.000 izpisanih strani na laser-
skih tiskalnikih v letu 2001.

i) V času obremenitev zmogljivost
60.000 tiskovin dnevno (velikost je lahko
dvojni in/ali trojni A4, priprave, lasersko iz-
pisovanje, konfekcioniranje/kuvertiranje,
dostava na lokacijo Pošta Slovenije v Ljub-
ljani).

j) Predložitev vzorcev obrazcev v skladu
z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

k) Prilagodljivost dinamiki pripravljanja
podatkov za izpis, pripravljenost za več-



Stran 7798 / Št. 98-99 / 7. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izmensko delo, pripravljenost za delo v ča-
su dela prostih dni.

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: Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o elektronskem poslovanju in elek-
tronskem podpisu, elementi zakona o uprav-
nem postopku, standardi in predpisi s po-
dročja predmeta javnega naročila.

(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 8. 4. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 18. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena razpisanih storitev, tehnične zmoglji-
vosti, reference- količina tiskovin in število
izpisanih A4 strani, časi za lasersko izpiso-
vanje, konfekcioniranje/kuvertiranje in do-
stavo, kakovost organizacije poslovanja na
področju predmeta razpisa, prisotnost na
tržišču na področju predmeta ponudbe,
strokovnost in izkušnje ponudnikovih ka-
drov, finančno stanje ponudnika, teža vzor-
cev tiskovin, urna postavka za razvoj nove-
ga obrazca.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 23. 11. 2001, Ob-58962.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 020-192/01 Ob-59759
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje finan-
čnih storitev v zvezi s krediti za male
hidroelektrarne, racionalno rabo ener-
gije, prezaposlitev rudarjev iz proračun-
skih sredstev po javnih razpisih ministr-
stva, 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 1A – 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: Dunajska 48, Ljublljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izved-
be: po podpisu pogodbe, predvidoma 1. 2.
2002 za obdobje 6 mesecev z možnostjo
podaljšanja z dodatkom k pogodbi za na-
daljnjih 18 mesecev v primeru sprejetja pro-
računa v predvideni višini in v primeru, da
ponudbena vrednost storitev ne bo bistve-
no večja od ocenjene.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo  in  dodatne  informacije:  Služ-
ba za privatizacijo in upravljanje z državnim
premoženjem,  Jolanda  Veršič-Žabjek  (tel.
01/478-71-84, faks 01/478-71-82,
e-mail: Jolanda.Versic@gov.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14.30, do datuma predložitve
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: 10. 1. 2002 do
10. 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: 10. 1. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
47, IV. nadstropje.

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: ponudnik v preteklih 6
mesecih ne sme imeti blokiranega žiro ra-
čuna oziroma transakcijskega računa.

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 10. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk,
– prisotnost na trgu in kadrovska zased-

ba, odgovorna za izvajanje storitev: 30 točk,
– reference za vodenje tovrstnih storitev

za državne ustanove: 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 961-16/01 Ob-59789
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B

Zakona o javnih naročilih: finančni lea-
sing za poslovni objekt Iskra PRINS,
Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana za
potrebe Zavoda RS za zaposlovanje (1A
zap. št. 6b).

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: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: zainteresi-
rani ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo v vložišču Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana
(klet, soba 02).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, od dneva
objave v Uradnem listu RS do dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 1. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
o4), z oznako “ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila, in sicer “finan-
čni leasing”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 1.
2002 ob 12.15, v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti storitve.

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

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 storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni po roku, ki je predvi-
den za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
leasinga.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko vse dodatne informa-
cije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Hanžič Leopoldu, faks 01/476-99-06. Skraj-
ni rok, do katerega ponudniki lahko zahteva-
jo pojasnila je 4. 1. 2002 do 12. ure.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-59801
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 projekta
PGD/PZI – Modernizacija odseka proge
Ormož – Murska Sobota – Lot 3: “Re-
konstrukcija postaje Beltinci”.

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

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: tri mesece po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, Marko Jurič, univ. dipl. inž.
gradb., tel. +386/1/29-13-133, telefaks
+386/1/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
7. 1. 2002.

(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: 7. 1. 2002, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo PE
investicije, soba št. 203.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2002, ob 11. uri, Kolodvorska
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 (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

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

(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh

projektov železniških tirnih naprav kot glavni
izvajalec, ki so po svoji naravi in zahtevnosti
primerljivi razpisanemu projektu v zadnjih
treh letih;

– zagotoviti vsaj po enega projektanta –
strokovnjaka z referencami iz naslednjih
štirih področij, potrebnih za izvedbo javne-
ga naročila, in sicer s področja: (i) projekti-
ranja železniških prog, (ii) projektiranja SV,
TK in EE naprav in (iii) geologije in geome-
hanike in (iv) ekologije in urbanizma.

(b) ustrezna finančna sposobnost ponu-
dnika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj dvakratne
vrednosti javnega naročila ter likvidna sred-
stva in/ali prikaz možnosti najetja kredita v
minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih si-
tuacij.

(c) rok dokončanja del:
– največ tri mesece po uvedbi v posel.
(d) ostali pogoji:
– kot navedeni v razpisni dokumetaciji.
Vsi navedeni pogoji od (a) do (d) so bolj

podrobno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

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 navestii
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 do-
ločenega za predložitev ponudbe 20. 2.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju pogojev za uspo-
sobljenost.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Št. 22 Ob-59802
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. 07/480-23-45, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in
najem biroopreme (1A).

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: Nuklearna elektrarna
Krško.

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

končanja ali čas izvedbe: 2002–2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

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

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: od 11. do
12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 1. 2002 do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 1. 2002 ob 8. uri, soba 223, na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti (brez DDV).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da v celoti upošteva in
sprejme besedilo vzorca pogodbe, da je
vsaj z enim kupcem – naročnikom imel pro-
meta za storitve, ki so predmet razpisa, v
vrednosti najmanj 10 mio SIT.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: 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 storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
35 točk, kakovost 35 točk, reference 25
točk, finančna moč podjetja 5 točk.

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

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne
25. 5. 2001, Ob-49219.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 11. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 016228 Ob-59812
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

Ljubljana.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nadzor nad iz-
gradnjo II. faze Centralne čistilne napra-
ve, Ljubljana; 1B.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana - Zalog.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo sprejel variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek: marec 2002, predvideni zaključek: ma-
rec 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za jav-
na naročila, II. nadstropje, kontaktna oseba
je g. Vizjak, g. Jeras - 01/47-29-473 (386),
ob dvigu razpisne dokumentacije je potre-
bno dostaviti potrdilo o plačilu ter podatke o
podjetju (naslov, telefon, faks, e-mail, kon-
taktna oseba).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. 12. 2001
(med 8. in 13. uro) dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, št. žiro raču-
na: 50100-601-11581.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 1. 2002, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kana-
lizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljub-
ljana - vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 1. 2002, ob 10. uri na naslovu:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana – I.
nadstropje – sejna soba.

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

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o graditvi objektov, tehnični pred-
pisi in standardi, zahteve Inženirske zbornice.

(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:
18. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, boniteta ponudnika, kader.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o.

Št. 110-1/01 Ob-59820
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: svetovalne stori-
tve pri izdelavi projektne dokumentaci-
je v okviru uresničevanja sprememb in
dopolnitev nacionalnega programa iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(SDNPIA) .

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Andrej Krupen-
ko, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana
01/30-94-247, faks 01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 7. 12. 2001 do 15. 1.
2002 vsak delovni dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 15. 1. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 15. 1.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,400.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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 ozroma skupno nastopanje.

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: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: skladno z razpisno dokumentacijo.

(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: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 14. 7. 2002, datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 25. 2. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
30. 11. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 023-38/2001 Ob-59850
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja.
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: Priloga 1A: storitev
15: storitve predtiska že znanih in novih
obrazcev ter laserskega izpisovanja (do-
tiska) obrazcev s konfekcioniranjem/ku-
vertiranjem iz obstoječih podatkovnih
baz. Izvajalec bo delo izvajal na svoji lokaci-
ji, prejel bo potrebne podatke za izdelavo in
predtisk obrazcev, podatke za dotisk obraz-
cev - laserski izpis, pa bo prejemal od na-
ročnika na zgoščenki (CD). Storitve se izva-
jajo z opremo izvajalca, reprodukcijskim ma-
terialom izvajalca, z operaterji in vzdrževalci
izvajalca ter z izvajalčevimi strokovnjaki za
razvoj novih obrazcev na področju laser-
skega izpisovanja in konfekcioniranja/kuver-
tiranja. Naročnik navaja možnost oddaje sto-
ritev v skladu z 2. točko 1. odstavka 97. čle-
na ZJN-1. Oznaka javnega razpisa:
AR-SKTRP-OPT-1/2001.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
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5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Zorka
Gajšek. Razpisna dokumentacija je na vo-
ljo tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si-MKGP/razpisi.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
roka oddaje ponudb med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, vložišče, nadstropje 1, soba 114.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 12. uri, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo do 29. 3. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po prevzemu posamezne
storitve.

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, ki je
dostopna pri naročniku ali na spletnih stra-
neh http://www.gov.si-MKGP/razpisi.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 25. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 5. 2. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija je dosto-
pna na internetu na naslovu:
http://www.gov.si-MKGP/razpisi, ponu-
dniki lahko vprašanja v zvezi z razpisno
dokumentacijo postavljajo tudi na elektron-
ski naslov zorka.gajsek@gov.si. Ogled ob-
stoječih obrazcev za tisk je mogoč do roka
za oddajo ponudb na naslovu naročnika
vsak dan med 10. in 13. uro.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 043-06/94-1/5 Ob-59856
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

a) priprava za tisk in tiskanje Poroče-
valca;

b) distribucija Poročevalca in vode-
nje poslovanja z naročniki.

Sklic na storitev po 15. točki priloge I A
ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo v celoti, za vse
sklope skupaj.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: naročilo bo od-
dano za obdobje dveh let od dneva skleni-
tve pogodbe z možnostjo podaljšanja za še
eno leto (2. točka 97. člena ZJN-1).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Državni zbor, Oddelek za informira-
nje (Jasna Urbanija), tel. 478-97-87.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo:  2.000 SIT  (z  DDV)
na  ŽR št. 50100-637-55237, sklic
28-12114-714199, s položnico ali virmanom.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2002 ob 11. uri, v prostorih Državnega
zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): mo-
rebitna skupina izvajalcev mora predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovljen razpis, prva objava v Ura-
dnem listu RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51310.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Republika Slovenija
Državni zbor

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravki in dopolnitve

Št. P2/06-01 Ob-59845
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo blaga: RTG material in ostalo,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 87-88 z
dne 9. 11. 2001, Ob-57889, se popravijo
naslednje točke:

10. 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:

12. referenca proizvajalca: da, posamez-
na vrsta blaga iz skupin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 in 13, ki ga prijavitelj
ponuja na tem javnem razpisu, uporablja
vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna
bolnišnica ali specializiran center za rentge-
nologijo in angiologijo v Sloveniji, Evropski
uniji ali ZDA.

12. Merila za ocenitev ponudb:
Za skupine od 14 do 18 je merilo najni-

žja končna vrednost posamezne skupine.
Za skupine od 1 do 13 pa: a) cena – 70
točk, b) referenca proizvajalca – 30 točk.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-59721
1. Naročnik: Dom upokojencev Podbrdo.
2. Naslov naročnika: Podbrdo št. 33,

5243 Podbrdo, tel. 05/380-18-40 faks,
05/380-18-51.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, pralna sredstva in čistila,
sanitetni material, razkužila, delovne
obleke, obutev in posteljno perilo po 3.
odstavku 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Podbrdo, Petrovo Br-
do, Tolmin.

(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 nasled-
nje sklope oziroma skupine:

A) Prehrambeno blago;
1. sveže meso in drobovina,
2. mesni izdelki,
3. mesni izdelki razni,
4. zamrznjena zelenjava, morske ribe in

drugo,
5. mleko,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. skuta polnomastna,
8. skuta domača,
9. razni prehrambeni artikli,
10. sadje in zelenjava,
11. jajca,
12. kruh in pecivo,
13. slaščičarska peciva,
B) Pralna sredstva in čistila, sanitetni ma-

terial, razkužila, delovne obleke in obutev,
posteljno perilo;

1. Pralna sredstva in čistila,
2. sanitetni material za nego,
3. material za oskrbovanje ran,
4. sanitetni material zdravila,
5. drug medicinski material,
6. razkužila,
7. delovne obleke in obutev,
8. posteljno perilo.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino, več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 1. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo,
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
22. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR. št.
52030-603-31109.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Podbrdo, Pod-
brdo 33, 5243 Podbrdo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

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

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotalja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 14. 1. 2002, 20. 1. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Dakskobler Doroteja, tel.
05/380-18-48.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Dom upokojencev Podbrdo

Ob-59733
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano. Okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor.

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

I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža, jajca,
IV. jabolka,
V. mleko in mlečni izdelki,
VI. zamrznjena zelenjava,
VII. zamrznjeni izdelki,
VIII. meso in drobovina,
IX. mesni izdelki,
X. perutninsko meso,
XI. splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,

za več sklopov ali za vse sklope skupaj. Spo-
sobnost bo ponudniku priznana po sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c.
9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mirjani Ta-
cer, po enodnevni predhodni najavi po fak-
su in priložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do vključno 28. 12.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51800-603-31434 (s pripisom “živila in ma-
terial za prehrano – javni razpis”) ali na bla-
gajni naročnika (s pripisom “živila in material
za prehrano – javni razpis”).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z
veljavnostjo do 28. 2. 2002.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po 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): /

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 pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 15. 2. 2002 do 9. ure; 18. 2.
2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kovačič Maja, (splošni del razpisne
dokumentacije, Lilek Anita (vsebinski del
razpisne dokumentacije), telefon
02/480-61-00.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Ob-59743
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: material
zdravstvene nege. Okvirne količine so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor.

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

I. obvezilni in sanitetni material,
II. osebna zaščitna sredstva,
III. razkužila,
IV. negovalna kozmetika,
V. medicinsko potrošni material,
VI. dietna prehrana.
Ponudniki lahko konkurirajo za en

sklop, za več sklopov ali za vse sklope
skupaj. Sposobnost bo ponudniku prizna-
na po sklopih.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c.
9, 2000 Maribor, tajništvo pri Mirjani Tacer,
po enodnevni predhodni najavi po faksu in
priložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do vključno 21. 12.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51800-603-31434 (s pripisom “material
zdravstvene nege – javni razpis”) ali na bla-
gajni naročnika (s pripisom “material zdrav-
stvene nege – javni razpis”).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z
veljavnostjo do 28. 2. 2002.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po 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): /

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 pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 11. 2. 2002 do 12. ure; 14. 2.
2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Čačilo-Kumperščak Vera (splošni del
razpisne dokumentacije), Mlekuž Vlasta
(vsebinski del razpisne dokumentacije);
02/48-06-100.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Ob-59746
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva c. 9,

2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: papirna
galanterija in pisarniški material. Okvir-
ne količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor.

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

I. papir in papirni izdelki;
II. pisala;
III. organizacija in shranjevanje doku-

mentov;
IV. pisarniška galanterija;
V. trakovi in tonerji za tiskalnike in foto-

kopirne stroje;
VI. šolske potrebščine;
VII. papirna galanterija.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,

za več sklopov ali za vse sklope skupaj.
Sposobnost bo ponudniku priznana po sklo-
pih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c.
9, 2000 Maribor, tajništvo pri Mirjani Tacer,
po enodnevni predhodni najavi po faksu in
priložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do vključno 28. 12.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51800-603-31434 (s pripisom “papirna ga-
lanterija in pisarniški material – javni razpis”)
ali na blagajni naročnika (s pripisom “papir-
na galanterija in pisarniški material – javni
razpis”).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z
veljavnostjo do 28. 2. 2002.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po 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): /

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: 15. 2. 2002 do 12. ure; 18. 2. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Kovačič Maja (splošni del raz-
pisne dokumentacije, Fajfar Vilijem (vse-

binski del razpisne dokumentacije), tele-
fon 02/480-61-00.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Št. 35/01 Ob-59772
1. Naročnik: Osnovna šola Benedikt.
2. Naslov naročnika: Benedikt 15,

2234 Benedikt, tel. 02/729-58-20, faks
02/729-58-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po 3. odstavku 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Benedikt.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. domače sadje in zelenjava, jajca,
5. južno sadje in zelenjava,
6. sokovi in sirupi,
7. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ozi-

roma več sklopov oziroma skupin ali za vse
skupaj. Sposobnost dobave bo ponudnikom
priznana po skupinah oziroma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Be-
nedikt, Benedikt 15, 2234 Benedikt, Met-
ka Rebernik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
17. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51800-603-31707.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Benedikt, Benedikt
15, 2234 Benedikt.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

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

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,
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– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 13. 1. 2002, 20. 1. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Metka Rebernik,
tel. 02/729-58-20.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.

Osnovna šola Benedikt

Št. 1509 Ob-59810
1. Naročnik: Osnovna šola Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 217, 1292 Ig,

tel. 01/286-47-00, faks 01/286-21-08.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

bno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Ig.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
2. mlevski izdelki in testenine,
3. zamrznjeni izdelki iz testa,
4. ocvrto pecivo,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. sladoledi,
7. meso in mesni izdelki,
8. sadje in zelenjava,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. konzervirana živila, začimbe, čaji,
11. zamrznjena živila,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. jajca.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo: dodatne informacije OŠ Ig, Ig
217, 1292 Ig.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
19. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50101-603-50064.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 21. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Ig, Ig 217, 1292 Ig.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Prijavna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

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

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok.
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 16. 1. 2002, 23. 1. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Helena Vagaja, 01/286-47-00.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Osnovna šola Ig

Št. 255/01 Ob-59823
1. Naročnik: Vzgojni zavod Planina.
2. Naslov naročnika: Planina 211,

6232 Planina.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago.
(b) Kraj dobave: Vzgojni zavod Planina.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – meso in mesnine;
– sklop 2 – mleko in mlečni izdelki;
– sklop 3 – kruh in pekovski izdelki;
– sklop 4 – sadje in zelenjava;
– sklop 5 – splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/241-62-13, tel. 01/241-62-15,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV vključen),
na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št.:
50101-603-50267, sklic na št. 50015-255.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 16. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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 Zako-
na o javnih naročilih: v razpisni dokumen-
taciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: naj-
nižja cena v drugih fazah izbiranja po-
nudnika.

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe s
fiksno ceno po posameznih sklopih za
obdobje  6  mesecev,  razen  za  sklop
sadje  in  zelenjava  za  obdobje  2  mese-
cev.  Letna  orientacijska  vrednost  znaša
9 mio SIT.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Vzgojni zavod Planina

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-59663
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: viličar - 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la so bila naslednja:ponudbena cena, rok
dobave, rok plačila, fiksnost cen in zago-
tavljanje rezervnih delov. Dobavitelj je bil
izbran predvsem na osnovi najugodnejše-
ga roka dobave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo,
Cesta na Okroglo 7.

7. Pogodbena vrednost: 9,931.450
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: štiri.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 9,931.450 SIT brez DDV;
9,710.900 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 1772/01 Ob-59667
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.pokriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 9,500.000 l kurilnega olja – ek-
stra lahko, Weser – Petrol GmbH & Co.,
Cuxhavener Str. 42/44, Bremen.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 1,626.020
USD (400,019.782 SIT na dan 6. 11.
2001).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 0,17335 USD/l, 0,17116 USD/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št.
objave 264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Št. 1772/01 Ob-59673
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000  Ljubljana,  tel.  01/589-73-87,  faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 24,500.000 l neosvinčenega mo-
tornega bencina (NMB 95), Vopak Ter-
minal Hamburg GmbH & Co., Rethe-
damm 15, Hamburg, ZRN.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 4,090.275
EUR (900,497.765 SIT na dan 6. 11.
2001).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 0,17166 EUR/l, 0,16695 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št.
objave 264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Ob-59674
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 10,650.000 l dieselskega goriva,
Vopak Terminal Hamburg GmbH & Co.,
Rethedamm 15, 21107 Hamburg, ZRN.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agip Slovenija d.o.o.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,171.643,50
EUR (478,099.888,24 SIT na dan 6. 11.
2001).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 0,21384 EUR/l, 0,20391 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št.
objave 264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Št. 0512/3-308/52-01 Ob-59675
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 472-50-54, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
Sklop 1 – osebno specialno vozilo

civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm;
3 kosi

Sklop  2  –  osebno  specialno  vozi-
lo  civilno  patruljno  do  1600 ccm;
9  kosov

Sklop 3 – osebno specialno vozilo
za prevoz službenih psov – manjše –
od 1600 do 1900 ccm; ni uspel

Sklop 4 – kombinirano vozilo za pre-
voz oseb s policijsko opremo; ni uspel

Sklop 5 – kombinirano intervencij-
sko vozilo večje (5+4); ni uspel

Sklop 6 – osebno specialno vozilo –
terensko večje – s policijsko opremo
(moder); ni uspel

Sklop 7 – osebno specialno vozilo –
terensko manjše – s policijsko opremo
(moder); ni uspel

Sklop 8 – priklopnik za prevoz slu-
žbenih konj; ni uspel

Sklop 9 – osebno specialno vozilo
za opravljanje ogledov krajev promet-
nih nesreč; ni uspel

Sklop 10 – osebno specialno vozilo
za izvajanje kontrole tehnične brez-
hibnosti vozil v cestnem prometu; ni
uspel

Sklop 11 – osebno specialno vozilo
civilno patruljno nad 2300 ccm; 2 kosa

Sklop 12 – motorno kolo belo modro
nad 350 ccm; ni uspel

Sklop 13 – osebno specialno vozilo
– terensko – manjše – brez policijske
opreme – civilni; 5 kosov

Sklop 14 – kamionet furgon – osebni
dostavni; ni uspel

Sklop 15 – kombinirano vozilo za
prevoz oseb brez policijske opreme; ni
uspel

Sklop 16 – civilno osebno vozilo do
1600 ccm; 9 kosov

Sklop 17 – osebno specialno vozilo
civilno patruljno do 1600 ccm; 47 ko-
sov

Sklop 18 – osebno specialno vozilo
civilno patruljno od 1600 do 1900 ccm;
11 kosov

Sklop 19 – osebno specialno vozilo
civilno patruljno 1600 ccm; /

Sklop 20 – osebno specialno vozilo
civilno patruljno 1900 ccm; /

Sklop 21 – kombinirano vozilo za
prevoz oseb brez policijske opreme
8+1; ni uspel

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za do-
bavo prevoznih sredstev:

– je za sklop 1 prispelo 5 pravočasnih
in pravilno opremljenih ponudb, od katerih
so bile 3 pravilne in primerne.

– je za sklop 2 prispelo 7 pravočasnih
in pravilno opremljenih ponudb, od katerih
je bilo 5 pravilnih in primernih.

– je za sklop 11 je prispelo 5 pravoča-
snih in pravilno opremljenih ponudb, od
katerih so bile 3 pravilne in primerne.

– so za sklop 13 prispele 3 pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, od kate-
rih sta bili 2 pravilni in primerni.

– je za sklop 16 je prispelo 9 pravoča-
snih in pravilno opremljenih ponudb, od
katerih je bilo 6 pravilnih in primernih.

– je za sklop 17 je prispelo 8 pravoča-
snih in pravilno opremljenih ponudb, od
katerih je bilo 7 pravilnih in primernih.
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– je za sklop 18 je prispelo 6 pravoča-
snih in pravilno opremljenih ponudb, od
katerih so bile 4 pravilne in primerne.

Pri  sklopih  1,  2,  11,  13,  16,  17  in
18  so  bile  pravilne  in  primerne  ponud-
be  ocenjene  na  podlagi  merila  ekonom-
sko  najugodnejša  ponudba  in  vseh  pod-
meril  (cena,  ustreznost,  servisna  pokri-
tost, čas garancije, finančno stanje) ter na
način, podan v razpisni dokumentaciji. Gle-
de na navedeno, je naročnik oddal naroči-
la ponudnikom, navedenim v 6. točki te
objave.

– za sklopa 19 in 20 se na podlagi pri-
držka iz razpisne dokumentacije, prevozna
sredstva ne nabavijo.

– za sklope 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14, 15 in 21 javni razpis v skladu s 1.
odstavkom 76. člena ZJN-1 ni uspel, saj
za te sklope nista prispeli pravilni in pri-
merni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, zato
se javno naročilo za te sklope, v skladu s
3. odstavkom 76. člena ZJN-1 in 1. točko
prvega odstavka 20. člena ZJN-1, nadalju-
je po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Sklop 1: Summit Motors d.o.o., Leskov-
škova 4, 1000 Ljubljana

Sklop 2: Summit Motors d.o.o., Leskov-
škova 4, 1000 Ljubljana

Sklop 11: Summit Motors d.o.o., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana

Sklop 13: Suzuki Odar d.o.o., Jana Hu-
sa 1/a, 1000 Ljubljana

Sklop 16: Revoz d.d., Belokranjska 4,
8000 Novo mesto

Sklop 17: Revoz d.d., Belokranjska 4,
8000 Novo mesto

Summit Motors d.o.o., Leskovškova 4,
1000 Ljubljana

Avtotehna VIS d.o.o., Celovška 228,
1000 Ljubljana

Sklop 18: Summit Motors d.o.o., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 8,004.201 SIT brez DDV,
– sklop 2: 21,168.909 SIT brez DDV,
– sklop 11: 8,519.328 SIT brez DDV,
– sklop 13: 21,279.330 SIT brez DDV,
– sklop 16: 16,281.631,80 SIT brez

DDV,
– sklop 17:
– 46,126.510,40 SIT brez DDV; (Re-

voz d.d.),
– 45,219.326 SIT brez DDV; (Summit

Motors d.o.o.),
– 19,609.543,76 SIT brez DDV; (Avto-

tehna VIS d.o.o.),
– sklop 18: 29,348.737 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
Revoz d.d.;
– za sklop 16 je podizvajalec udeležen

v višini 4,7%.
– za sklop 17 je podizvajalec udeležen

v višini 14,9%.
Avtotehna VIS d.o.o.; za sklop 17 je

podizvajalec udeležen 10,10%.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– sklop 1: 3,424.786,83 SIT brez
DDV/kos, 2,668.067,00 SIT brez
DDV/kos

– sklop 2: 2,627.788,14 SIT brez
DDV/kos, 2,352.101 SIT brez DDV/kos

– sklop 11: 5,641.328,86 SIT brez
DDV/kos, 4,259.664 SIT brez DDV/kos

– sklop 13: 5,414.859 SIT brez
DDV/kos, 4,255.866 SIT brez DDV/kos

– sklop 16: 2,690.131,40 SIT brez
DDV/kos, 1,809.070,20 SIT brez
DDV/kos

– sklop 17: 2,627.788,14 SIT brez
DDV/kos, 2,120.570,20 SIT brez
DDV/kos

– sklop 18: 3,424.786,83 SIT brez
DDV/kos, 2,668.067 SIT brez DDV/kos

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50537 in v Uradnem listu RS, št. 57-58
z dne 13. 7. 2001, Ob-52111 (popravek).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 8. 6.
2001, Ob-50062.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 11. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/38-01 Ob-59679
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 5. 6. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

Sklop 1: briketi za pse I
Sklop 2: briketi za pse II
Sklop 3: briketi za pse III
Sklop 4: konzerve za pse
Sklop 5: testenine za pse
Sklop 6: riž za pse
Sklop 7: perutninsko meso za pse
Sklop 8: drugo meso za pse
Sklop 9: goveji vampi za pse
Sklop 10: goltanci, meso za pse
Sklop 11: kosti, hrustanci za pse
Sklop 12: klobase za pse
Sklop 13: olje za pse
Sklop 14: ribe za pse
Sklop 15: korenje za pse
Sklop 16: peteršilj za pse
Sklop 17: dietna hrana za pse
Sklop 18: preventivna hrana za pse
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
Za sklopa 1 in 3 nista prispeli vsaj dve

pravilni in primerni ponudbi, zato javni raz-
pis v skladu s 1. odstavkom 76. člena
ZJN-1 za ta dva sklopa ni uspel. Postopek
se je, v skladu s tretjim odstavkom 76. čle-
na in 1. točko drugega odstavka 20. člena
ZJN- 1, nadaljeval po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

Za vse ostale sklope pa naročnik ni pre-
jel ponudb od vsaj dveh različnih, kapital-
sko in upravljalsko nepovezanih ponudni-
kov, zato javni razpis tudi za te sklope v

skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1
ni uspel. Postopek se je, v skladu s tretjim
odstavkom 76. člena in 1. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1, nadaljeval po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave.

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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 30-31 z dne 26. 4.
2001, Ob-47653.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 11. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4932/01 Ob-59773
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

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

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava tovornih vozil z dvigalom
3 kom.

Dostava razpisanega blaga je v avtopar-
ku naročnika na Glavarjevi ulici 14 v Ljub-
ljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudni-
ka na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– rok dobave (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Man Gospodarska vo-
zila Slovenija d.o.o., Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: v skupni po-
nudbeni vrednosti 44,427.900 SIT (brez
DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe in 1 neprimerna.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 44,427.918 SIT (brez DDV),
43,290.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 30. 11. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 025-54/2001 Ob-59775
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije (ZGS).
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2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: terenska obutev – lažji in težji
model, 700 parov, Centralna enota in ob-
močne enote ZGS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: cena, garancijski
rok. Naročnik ni izbral najugodnejšega po-
nudnika.

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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je zavrnil vse ponudbe,
ker so bile vse predložene ponudbe nepri-
merne.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 400-06-1/01 Ob-59777
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave:  nakup  opreme  informacijske
tehnologije,  kraj  dobave  naslov  naroč-
nika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: garancijski rok, ustreznost
tehničnim zahtevam razpisa, ponudbena
cena razpisanega blaga, dobavni rok, ka-
drovska zasedba ponudnika, čas delova-
nja ponudnika na slovenskem trgu; v po-
stopku ocenjevanja je izbrani ponudnik do-
segel najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mirko, podjetje za ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Brnčičeva 13,
1231 Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
43,259.260,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 43,554.529,10 SIT in
30,758.640 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: 27. 11. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 001 Ob-59778
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Slovenske Konjice.

2. Naslov naročnika: Stanovanjski
sklad občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice.

3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: ekstra lahko kurilno olje, ca.
500.000 litrov, kotlovnice Slovenske
Konjice, Vitanje, Loče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: finančna usposobljenost,
tehnična usposobljenost, popust, najugo-
dnejši ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska naf-
tna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,448.890
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 42,430.640 SIT, 41,448.890 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2001.
Stanovanjski sklad

občine Slovenske Konjice

Št. 697/01 Ob-59780
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Kočevje.
2. Naslov naročnika: Dom starejših ob-

čanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Ko-
čevje.

3. Datum izbire: 21. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in prehrambeni izdelki po
blagovnih skupinah od 1 do 6:

1. Skupina: meso in mesni izdelki,
1. podskupina: sveže meso,
2. podskupina: mesni izdelki,
3. podskupina: perutnina in perutninski

izdelki,
4. podskupina: ribe.
2. Skupina: mleko in mlečni izdelki
1. podskupina: mleko,
2. podskupina: mlečni izdelki,
3. Skupina: kruh in peciva
4. Skupina: sadje in zelenjava
1. podskupina: sveže in suho sadje,
2. podskupina: konzervirano sadje,
3. podskupina: konzervirana zelenjava,
4. podskupina: zamrznjena zelenjava;
5. Skupina: splošno prehrambeno

blago
1. podskupina: testenine,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz

testa,
3. podskupina: ostalo prehrambeno

blago,
4. podskupina: jajca;
6. Skupina: pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. Skupina: meso in mesni izdelki
1. podskupina: sveže meso

– Mesarstvo Bradač, Bradač Marjan
s.p., Ljubljanska 45, 1330 Kočevje –
6,548.196 SIT,

– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
8000 Novo mesto – 6,774.676,60 SIT,

– Mesarstvo Movrin, TZO 50, 1330 Ko-
čevje – 7,003.756 SIT,

2. podskupina: mesni izdelki
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Ko-

lodvorska 23, 1330 Kočevje – 4,238.583
SIT,

– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
8000 Novo mesto – 4,248.074,40 SIT,

– Mesarstvo Bradač, Bradač Marjan
s.p., Ljubljanska 45, 1330 Kočevje –
4,250.300 SIT,

3. podskupina: perutnina in perutninski
izdelki

– Mesarstvo Movrin, TZO 50, 1330 Ko-
čevje – 1,881.436 SIT,

– Mesnine dežele Kranjske d.d., Ko-
lodvorska 23, 1330 Kočevje – 1,924.671
SIT,

– Mesarstvo Bradač, Bradač Marjan
s.p., Ljubljanska 45, 1330 Kočevje –
1,925.300 SIT,

4. podskupina: ribe
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1000

Ljubljana – 190.750 SIT,
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš – 194.940 SIT,
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,

8000 Novo mesto – 213.500 SIT;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki
1. podskupina: mleko,
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska

ulica 10, 9000 Murska Sobota –
2,305.734,66 SIT,

– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana – 2,610.921,60 SIT,

– Agroind Vipava 1894 Vipava, Vinar-
ska c. 5, 5271 Vipava – 2,630.160 SIT;

2. podskupina: mlečni izdelki
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301

Petrovče – 7,235.918,40 SIT,
– Ljubljanska mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana – 6,690.826,80 SIT,
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska

10, 9000 Murska Sobota – 6,132.407,14
SIT;

3. Skupina: kruh in peciva
– Pekarna Blatnik, Predstruge 69,

1312 Videm Dobrepolje – 2,073.041,70
SIT,

– Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana – 2,175.420 SIT,

– Pekarna Hram, Trdnjava 1, 1330 Ko-
čevje – 2,603.210 SIT,

4. Skupina: sadje in zelenjava
1. podskupina: sveže in suho sadje,
– Domači vrt - Danilo Pavlovič, Križev-

ska vas 42, 8330 Metlika – 4,249.900
SIT

– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
8000 Novo mesto – 4,567.750 SIT,

– PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – 4,617.340 SIT,

2. podskupina: sveža zelenjava
– Domači vrt – Danilo Pavlovič, Križev-

ska vas 42, 8330 Metlika – 1,670.650
SIT,

– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
8000 Novo mesto – 1,875.650 SIT,
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– PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana – 1,992.875 SIT,

3. podskupina: konzervirano sadje
– Kolinska, Kolinska ul. 1, 1544 Ljub-

ljana – 165.247,22 SIT,
– Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje – 165.468,37 SIT,
– PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000

Ljubljana – 181.514,70 SIT,
4. podskupina: konzervirana zelenjava
– Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje – 1,125.132,59 SIT,
– Kolinska, Kolinska ul. 1, 1544 Ljub-

ljaan – 1,143.993,78 SIT,
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,

8000 Novo mesto – 1,160.025 SIT,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava
– Brumec - Ručigaj, Testenova 55,

1234 Mengeš – 490.698 SIT,
– Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231

Ljubljana – 495.800 SIT,
– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,

8000 Novo mesto – 509.500 SIT;
6. Skupina: splošno prehrambeno

blago
1. podskupina: testenine
– Mlinotest, Tovarniška 14, 5270 Aj-

dovščina – 382.883,20 SIT,
– Žito, d.d., Šmartinska 15, 1529 Ljub-

ljana – 400.866 SIT,
– Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta

442, 1291 Škofljica – 418.104 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz te-

sta
– Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta

442, 1291 Škofljica – 1,264.450 SIT,
– Žito d.d., Šmartinska 15, 1529 Ljub-

ljana – 1,400.380 SIT,
3. podskupina: ostalo prehrambeno

blago
– Kolinska d.d., Kolinska cesta 1, 1544

Ljubljana – 3,100.455,03 SIT,
– PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000

Ljubljana – 5,095.073,17 SIT,
– Vele d.d., Adamičeva 14, 1290 Gro-

suplje – 5,161.621,59 SIT,
4. podskupina: jajca
– Proizvodnja in prodaja jajc Štimec, Kli-

nja vas 54, 1330 Kočevje – 297.000 SIT,
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Ko-

lodvorska 23, 1330 Kočevje – 306.000
SIT,

– KZ Krka z.o.o., Šentjernejska 6,
8000 Novo mesto – 333.000 SIT;

5. skupina: pijača
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina – 1,235.965,05 SIT,
– PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000

Ljubljana – 1,505.680,36 SIT,
– Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje – 1,916.574,04 SIT.
7. Pogodbena vrednost:
1. Skupina: meso in mesni izdelki
1. podskupina: sveže meso od

6,548.196 SIT do 7,003.756 SIT,
2. podskupina:  perutnina  in  perut-

ninski izdelki od 1,881.436 SIT do
2,114.956,20 SIT;

3. podskupina: ribe od 190.750 SIT do
259.664 SIT;

2. Skupina: mleko in mlečni izdelki
1. podskupina: mleko od 2,305.734,66

SIT do 2,771.753 SIT,

2. podskupina: mlečni izdelki od
6,132.407,14 SIT do 7,235.918,40 SIT;

3. Skupina: kruh in peciva od
2,037.041,70 SIT do 3,379.698 SIT;

4. Skupina: sadje in zelenjava
1. podskupina: sveže in suho sadje od

4,249.900 SIT do 4,617.340 SIT,
2. podskupina: sveža zelenjava od

1,992.875 SIT do 1,670.650 SIT,
3. podskupina: konzervirano sadje od

165.247,22 SIT do 181.514,70 SIT,
4. podskupina: konzervirana zelenjava

od 1,114.800 SIT do 1,370.795,20 SIT,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava od

490.698 SIT do 758.274,50 SIT;
5. Skupina: splošno prehrambeno

blago
1. podskupina: testenine od 382.883,20

SIT do 562.385,62 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz te-

sta od 1,264.450 SIT do 1,400.380 SIT,
3. podskupina: ostalo prehrambeno

blago od 3,100.455,03 SIT do
5,161.621,59 SIT,

4. podskupina: jajca od 297.000 SIT
do 417.600 SIT;

6. Skupina: pijače od 1,235.965,05
SIT do 1,916.574,04 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. Skupina: meso in mesni izdelki
1. podskupina: sveže meso 7,003.756

SIT, 6,051.788 SIT,
2. podskupina: mesni izdelki

4,764.961 SIT, 4,238.583 SIT,
3. podskupina: perutnina in perutninski

izdelki 2,114.956,20 SIT, 1,881.436 SIT,
4. podskupina: ribe 259.664 SIT,

190.750 SIT;
2. Skupina: mleko in mlečni izdelki
1. podskupina: melko 2,771.753 SIT,

2,305.734,66 SIT,
2. podskupina: mlečni izdelki

7,314.242 SIT, 6,132.407,14 SIT;
3. Skupina: kruh in peciva 3,379.698

SIT, 2,037.041,70 SIT;
4. Skupina: sadje in zelenjava
1. podskupina: sveže in suho sadje

4,617.340 SIT, 4,249.900 SIT,
2. podskupina: sveža zelenjava

1,992.875 SIT, 1,670.650 SIT,
3. podskupina: konzervirano sadje

181.514,70 SIT, 165.247,22 SIT,
4. podskupina: konzervirana zelenjava

1,370.795,20 SIT, 1,114.800 SIT,
5. podskupina: zamrznjena zelenjava

758.274,50 SIT, 490.698 SIT;
5. Skupina: splošno prehrambeno

blago
1. podskupina: testenine 562.385,62

SIT, 382.883,20 SIT,
2. podskupina: zamrznjeni izdelki iz te-

sta 1,400.380 SIT, 1,264.450 SIT,
3. podskupina: ostalo prrehrambeno

blago 5,161.621,59 SIT, 3,100.455,03
SIT,

4. podskupina: jajca 417.600 SIT,
297.000 SIT;

6. Skupina: pijače 1,916.574,04 SIT,
1,235.965,05 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56677.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.

Dom starejših občanov Kočevje

Št. 0512/3-308/24-01 Ob-59794
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 472-40-54, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: deli policijskih uniform;
Za sklop 1 – uniforma delovna, kapa

planinska, (882 kosov)
Za sklop 2:
– srajca letna siva – dolg rokav (1860

kosov)
– srajca poletna modra – kratek rokav

(9118 kosov)
– srajca zimska modra – dolg rokav

(1480 kosov)
Za sklop 3 – bunda modra (1207 ko-

sov)
Za skop 4:
– hlače poletne (4961 kosov)
– hlače zimske (842 kosov)
– suknjič delovni (454 kosov)
Za sklop 5:
– anorak dežni (1385 kosov)
– anorak dežni z napisom POLICIJA

(120 kosov)
Za sklop 6 – čevlji nizki moški – poliu-

retanski podplat (4300 kosov)
Za sklop 7 – čevlji terenski (1086 ko-

sov)
Za skop 8 – čevlji polvisoki moški (752

kosov)
Za sklop 9 – čevlji nizki moški – usnjen

podplat (1005 kosov)
Za skop 10 – hlače dežne 1424 (ko-

sov)
Za skop 11 – nogavice poletne, noga-

vice zimske, dokolenke (ni uspel)
Za skop 12:
– pulover poletni (440 kosov)
– pulover zimski moder (826 kosov)
Za skop 13 – čelada za motorista zapr-

ta z mikrokomb. (ni uspel)
Za sklop 14 – plašč dežni (285 kosov)
Za skop 15 – kombinezon negorljiv (ni

uspel)
Za skop 16 – majica modra z ovratni-

kom, majica siva (ni uspel)
Za skop 17 – kombinezon motoristični

(70 kosov)
Za sklop 18 – brezrokavnik odsevni (ni

uspel)
Za sklop 19 – vetrovka s podlogo za

prometnika (ni uspel)
Za sklop 20 – jopič vetrni (714 kosov)
Za sklop 21 – kravata modra – regatka,

kravata modra – samovezna (ni uspel)
Za sklop 22 – rokavice zimske – usnje-

ne (ni uspel)
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Za sklop 23 – kapa s ščitnikom – mo-
dra (ni uspel)

Za sklop 24 – vezeni emblemi in našit-
ki: (emblem POLICIJA, emblem PA, em-
blem OKC, emblem KP, emblem SEP, em-
blem SEP, emblem UP, emblem UVZ, na-
šitek POLICIJA – mali in našitek POLICIJA
– velik (ni uspel)

Za sklop 25 – tkani emblemi in našitki:
(emblem POLICIJA, emblem KP, emblem
OKC, emblem PA, emblem SEP, emblem
UP, emblem UVZ, in našitek POLICIJA –
mali (ni uspel).

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
21 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb, od katerih sta bili dve ponudbi izlo-
čeni, ker v ponudbah niso bili priloženi vsi
zahtevani dokumenti.

Naročnik je za vsak posamezen sklop
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot  je  navedeno  v  6. točki  te  objave,  in
sicer  ponudbo,  ki  je  ustrezala  merilom:
cena,  kvaliteta  vzorca,  finančno  stanje
ponudnika  in  urejenost  sistema  kako-
vosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Za sklope 1, 3, 5, 10, 14 in 20:
Uni&Forma d.o.o., Motnica 9, 1234 Trzin

Za sklop 2: Labod konfekcija d.d., Sei-
dlova 35, 8000 Novo mesto

Za sklop 4: Kroj Ljubljana d.d., Tržaška
118. 1000 Ljubljana

Za sklope 6, 7, 8 in 9: Alpina d.d.,
Strojarska 2, 4226 Žiri

Za sklop 12: Pletilstvo Jakopina Mija
Kepic s.p., Dvorje 22, 4207 Cerklje

Za sklop 17: Bene Commerce d.o.o.,
Velnarjeva 1, 1000 Ljubljana

Za sklope 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 23, 24 in 25 javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 1 znaša

44,890.914 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 2 znaša

39,353.220 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 3 znaša

31,750,100 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 4 znaša

44,448.835,10 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 5 znaša

31,994.500 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 6 znaša

23,220.000 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 7 znaša

14,107.140 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 8 znaša

8,264.480 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 9 znaša

7,024.950 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 10 znaša

17,372.800 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 12 znaša

8,156.940 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 14 znaša

8,236.500 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 17 znaša

8,147.300 SIT brez DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 20 znaša

6,033.300 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik, ki je bil
izbran za sklope 3, 5, 10 in 14 bo pred-
metno naročilo izvedel s pomočjo podizva-
jalcev, in sicer:

– za sklop 3 v višini 32% skupne po-
nudbene vrednosti,

– za sklop 5 v višini 23% skupne po-
nudbene vrednosti,

– za sklop 10 v višini 22% skupne po-
nudbene vrednosti,

– za sklop 14 v višini 28% skupne po-
nudbene vrednosti,

Ostali izbrani ponudniki ne nastopajo s
podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Za sklop 1: 64,591.260 SIT brez DDV,

44,890.914 SIT brez DDV.
Za sklop 2: 39,353.220 SIT brez DDV,

37,980.620 SIT brez DDV.
Za sklop 3: 51,916.691 SIT brez DDV,

31,744.100 SIT brez DDV.
Za sklop 6: 25,370.000 SIT brez DDV,

23,220.000 SIT brez DDV.
Za sklop 7: 15,747.000 SIT brez DDV,

14,107.140 SIT brez DDV.
Za sklop 8: 9,400.000 SIT brez DDV,

8,264.480 SIT brez DDV.
Za sklop 9: 7,024.950 SIT brez DDV,

6,934.500 SIT brez DDV.
Za sklop 10: 19,280.960 SIT brez

DDV, 17,372.800 SIT brez DDV.
Za sklop 14: 8,281.815 SIT brez DDV,

8,236.500 SIT brez DDV.
Za sklop 17: 9,333.800 SIT brez DDV,

6,573.840 SIT brez DDV.
Za sklop 20: 9,049.950 SIT brez DDV,

6,033.300 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45589.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Številka objave predhodnega razpisa:
objava predhodnega razpisa je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45196.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 11. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 020-108/00 Ob-59811
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: predelava izrabljenih avtomobi-
lov (stara bremena).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
so bila: ponudbena cena (30%), stopnja
razgradnje (25%), tehnična opremljenost
in kadrovska zasedba (20%), reference
(15%), čas izvedbe (10%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WOLF, trgovsko po-
djetje Skakovci d.o.o., 9261 Cankova,
Skakovci 35.

7. Pogodbena vrednost: 59,970.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 63,183.050 SIT; 41,304.186 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: 27. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 79/3757/2001 Ob-59814
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in montaža opreme za
razvod lastne rabe 230 v AC in DC pri
zamenjavi VN in sekundarne opreme v
RTP Divača – III. in IV. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(85%), reference ponudnika ali podizvajal-
ca (10%), plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehno Velika Loka,
d.o.o., Velika Loka 36, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 25,130.539
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,965.870 SIT.

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

nudbe: 48,917.133,56 SIT, 25,130.539
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: 30. 11. 2001.

Elektro - Slovenija d.o.o.

Št. 404-08-18/2001-9 Ob-59846
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sveže sadje in vrtnine.
Vojašnice SV, Izobraževalni center Ig,

Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni
center Poljče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje splošnih in
posebnih pogojev naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Gramis d.o.o., Noršinska ul.3, 9000
Murska Sobota, za 5. in 6. skupino lokacij,

– KZ Krka z.o.o., Rozmanova ulica 10,
8000 Novo mesto, za 4. skupino lokacij,
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– Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,
5290 Šempeter pri Gorici, za 1. in 2. sku-
pino lokacij,

– Era d.d., Prešernova 10, 3504 Vele-
nje, za 5. skupino lokacij,

– Emona BC d.d.Ljubljana, Šmartinska
c. 130, 1000 Ljubljana, za 1.,2.,3.,4.,5.,
in 6.skupino lokacij,

– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska c. 244,
1000 Ljubljana, za 1.,2.,3.,4.,5., in 6.sku-
pino lokacij,

– Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci, za 6. skupino lokacij,

– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana, za 1.,2.,3.,4.,5., in 6.skupino
lokacij.

– S. P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica, za 5. skupino lokacij,

– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za 1.,2.,3., in 4. skupino lo-
kacij,

– Kmetijstvo Rozman Stanislav, Podre-
ča 8,4210 Mavčiče, za 1. skupino lokacij.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 57-58 z dne 13. 7. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-15/01-14 Ob-59847
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sadni sok, nektar in sadne pijače,
– sadni sirup,
– ledeni čaj, voda in brezalkoholno

pivo.
Vojašnice SV, Izobraževalni center Ig,

Restavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni
center Poljče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
za posamezni sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1000
Ljubljana za I. in II. sklop,

– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana za III. sklop.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za I. in II. sklop

je 42,157.100 SIT,
– pogodbena vrednost za III. sklop je

11,364.845,72, SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

I. sklop: 33,117.865,55 SIT,
27,617.100 SIT,

II. sklop: 22,138.126,03 SIT,
14,540.000 SIT,

III. sklop: 13,468.500 SIT,
11,364.845,72 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, št.
404-08-15/01-2.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-178/01-12 Ob-59848
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– moška delovna bluza: 700 kosov,
– moške delovne hlače: 700 kosov,
– moška delovna halja: 500 kosov,
– ženska delovna bluza: 700 kosov,
– ženske delovne hlače: 700 kosov,
– ženska delovna halja: 400 kosov.
Centralno skladišče MORS, Miheličeva

ul, Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: najnižji ponujeni pred-
račun.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Prevent Mislinja
d.o.o., Gozdarska c. 38, 2382 Mislinja.

7. Pogodbena vrednost: 8,476.370
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 15,220.100 SIT, 8,476.370 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, št.
404-08-178/01-2.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 130/2001 Ob-59851
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nadgradnja tračne robotne knjiž-
nice STK 9360 v STK 9310 – 310.

Kraj dobave: sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Izbira: /
Obrazložitev in razlog za zaključek po-

stopka brez dodelitve naročila: naročnik ni
v roku, določenem za predložitev ponudb,
prejel nobene ponudbe.

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: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe (podatke od 4. do 8. točke nave-
sti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po sklopih!): /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 130/2001 Ob-59852
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup IBM 2074 Console Sup-
port Controller (2 kosa):

– console support controller 2
– ethernet mbps adapter 2
– 16-4 token ring adapter 4
– escon card 4
– 250v 2.8 meter 2
– northern hemisphere disp/keybd 2.
Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral najugo-
dnejšega ponudnika z najnižjo oceno po
formuli:

Ocena je cena /(1 + vsota vseh meril
v %), kjer so merila reference:

– 0 – 4% (minimalne reference - večji
obseg referenc in/ali pri večjih kupcih;
ocenjenih je bilo 5 največjih referenc).

Utemeljitev izbire:
Ponudbe je naročnik ocenjeval po po-

gojih in merilih za izbiro najugodnejše po-
nudbe iz razpisne dokumentacije in izbral
najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: oprema: IBM 2074
Console Support Controller, izbrani doba-
vitelj: ITS Intertrade sistemi, Ljubljana, Le-
skoškova 6.

7. Pogodbena vrednost:
Oprema: IBM 2074 Console Support

Controller,
Pogodbena vrednost v SIT z DDV:

25,034.625 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 98-99 / 7. 12. 2001 / Stran 7811

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-59732
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel.: 05/339-66-00 in
faks: 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: servisni kompleks v
Kromberku - objekt C, zunanja ureditev
in tehnologija za objekt C. Nova Gorica
(Kromberk), ul. V. Vodopivca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, rok izgradnje, reference,garancijski rok,
kakovost ISO. Ponudnik je pri vrednotenju
ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdov-
ščina, Vipavska cesta 3.

7. Pogodbena vrednost: 286,034.422
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be (podatke od 4. do 8. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naroči-
lo oddano po sklopih): 292,502.922 SIT
in 286,034.422 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ur. l. RS,
če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Ur. l. RS: Ob- 50096.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
Oprema: IBM 2074 Console Support Con-

troller, 25,839.213,75 SIT, 25,034.625 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 28. 11. 2001.

Elektro Primorska,
javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. JN 50/01 Ob-59734
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, telefon št.:
01/4315-255, telefaks št.: 01/4324-074,
elektronski naslov: natasa.skerjanec@elek-
tro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: popravilo energetskega
transformatorja 31,5 MVA, 110/21,2
(10,5) kV.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (4. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ETRA 33 d.d., Šlandrova
10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 36,989.400
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,989.400 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: zaradi udara strele je prišlo do
poškodbe transformatorja 31,5 MVA,
110/21,2 (10,5) kV, tov. št. 335081 (Ra-
de Končar). Glede na zahtevnost popravila,
čas trajanja le tega in da je omenjeni tran-
sformator nujno potreben, se je naročnik
odločil za uporabo 4. točke 110. člena
ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 30. 11. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Ob-49735
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Občina Loški Po-

tok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, tel.
01/8350-100, faks 01/8350-102.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija osnovne šo-
le in vrtca ter dozidava telovadnice v
naselju Hrib, Občina Loški Potok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaposlenost, opremljenost
ponudnika, ponudbena cena, fiksnost cen,
reference, plačilni rok, rok izvedbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vegrad d. d., Prešernova
c. 9a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 449,090.825
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 520,914.437,64 SIT,
449,090.825 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: 27. 11. 2001.

Občina Loški Potok

Št. A/3 Ob-59776
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: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč
na cesti R1-212 odsek 1118.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: II., III. In IV. sklop: Vialit
Asphalt d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,746.734
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 38,025.140 SIT, 33,746.734 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. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A/3 Ob-59779
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija drsnih vozišč
na cesti R1-212 odsek 1118.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Cestno
podjetje Ljubljana, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,680.725,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 13,165.627,34 SIT, 12,680.725,72
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. JN 39 inž/2001 Ob-59813
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 47-29-473, faks
23-17-831.

3. Datum izbire: 29. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: več dela za ureditev
spodnjega platoja ČN Črnuče in uredi-
tev bazena za dodatno čiščenje (poli-
ranje).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,950.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 11. 2001.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Št. A/34 Ob-59973
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova in postavitev var-
nostnih ograj na območju CP Ljubljana,
Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Mari-
bor in VOC Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrič d.o.o., Goriška 57,
5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 141,621.014
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 174,216.630,50 SIT,
141,621.013,68 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/24 Ob-59972
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na področju CP Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Je-
zerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 51,874.125,38
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 51,874.125,38 SIT, 53,157.885,50
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: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/42 Ob-59974
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
H1-0222 od km 2.000 do km 3.650.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 94,020.065
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 99,204.248,37 SIT, 94,020.065 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 12. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A/33 Ob-59975
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 5. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja Obvoznice – Sol-
kan I. del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: vodilni partner: Pri-
morje d.d. Vipavska cesta 3, 5270 Ajdov-
ščina in partnerja SCT d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, Cestno podjetje Nova Gorica,
Prvomajska 56.

7. Pogodbena vrednost: 629,630.982
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 799,681.852 SIT, 629,630.982
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/37 Ob-59976
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba preplastitve na
R1-211/0211 Naklo Kranj – Jeprca od
km 0+450 do 1+950.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Je-
zerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 67,966.539
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 78,409.144 SIT, 67,966.539 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 12. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A/35 Ob-59977
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: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova ceste
R3-701/1430 Rogla-Padeški vrh od km
4+500 do km 6+500.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 99,779.260
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 133,231.649 SIT, 99,779.260
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: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/38 Ob-59978
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija plazu Lenart na
cesti R1 229/1287 Senarska – Lenart v
km 3.20.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Podjetje za geotehnična
dela Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,493.953
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 49,786.366,65 SIT, 28,493.953
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/41 Ob-59979
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez Kr-
ko v Vavti vasi na cesti R2-419/1203.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MAP TRADE d.o.o. Špin-
dlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
87,436.829,52 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 89,498.803 SIT, 87,436.829,52 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: 3. 12. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A/44 Ob-59980
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: semaforizacija in osve-
tlitev križišča na G2-111 odsek 07373
od km 8.060 do 8.255.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Javna razsvetljava d.d.,
Litijska 263, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,905.896
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 25,247.276,86 SIT, 20,904.111,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/30 Ob-59981
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste G1-10
Ločica - Trojane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,263.821
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 79,001.798,54 SIT, 48,263.821 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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. 64000-0004/01 Ob-59662
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295

Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in opis storitve: izvajanje sve-

tovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora nad gradnjo objekta nove cen-
tralne šole OŠ Stična.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
lagi meril: najnižja ponudbena cena in refe-
rence. Izbrana je ponudba, ki je prejela naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lokainvest d.o.o., Kapu-
cinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A/43 Ob-59982
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava zapornega slo-
ja na cesti G1-10 odsek 294 Domža-
le-Depala vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,772.036
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 25,820.474 SIT, 24,772.036 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 12. 2001.
Direkcija RS za ceste
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7. Pogodbena vrednost: 0,78% od po-
godbene vrednosti izvajalca gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nastopa
brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,9%; 0,78%.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bila ob-
javljena.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 11. 2001.

Občina Ivančna Gorica

Št. 025-91/2001-5 Ob-59736
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tisk državne

topografske karte v merilu 1:50.000
(DTK 50) - 16 listov, oblikovanje in tisk
publikacije Imenik zemljepisnih imen ter
redakcija, oblikovanje in tisk publikaci-
je Hišne številke po delih občin.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: v letnem programu dr-
žavne geodetske službe, ki ga je potrdila
Vlada Republike Slovenije, je nosilec te
naloge Geodetski inštitut Slovenije. Geo-
detski inštitut Slovenije je usposobljen iz-
vajalec za izdelavo in tisk kart in je edini
izvajalec, ki združuje strokovnjake iz po-
dročja tiska in področja kartografije. Cene
v ponudbi smo primerjali z izvajalci podo-
bnih storitev in ugotovili, da so ponujene
cene ugodne.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski inštitut Slove-
nije, Jamova ul. 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost edine ponudbe:
12,000.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano v skladu s
1. točko 2. člena ZJN-1 (Ur. l. RS, št.
39/2000).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo objavljeno.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-31/2001-2 Ob-59737
1. Naročnik: Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ciklično ae-

rosnemanje Slovenije 2001 (12 fotogra-
metričnih blokov).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Geodetski zavod Slovenije
d.d. je edini izvajalec v Sloveniji s potrebno
opremo; cena za leto 2001 je v okviru do-
govorjene cene za triletni ciklus v letu 2000.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,497.912
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je izvedeno po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 300-5/01 Ob-59752
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Izola, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 1, 6310

Izola, tel. 05/640-01-80.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja in popravila – izvajanje raznih
del iz dejavnosti naročnika na vzdrževa-
nju javnih in prometnih površin ter inter-
ventnih del na kanalizaciji in na pokopa-
lišču na območju Občine Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji. Izbran
je bil ponudnik, ki je na podlagi kombinacije
meril dosegel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo, fasaderstvo in
vzdrževanje bazenov, Fehmi Mejzinolli, s.p.,
Tominčeva 5, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 1.200
SIT/uro.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 1.350 SIT/uro, 1.200 SIT/uro.
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. 11. 2001.
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Št. 400-02-1/01 Ob-59754
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 8. 11. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: hidrogeolo-
gija Karavank – območje Pece (storitve
I B, št. kateg. 27 – druge storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika,
– ustreznost projektne skupine; v po-

stopku ocenjevanja je izbrani ponudnik pre-
jel višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geološki zavod Sloveni-
je, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,066.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 840.000 SIT.

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

nudbe: 14,871.192 SIT in 13,066.200
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izvajalec je bil izbran na podlagi po-
novljenega javnega razpisa.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Št. 400-02-2/01 Ob-59755
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 7. 9. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: raziskave
kakovosti morja in kontrola onesnaže-
nja v letu 2001 (storitve I B, št. kateg. 27
– druge storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve po 2. točki prvega odstavka 20. člena
ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za bio-
logijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,800.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Agencija RS za okolje

Št. 400-05-4/01 Ob-59756
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
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2. Naslov  naročnika:  Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 9. 11. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: nacionalna
baza hidrogeoloških podatkov za opre-
delitev teles podzemne vode Republike
Slovenije (storitve I B, št. kateg. 27 – dru-
ge storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
po 2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geološki zavod Sloveni-
je, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,708.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Agencija RS za okolje

Št. 141/1-2001 Ob-59757
1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Grajska 24, 9000

Murska Sobota, tel. 02/534-13-00, faks
02/534-13-80.

3. Datum izbire: 21. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavaroval-

ne storitve – zavarovanje premoženja
in ljudi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav,
d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 15,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 5,462.617
SIT brez odbitnih franšiz in 5,132.930 SIT z
odbitno franšizo.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 9,498.114 SIT in 5,462.617 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. 82 z dne 19. 10.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 4437 Ob-59768
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

ukrepov zaščite blaga v skladiščih pred
škodljivci (dezinsekcija, deratizacija) za
čas od 30. 9. 2001 do 30. 9. 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, reference 30%;
najugodnejša ponudba po utemeljenih me-
rilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DDD, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 38, Koper.

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 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: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 4437 Ob-59770
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

kontrole količine in kakovosti živilskega
in neživilskega blaga za čas od 31. 8.
2001 do 31. 8. 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, reference 20%;
najugodnejša ponudba po utemeljenih me-
rilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inspect, d.o.o., Ljublja-
na, Jakšičeva 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 162,000.000
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: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 11. 2001.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 02/01 Ob-59774
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje

in izobraževanje za nadgradnjo na po-
dročju sistema SAP R/3.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ida Scheer, d.o.o., Du-
najska cesta 156, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 151.800 SIT
človek/dan, za 75 dni.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 156.934,12 SIT človek/dan –
151.800 SIT človek/dan.

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. 11. 2001.

Banka Slovenije

Št. 020-134/01 Ob-59769
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

finančnih storitev v zvezi s krediti za
male hidroelektrarne, racionalno rabo
energije, prezaposlitev rudarjev iz
proračunskih sredstev po javnih raz-
pisih ministrstva, spremljanje in vode-
nje naložb iz združenih energetskih
sredstev ter iz naslova pogojno ne-
povratnih subvencijskih in investicijskih
sredstev (v skladu s 6. točko priloge
1A – storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v odprtem postop-
ku ni pridobil nobene ponudbe.

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: /
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: 30. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. A-31 Ob-59781
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. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera ozi-

roma obnova mej in izdelava parcelacij-
skih načrtov za rekonstruiranje državne
ceste na območju RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 43,078.000
SIT.

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: 28. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A-31 Ob-59782
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. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera ozi-

roma obnova mej in izdelava parcelacij-
skih načrtov za rekonstruiranje državne
ceste na območju RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje
d.o.o. Ulica XIV. divizije.

7. Pogodbena vrednost: 43,558.794
SIT.

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: 28. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A-31 Ob-59783
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. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izmera ozi-

roma obnova mej in izdelava parcelacij-
skih načrtov za rekonstruiranje državne
ceste na območju RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro
d.d. Cankarjeva 1.

7. Pogodbena vrednost: 55,046.500
SIT.

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: 28. 11. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A-36 Ob-59784
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: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: idejna študi-

ja variant obvozne ceste mesta Ljuto-
mer.

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: 7,552.320
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,670.000 SIT, 7,552.320 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. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A-19 Ob-59785
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: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: študija –

sanacija makadamskih vozišč na držav-
nih cestah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega-Consult, d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 52,669.745
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 71,084.126 SIT, 29,738.100 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. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A-27 Ob-59786
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: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

idejnega projekta ureditve R3-639 Ta-
cen Šmartno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projekt Nova Gorica d.d.,
Kidričeva 9a.

7. Pogodbena vrednost: 7,130.623
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 11,554.900 SIT, 7,130.623 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. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. A-2 Ob-59787
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: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba sto-

ritev za revizije projektne dokumenta-
cije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZIL inženiring d.d., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 149,600.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 156,500.000 SIT, 149,600.000
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: 28. 11. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A-26 Ob-59788
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: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

idejnega projekta obnove ceste
R3-693/2302 Nova Cerkev–Vitanje od
0+000 do 10+320.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Projektiva – inženiring Ce-
lje d.d.

7. Pogodbena vrednost: 12,905.550
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 29,746.713 SIT, 12,905.550 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. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste

Št. 59/3675/2001 Ob-59815
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-25-70.

3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev

aneksa k osnovni pogodbi št. K-003/99
za dodatna dela za izdelavo prostorske
dokumentacije-lokacijskega načrta za
DV 2 x 400 kV Beričevo - Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral najugo-
dnejšega ponudnika na osnovi 7a. točke,
110. člena ZJN-1; oddaja naročila brez
predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Savaprojekt d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost:
11,215.533,42 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,215.533,42 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis za izdelavo prostorske
dokumentacije-lokacijskega načrta za
DV 2 x 400 kV Beričvo-Krško je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 14/99 z dne 12. 3. 1999.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 11. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 34404-9/01-21 Ob-59860
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
faks 02/539-17-11.

3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in varstvo lokalnih cest ter izvajanje zim-
ske službe v Občini Tišina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile ocenjene
na podlagi naslednjih meril:

– cena – največ 70 točk,
– reference – največ 30 točk.
Najugodnejša je ponudba, ki je zbrala

najvišje skupno število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 11. 2001.

Občina Tišina

Ob-59968
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava po-

sipnih materialov za državne ceste za
zimsko sezono 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o. Dunaj-
ska 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 159,698.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 19.754 SIT, 20.944 SIT za kg, 19.516
SIT, 20.706 SIT za kg.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Ob-59969
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava po-

sipnih materialov za državne ceste za
zimsko sezono 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Droga Portorož, Živilska in-
dustrija d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost: 354,977.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 18.980,50 SIT za kg, 18.683 SIT
za kg.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Ob-59970
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava po-

sipnih materialov za državne ceste za
zimsko sezono 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ars trade d.o.o., Mlakar-
jeva 69, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 7,473.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 41.065 SIT za l, 40.034 SIT za l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 12. 2001.
Direkcija RS za ceste

Ob-59971
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo 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: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: LD, PGD,

PZI predora Kupovo in rekonstrukcija
ceste v območju predora ceste v ob-
močju predora na cesti R2-403 odsek
1072.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Irgo consulting d.o.o. Slo-
venčeva 93, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,276.926
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 19,000.000 SIT, 16,276.926 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
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Podelitev koncesij

Št. 08/2001 Ob-59728
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00), 12. in 13. člena Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih službah v občini
(MUV, št. 29/95) in 18. člena Odloka o
podelitvi koncesije za obvezno lokalno go-
spodarsko javno službo za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka (MUV, št. 10/96, 25/01) objavlja Obči-
na Duplek

javni razpis
za podelitev koncisije za

pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov

in zračnikov zaradi varstva zraka
1. Koncendent: Občina Duplek.
2. Naslov koncendenta: Cesta 4. julija

106, 2241 Sp. Duplek, tel. št.
02/681-41-01, faks 02/681-94-71, e-mail:
obcina.duplek@duplek.si.

3. Predmet koncesije: opravljanje obvez-
ne gospodarske javne službe za pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka.

4. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Duplek, ki obsega nase-
lja: Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Dvorja-

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 12. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 012-56/01 Ob-60130
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-32-07.
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

finančnih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis se je prijavil
samo en ponudnik.

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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 83-84 z dne 26. 10.
2001, Ob-57407, popravek Uradni list RS,
št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57784.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 11. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo

ne, Vurberk, Ciglence, Spodnja Korena,
Zgornja Korena, Jablance, Žikarce, Zimica.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za
obdobje 5 let.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 21. 1. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: prijavo je potrebno poslati v za-
prti ovojnici na naslov: Občina Duplek,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek s
pripisom: “Prijava na javni razpis za podeli-
tev koncesije za pregledovanje, nadzoro-
vanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka - ne
odpiraj”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 1. 2002 ob
13. uri v sejni sobi Občine Duplek.

8. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena Odloka
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno
gospodarsko javno službo za pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka (MUV, št. 10/96, 25/01).

9. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazilo da so registrirani za izvajanje

razpisane dejavnosti in da imajo za to po-
trebna soglasja in dovoljenja pristojnih or-
ganov,

– v primeru, da je koncesionar registri-
ran kot družba, predloži sklep o vpisu
družbe v sodni register, odločbo o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v
primeru, da je koncesionar registriran kot
samostojni podjetnik, pa predloži priglasi-
tveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti,

– dokazilo in reference, ki potrjujejo, da
ima potrebna znanja in izkušnje za opravlja-
nje dejavnosti in cenik storitev,

– dokazilo, da ni v postopku stečaja ali
likvidacije,

– program izvajanja dimnikarske dejav-
nosti z vidika kadrov, organizacije del, stro-
kovne opremljenosti, razvojnega in finan-
čnega vidika za čas trajanja koncesije,

– dokazilo o finančnih zmožnostih za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,

– zagotovilo o izvajanju dejavnosti, ki je
predmet koncesije.

10. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 28. 2. 2002. Koncendent bo sprejel
odločitev v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Merila:
a) ponudbena cena dimnikarskih stori-

tev; maksimalno število točk 90,
b) dosedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del; maksimalno število točk 10.
Skupno število možnih točk je 100.
Naročnik bo ocenjeval ponudbe na sle-

deči način:
ad a) Ponudbena cena dimnikarskih sto-

ritev
Cena se obračuna v točke po naslednji

formuli:

najnižja cena x 90
CenaT = ———-----——————————

ponujena cena

Cena dimnikarskih storitev je sestavlje-
na iz:

A. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled dimovodne tuljave premera do
20 cm,

B. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled dimovodne tuljave premera nad
20 cm,

C. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled male kurilne naprave toplotne moči
do 8 kW,

D. cene za letni strokovni pregled in me-
ritve emisij snovi v zrak malih kurilnih naprav
toplotne moči do 30 kW z atmosferskim
gorilnikom za zgorevanje plinastega goriva,

E. cene za čiščenje, letni strokovni pre-
gled in meritve emisij snovi v zrak male kuril-
ne naprave toplotne moči do 50 kW na
trdno gorivo,

F. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled male kurilne naprave toplotne moči
do 50 kW na tekoče in plinasto gorivo,

G. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled dimovoda premera do 20 cm,

H. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled iztočnice,

I. cene za čiščenje in letni strokovni pre-
gled zračnika,

J. cene za čiščenje in letni strokovni pre-
gled kurilne naprave od 50 kW do 300 kW,

K. cene za čiščenje in letni strokovni
pregled male kurilne naprave od 300 kW
do 500 kW,

L. cene generalnega čiščenja po m2 po-
vršine,

M. cene meritve emisij snovi v zrak iz
kurilnih naprav na tekoča in plinasta goriva z
enostopenjskimi gorilniki,

N. cene pregleda kurilne naprave toplot-
ne moči do 50 kW za izdajo strokovnega
mnenja o ustreznosti naprav,

O. cene pregleda kurilne naprave toplot-
ne moči od 51 kW do 500 kW,

P. cene pregleda za priključitev naprav,
Q. cene režijske ure.
Cene iz točk od A do K morajo vsebovati

posamične cene za čiščenje, letni strokovni
pregled oziroma meritve emisij snovi v zrak.
Cena pregleda kurilne naprave iz točk N, O
in P mora vsebovati pregled kurilne napra-
ve, odvodnika dimnih plinov (dimovoda in
dimovodne tuljave), shrambe goriva, naprav
za zmanjšanje emisije snovi v zrak in napra-
ve za dovod zgorevalnega zraka.

Ponujena cena dimnikarskih storitev se
izračuna kot sestava cen navedenih postavk
od A do Q po spodnji formuli. Posamične
cene za čiščenje, letni strokovni pregled
oziroma meritve emisij snovi v zrak se v
okviru posamičnih točk od A do K seštejejo.

Ponujena cena = A x 0,1 + B x 0,01 + C
x 0,05 + D x 0,01 + E x 0,35 + F x 0,2 + G
x 0,05 + H x 0,1 + I x 0,05 + (J + K + L + M
+ N + O + P + Q) x 0,01

ad d) Dosedanje izkušnje pri izvajanju
razpisanih del:

– nad 10 let izkušenj 6 točk,
– od 5 do 10 let izkušenj 4 točke,
– do 5 let izkušenj 0 točk.
12. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

13. Občina Duplek si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Duplek
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Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča
za gradnjo v Žusterni III, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, Ob-59453 se:

– v 5. točki beseda pripombe nadomesti
z besedo ponudbe tako, da se pravilno
glasi:

5. Interesenti naj svoje ponudbe...
– v 7. točki beseda predložiti nadomesti

z besedo priložiti tako, da se pravilno glasi:
7. Ponudbi je potrebno priložiti:

Uredništvo

Št. 731 1/01-223 Ob-59855
Zavod RS za zaposlovanje Ljubljana Glin-

ška 12, objavlja na podlagi določil Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 Ura-
dni list RS, št. 30/01, Pravilnika o postop-
kih izvrševanja proračuna RS Uradni list RS,
št. 66/01, Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja Uradni list RS,
št. 64/01 in Programov aktivne politike za-
poslovanja za leto 2001, ki so bili sprejeti
na 37. seji Vlade RS dne 19. 7. 2001,

dopolnitev javnega razpisa
za subvencioniranje zaposlitev pri

izvajanju pomoči na domu,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.

67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53550.
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ul. 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Za-
vod).

2. Predmet dopolnitve javenga razpisa
je določitev dodatnega obdobja, v katerem
morajo biti porabljena dodeljena sredstva
oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje subvencij: javni razpis bo za-
ključen, ko bo v program vključenih 550
brezposelnih oseb oziroma do 20. 12.
2001, ko bo zadnje odpiranje vlog. Na do-
datni rok se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki
izvajajo socialnovarstveni program Pomoči
družini na domu v okviru mreže javnih služb
(so javni zavodi ali imajo pridobljeno konce-
sijo) in imajo sklenjeno pogodbo z občino in
so v okviru Javnega razpisa – Pilotni projekt
subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih
dejavnostih “Tisoč novih možnoti” (Uradni
list RS, št. 42/00) v programu pomoči na
domu že zaposlili brezposelne osebe. Na-
men dodatnega roka je skladno s Progra-
mom subvencioniranja zaposlitev pri izvaja-
nju pomoči na domu, zagotoviti trajnejše
oblike zaposlovanja osebam, ki so bile pred
zaposlitvijo vključene v program Tisoč novih
možnosti – pomoč starejšim osebam na do-
mu.

3. Dodatni datum odpiranja vlog za do-
delitev sredstev: dodatno odpiranje vlog bo
dne 20. 12. 2001. Upoštevajo se vloge s
poštnim žigom 18. 12. 2001 oziroma vlo-
ge, ki bodo oddane osebno na naslov na-
ročnika do 19. 12. 2001 do 12. ure.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Zaprtje razpisa za subvencioniranje
obrestne mere

Ob-59833
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da se javni razpis za sub-
vencioniranje obrestne mere investicijskih
kreditov za poslovne namene, odobrenih
po 1. 1. 1999, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7. 2001,
zapre.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Ob-59748
Na podlagi 42. člena Statuta (Uradne

objave št. 40/00 in 30/01), 21. in 22.
člena odloka o plakatiranju in drugih soro-
dnih oblikah javnega oglaševanja (Uradne
objave št. 23/98) izdajam

sklep
o javnem razpisu za oddajo

reklamnega prostora na stebrih javne
razsvetljave v najem

1. Predmet najema je reklamni prostor
na stebrih javne razsvetljave na vsem obmo-
čju Mestne občine Koper, razen na obmo-
čju starega jedra mesta Koper.

2. Reklamni objekt je prostor za dvos-
transko oglašanje, neto dimenzij 70X100
cm oziroma 150X100 cm, pritrjen na ste-
ber javne razsvetljave pravokotno na os ce-
ste oziroma ulice. Tehnični elementi in po-
goji postavitve so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

3. Najemnik sam določa stebre javne
razsvetljave, ki jih bo uporabil za namestitev
reklamnih objektov, upoštevajoč prometno
varnostne omejitve.

4. Najemnik v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje objekte na dolo-
čene stebre javne razsvetljave, jih koristi za
oglaševanje po naročilu drugih, skrbi za
vzdrževanje objektov, ki jih po preteku na-
jemne pogodbe odstrani in izvaja druge ak-
tivnosti, določene z najemno pogodbo. Na-
jemnik odgovarja za škodo, ki bi jo reklamni
objekti povzročili tretjim osebam.

5. Najemna pogodba se sklene z veljav-
nostjo 5 let. Pričetek veljavnosti ter razlogi
in načini za predčasno prekinitev najemne-
ga razmerja se določijo z najemno pogod-
bo.

6. Najemnik je dolžan v času trajanja na-
jema Mestni občini Koper plačevati najem-
nino za uporabo prostora, v višini, kot jo
predlaga izbrani ponudnik v razpisni ponud-
bi, vendar ne manj kot 1.000 SIT mesečno
za en objekt, odvisna pa je od izklicane
najemnine za en objekt in od dejanskega
števila postavljenih objektov, vendar skupaj
ne manj kot 150.000 SIT mesečno. Najem-
nik je dolžan najemnino plačevati po me-
sečnih obračunih. Najemnina se dvakrat let-
no uskladi z indeksom cen življenjskih po-
trebščin, kot jo ugotavlja Državni zavod za
statistiko.

7. Najemnik za objekte, ki so postavlje-
ni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih
krajih plačuje predpisano komunalno takso
za reklamne napise, objave in oglase, glede
na dejansko število in obseg postavljenih
reklamnih objektov.

8. Razpisno ponudbo lahko da oseba, ki
je v Republiki Sloveniji registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti “Ekonomsko propagiranje
– K/74.40 in zanjo izpolnjuje razpisane po-
goje.

9. Rok za prijavo na razpis je 15. dan od
objave v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
se pošlje s povratnico ali izroči osebno na
naslov Mestna občina Koper, Urad za go-
spodarske javne službe in promet, Verdije-
va 10, 6000 Koper, (pritličje desno) v zape-
čateni kuverti, na kateri sta vidna identifika-
cija ponudnika ter napis “ Razpis – propagi-
ranje – Ne odpirati!”

10. Razpisni ponudbi je treba priložiti:
10.1. kopije dokumentov o registraciji in

kopijo odločbe po 6. odstavku 4. člena za-
kona o gospodarskih družbah za dejavnost,
ki je predmet razpisa,

10.2. izjavo o sprejemanju razpisnih po-
gojev,

10.3. predlagano višino mesečne na-
jemnine za en reklamni objekt,

10.4. druge morebitne elemente ponud-
be, ki so lahko predmet usklajevanja pri
sklepanju najemne pogodbe in za Mestno
občino Koper niso obvezni,

10.5. potrdilo finančno računovodske
službe naročnika, da ima ponudnik porav-
nane vse zapadle denarne obveznosti do
naročnika,

10.6. dokazilo, da ima ponudnik poslov-
ni prostor v Mestni občini Koper oziroma v
občini Izola ali v občini Piran,

10.7. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjeno najemno pogodbo o od-
daji reklamnega prostora na stebrih javne
razsvetljave, s podatki o trenutnem številu
reklamnih objektov,

10.8. obrazec BON1 in obrazec BON2
ali namesto tega (Obrazec BON3), ki ne
smejo biti starejši od treh mesecev, šteto
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe,

10.9. dokaz o vplačani varščini (submi-
sijski kavciji) v znesku 500.000 SIT na žiro
račun Mestne občine Koper, številka
51400-630-90004, z oznako “varščina-raz-
pis-propagiranje”. Ponudniku, ki v razpisu
ne uspe, se varščina vrne v treh dneh po
dokončnosti odločbe o izbiri najemnika, v
nominalnem znesku; izbranemu ponudniku
se varščina vrne, če sklene najemno po-
godbo.

11. Interesenti lahko razpisno dokumen-
tacijo osebno prevzamejo vsak delavnik
med 9. in 12. uro po predhodni telefonski
najavi pri uradu za gospodarske javne slu-
žbe in promet(Andreja Ostanek, tel.
05/664-62-44). Oseba, ki bo prevzemala
dokumentacijo se mora izkazati s pooblasti-
lom ter mora pred vpogledom v dokumenta-
cijo predložiti potrdilo o vplačilu 15.000 SIT
na žiro račun Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004, z oznako “plačilo raz-
pisne dokumentacije – propagiranje”(DDV
je že vračunan).

12. Razpisna dokumentacija obsega:
12.1. integralno besedilo sklepa o jav-

nem razpisu,
12.2. osnutek najemne pogodbe (ki se

po dogovoru z izbranim ponudnikom uskla-
di),

12.3. izjavo, ki morata biti priložena po-
nudbi v originalu, podpisana in žigosana,
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12.4. tehnično rešitev reklamnih objek-
tov,

12.5. elemente za izračun komunalne
takse.

13. Najemna pogodba bo sklenjena s
ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal
razpisne pogoje in katerega ponudba bo
najvišje ocenjena.

Merila za ocenitev ponudb:
1. ponujena mesečna najemnina za en

objekt 70%
2. reference 30%, od tega
– 15% za število občin, v katerih ponu-

dnik izvaja dejavnost,
– 15% za število objektov, ki jih ima po-

nudnik na stebrih javne razsvetljave.
(reference v Mestni občini Koper se ne

upoštevajo).
Najvišji odstotek prejme pri posameznem

merilu ponudnik, ki ponudi najvišjo meseč-
no najemnino, izvaja dejavnost, ki je pred-

met razpisa v največjem številu občin, oziro-
ma ima največje število objektov na stebrih
javne razsvetljave. Ostali ponudniki pa od-
stotek, ki je sorazmeren najvišjemu odstot-
ku glede na ponujeni obseg.

Najemna pogodba bo sklenjena s ponu-
dnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpi-
sne pogoje in bo dosegel najvišjo skupno
oceno po zgoraj navedenih merilih. V pri-
meru enake skupne ocene ima prednost
ponudnik z višjo ponujeno najemnino.

14. Razpisne ponudbe bodo javno od-
prte. O času in kraju odpiranja ponudb bo-
do vsi interesenti, ki bodo prevzeli razpi-
sno dokumentacijo, obveščeni najmanj 3
dni prej. O izbiri najemnika na podlagi za-
pisnika, s sklepom odloči predstojnik ura-
da za gospodarske javne službe in promet.
O tej odločitvi bodo vsi ponudniki pisno
obveščeni najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb. Izbrani najemnik je dolžan najem-

no pogodbo skleniti v 15 dneh po prejemu
sklepa.

Mestna občina Koper

Št. 400-14-7/01 Ob-59984
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija

Republike Slovenije za okolje, objavlja, na
podlagi 13. člena Uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje vode na posa-
meznih odsekih vodotokov Artišnica, Zapla-
ninščica, Limovski graben in Sušica za vzre-
jo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št.
5/00) – v nadaljevanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na odseku vodotoka
Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib

I. Predmet koncesije: gospodarsko izko-
riščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib,
razen soških postrvi in njenih križancev, na
naslednjem odseku vodotoka.

Vodotok Občina Koordinate gorvodne Koordinate dolvodne Instalirani pretok
meje odseka meje odseka vode za ribogojnico

Y X Y X (l/s)

Sušica Krško 5,537.342 5,079.625 5,536.890 5,079.835 50

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih RS v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

II. Pogoji za pridobitev koncesije:
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

2. da je usposobljen za opravljanje de-
javnosti vzreje salmonidnih vrst rib.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču.
Za fizične osebe: potrdilo o državljan-

stvu.
2. Idejno rešitev ribogojnice, ki mora

vsebovati:
– osnovne karakteristične podatke ribo-

gojnice,
– tehnični opis gradbenih objektov in

opreme ribogojnice,
– opis ukrepov varstva okolja,
– grafične priloge: situacijo v merilu

1:5000 ali večjim z vrisanimi objekti ribo-
gojnice; karakteristični tlorisi in prerezi ob-
jektov ribogojnice v merilu 1:100 ali večjim.

Idejno rešitev mora izdelati pravna ali fi-
zična oseba ustrezne stroke, vpisana v ime-
nik projektivnih podjetij oziroma imenik po-
oblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanim
objektom predvidene ribogojnice, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja ribogojnice, ki ni
starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v ribogojnico (računi že nakupljene
opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – koncesija za gospodarsko izkori-
ščanje vode na odseku vodotoka Sušica za
vzrejo salmonidnih vrst rib” in imenom in
naslovom prijavitelja, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Agencijo Republike Slo-
venije za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 10. 1. 2002 do 12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
10. 1. 2002 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Agencije Republike Slo-
venije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, v sejni
sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju prijav sme-
jo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijavi-
teljev, če se izkažejo s pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obve-
ščeni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse za-

hteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnih rešitev iz

2. točke, III. poglavja tega razpisa.
VIII. Prednostna merila
– lastnina zemljišč, na katerih bodo zgra-

jeni objekti ribogojnice,
– ustreznejša idejna rešitev ribogojnice

v smislu varstva okolja
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij

med razpisom je: Gordana Kerekeš, Agen-
cija Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1b, Ljubljana (tel. 01/478-44-43), med 9.
in 10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
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Št. 400-14-8/01 Ob-59985

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi 13. člena Uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje vode na posa-
meznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letu-

ška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih
vrst rib (Uradni list RS, št. 76/01) – v nada-
ljevanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih

odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška
struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih

vrst rib
I. Predmet koncesije: gospodarsko izko-

riščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib,
razen soških postrvi in njenih križancev, na
naslednjih odsekih vodotokov:

Vodotok Občina Koordinate gorvodne Koordinate dolvodne Instalirani pretok
meje odseka meje odseka vode za ribogojnico

Y X Y X (l/s)

Ljubnica Ljubno ob 5,487.546 5,134.372 5,487.662 5,134.250 25
Savinji

Letuška struga Braslovče 5,503.915 5,128.052 5,503.962 5,128.002 50
ob Savinji

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih RS v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

2. da je sposoben za opravljanje dejav-
nosti vzreje salmonidnih vrst rib,

3. da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve v skladu s predpisi dr-
žave.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču.
Za fizične osebe: potrdilo o državljan-

stvu.
2. Idejno rešitev ribogojnice, ki mora

vsebovati:
– osnovne karakteristične podatke ribo-

gojnice,
– tehnični opis gradbenih objektov in

opreme ribogojnice,
– opis ukrepov varstva okolja,
– grafične priloge: situacijo v merilu

1:5000 ali večjim z vrisanimi objekti ribo-
gojnice; karakteristični tlorisi in prerezi ob-
jektov ribogojnice v merilu 1:100 ali večjim.

Idejno rešitev mora izdelati pravna ali fi-
zična oseba ustrezne stroke, vpisana v ime-
nik projektivnih podjetij oziroma imenik po-
oblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici
Slovenije.

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanim
objektom predvidene ribogojnice, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja ribogojnice, ki ni
starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v ribogojnico (računi že nakupljene
opreme, projekta, zemljišča ipd).

6. Potrdilo, da je poravnal vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, ki ga
izda Davčna uprava RS in ne sme biti starej-
ši od 30 dni.

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis – koncesija za gospodarsko izkori-
ščanje vode na posameznih odsekih vodo-
tokov Ljubnica in Letuška struga ob Savinji
za vzrejo salmonidnih vrst rib” in imenom in
naslovom prijavitelja, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Agencijo Republike Slo-
venije za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 10. 1. 2002 do
12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
10. 1. 2002 ob 13.30, v prostorih Ministrs-
tva za okolje in prostor, Agencije Republike
Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, v
sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju pri-
jav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstav-

niki prijaviteljev, če se izkažejo s pisnim po-
oblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obve-
ščeni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse za-

hteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnih rešitev iz

2. točke, III. poglavja tega razpisa.
VIII. Prednostna merila
– lastnina zemljišč na katerih bodo zgra-

jeni objekti ribogojnice,
– ustreznejša idejna rešitev ribogojnice

v smislu varstva okolja
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij med

razpisom je: Gordana Kerekeš, Agencija Re-
publike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljub-
ljana (tel. 01/478-44-43), med 9. in 10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje



Stran 7824 / Št. 98-99 / 7. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 98-99 / 7. 12. 2001 / Stran 7825



Stran 7826 / Št. 98-99 / 7. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-59826
Na podlagi Zakona o spodbujanju skla-

dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99), Pravilnika o organizaciji in po-
gojih za opravljanje nalog regionalne razvoj-
ne agencije (Uradni list RS, št. 52/00,
111/00), Uredbe o vrednosti meril za dolo-
čitev območij s posebnimi razvojnimi pro-
blemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo meri-
la (Uradni list RS, št. 59/00), Uredbe o
podrobnejših pogojih in merilih za dodelje-
vanje spodbud, pomembnih za skladni regi-
onalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00),
Pravilnika o dodeljevanju regionalnih razvoj-
nih spodbud lokalnim skupnostim in regio-
nalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS,
št. 62/01 in 76/01), Navodila o predno-
stnih območjih dodeljevanja spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Ura-
dni list RS, št. 44/01), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in
124/00), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01)
ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/01) objavlja Ministrstvo za gospodar-
stvo

razpis
za sofinanciranje projektov regionalne
infrastrukture na območjih s posebnimi

razvojnimi problemi za leti 2002 in
2003

1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
projekti regionalne infrastrukture na podro-
čju lokalnega cestnega omrežja, vključno z
pripadajočimi mostovi in parkirišči. Podro-
čje lokalnega cestnega omrežja po tem raz-
pisu se nanaša na novogradnjo ali rekon-
strukcijo lokalnih cest in rekonstrukcijo ti-
stih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji
možno uvrstiti med lokalne ceste (Uredba o
kategorizaciji državnih cest – Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, in
97/00). Parkirišča po tem razpisu so cen-
tralna parkirišča nujno potrebna za reševa-
nje prometnih zamaškov v regiji ter za izva-
janje predpisov s področja cestnega pro-
meta.

Projekti regionalne infrastrukture so:
– posamični objekti in naprave pomem-

bni za celotno regijo;
– skupek (paket) lokalnih infrastruktur-

nih investicij, povezanih v skupni razvojni
program.

V drugem primeru lahko skupni razvojni
program poveže tudi več posamičnih inve-
sticij lokalnega značaja. Prijava mora vse-
bovati skupni razvojni program, ki predstavi
skupni cilj na medobčinski ravni, ki ga za-
sledujejo posamične investicije.

Na razpis se lahko prijavijo projekti, ki se
večinsko izvajajo na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi (Uredba o vrednosti me-
ril za določitev območij s posebnimi razvoj-
nimi problemi in določitvi občin, ki izpolnju-
jejo merila; Uradni list RS, št. 59/00).

3. Prijavitelj projekta, nosilka projekta:
orijavitelj projekta je (v imenu občin, ki izva-
jajo projekt) regionalna razvojna agencija, ki
je pridobila status pri Agenciji RS za regio-
nalni razvoj. Nosilka projekta in prejemnik
sredstev je praviloma ena, lahko pa tudi več

sodelujočih občin, v skladu s pogodbo med
vsemi sodelujočimi občinami in Ministrstvom
za gospodarstvo.

4. Višina sredstev: višina sredstev bo
znana po sprejetju proračuna RS za obdob-
je 2002–2003. Okvirna višina sredstev na
proračunski postavki 1814 – regionalna in-
frastruktura je za leto 2002 1,3 mlrd SIT in
za leto 2003 1,4 mlrd SIT. Projekti bodo s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinan-
cirani na naslednji način:

– območje A – 75% predračunske vre-
dnosti projekta;

– območje B – 60% predračunske vre-
dnosti projekta;

– območje C – 40% predračunske vre-
dnosti projekta;

– območje D – 30% predračunske vre-
dnosti projekta.

Območja so določena v 3. členu Navo-
dila o prednostnih območjih dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).

V območje A sodijo: Pomurska, Podrav-
ska, Zasavska in Spodnjeposavska statistič-
na regija.

V območje B sodijo: Savinjska, Koro-
ška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna sta-
tistična regija.

V območje C se uvrščata Goriška in Go-
renjska statistična regija.

V območje D se uvrščata Obalnokraška
in Osrednjeslovenska statistična regija.

5. Dokumentacija, potrebna za prijavo:
Za prijavitelja:
– prioritetna lista projektov, ki jih prijav-

lja.
Za projekt:
– ime in naslov nosilke projekta,
– ime in naslov investitorjev,
– lokacija naložbe, z navedbo poteka in-

frastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začet-
na in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka),

– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih, oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila in-
vesticijskega značaja),

– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno izgradnjo,

– finančna konstrukcija z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev,

– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije,

– izpolnjen obrazec OBR-02-RR.
Vrednost naložbe se izračuna po teko-

čih cenah.
Podatke, ki se nanašajo na projekt, je

potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega razpisa.

Iz finančne konstrukcije s časovno dina-
miko koriščenja sredstev mora biti razvidna
celotna vrednost naložbe ter obseg investi-
cije, ki je predviden za posamezno leto.

Prijaviteljice in nosilke projektov bodo
obveščene o izidih v 30 dneh po zaključku
razpisa. Po sprejetju proračuna RS za ob-
dobje 2002–2003 bo ministrstvo izdalo
sklepe o odobritvi sredstev, ter določilo rok
za dostavo dokumentacije za podpis po-
godbe in za črpanje odobrenih sredstev.

Prijaviteljice in nosilke projektov so dol-
žne za podpis pogodbe pripraviti in dostaviti
naslednjo dokumentacijo, za vsak odobren
projekt posebej:

– bančno garancijo kot garancijo za na-
mensko porabo sredstev in dokončanje na-
ložbe ter dokumentirano izjavo investitorja,
da so ostali viri sredstev zagotovljeni;

– objavo javnega razpisa za oddajo del
in/ali nabavo opreme;

– zapisnik in poročilo komisije o odpira-
nju ponudb;

– sklep o izbiri izvajalca;
– izvajalsko pogodbo s predračunom;
– gradbeno dovoljenje, skladno s pred-

pisi s področja graditve objektov.
Na podlagi te dokumentacije bo podpi-

sana pogodba o dodelitvi nepovratnih sred-
stev za projekt regionalne infrastrukture. Po-
godbe so lahko tudi večletne.

V primeru da pogodba ni podpisana v
roku določenem v sklepu o odobritvi sred-
stev in da je razlog za to pomanjkljiva doku-
mentacija, ki je podlaga za podpis pogod-
be, se lahko dokumentacija dopolni najka-
sneje v 15 dneh. V primeru, da bo tudi po
tem roku dokumentacija nepopolna, se bo
štelo, da je občina enostransko odstopila
od zahteve za sofinanciranje naložbe in skle-
nitve pogodbe.

Vso zahtevano dokumentacijo za vse fa-
ze razpisa občine dostavljajo regionalni raz-
vojni agenciji, ki jo potrdi in dostavi na na-
slov Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja.

6. Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi,
– prioritete določene s strani RRA,
– izvedljivost projekta,
– lokacija projekta,
– prispevek projekta k doseganju ciljev re-

gionalne politike in drugih nacionalnih ciljev.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi
predstavlja 30% vrednosti ocene;

– prioriteta določena s strani RRA pred-
stavlja 15% vrednosti ocene;

– izvedljivost projekta predstavlja 15%
vrednosti ocene, ocenjena bo na podlagi
kakovosti projekta in predložene strukture
finančnih virov za prijavljeni projekt; pre-
dnost bodo imele kvalitetno pripravljene in-
vesticije, ki imajo v strukturi finančnih virov
več lastnih sredstev in lastne soudeležbe
krajanov;

– lokacija naložbe predstavlja 20% vre-
dnosti ocene, prednost bodo imele npr. pro-
metnice, ki peljejo do podjetniško-obrtnih
con, parkirišča ob mejah, mostovi ki pome-
nijo edino povezavo do pomembnih gospo-
darskih objektov;

– prispevek projekta k doseganju drugih
nacionalnih ciljev predstavlja 20% vrednosti
ocene (infrastrukturna oskrba območij na
katerih bivajo romska etnična skupnost in
avtohtoni narodni skupnosti; infrastrukturna
oskrba občin, ki so vključene v razreševa-
nje begunske problematike ipd.).

Vsa merila bodo točkovana od 1 do 10
in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.
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7. Prijava in razpisni rok
Rok za vložitev prijav je en mesec od

objave razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni

sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribni-
ca, Škrabčev trg 9a.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – projekti regionalne
infrastrukture». Na ovitku mora biti jasno na-
veden naziv in naslov prijavitelja. Vloge mo-
rajo biti napisane v slovenskem jeziku, fi-
nančni zahtevek prikazan v slovenski valuti
(SIT).

8. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenje-
vanje vlog bo opravila strokovna komisija.
Odpiranje vlog bo opravila strokovna komi-
sija sama in bo potekalo prvi delovni dan po
poteku roka za predložitev vlog.

9. Izid javnega razpisa: udeleženci razpi-
sa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
zakonitem roku. Rezultati razpisa bodo ob-
javljeni na spletni strani Ministrstva za go-
spodarstvo.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija se dvigne na sedežu Javne-
ga sklada RS za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, od 7. 12. 2001
do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12.
ure. Kontaktni osebi: Franc Florjančič, tel.
863-19-53 (Javni sklad RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga podeželja) in Snežana Čanak, tel.
478-37-59 (Ministrstvo za gospodarstvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.sigov.si/mg.

11. Rok za porabo sredstev: odobrena
sredstva bo lahko investitor koristil le na
podlagi ustrezne dokumentacije v skladu z
veljavnimi predpisi s področja izvrševanja
proračuna Republike Slovenije. Črpanje
sredstev je možno le na podlagi originalnih
situacij o opravljenih delih.

Zadnji rok za dostavo dokumentacije za
črpanje odobrenih sredstev bo določen v
sklepu o odobritvi sredstev. Pri dinamiki ko-
riščenja odobrenih sredstev bo upoštevana
specifičnost naložbe, dinamika realizacije
naložbe in dinamika koriščenja sredstev iz
drugih virov, in sicer v obsegu, ki ga bo
dovoljeval priliv sredstev v proračun Repu-
blike Slovenije.

12. Splošni pogoji: ministrstvo bo sprem-
ljalo porabo dodeljenih sredstev iz razpisa.
Prijavitelji in nosilci projektov so dolžni omo-
gočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da
je vsak čas možna kontrola realizacije inve-
sticije ter vpogled v poslovne knjige in listi-
ne, ki se nanašajo na tozadevno investicijo.
Potek projektov bodo spremljale regionalne
razvojne agencije in o tem poročale mini-
strstvu. Poročila regionalnih razvojnih agen-
cij so predpogoj za plačilo situacij o oprav-
ljenih delih.

Če sredstva niso bila porabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ali se
je sredstva kakorkoli odtujilo, ima mini-
strstvo pravico zahtevati takojšnje vračilo
sredstev v enkratnem znesku, v realni vi-
šini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

Pri izbiri izvajalcev del je obvezna upora-
ba Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00).

Kontaktni osebi: Franc Florjančič, Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribni-
ca, Škrabčev trg 9a, tel. 01/836-19-53;
Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
01/478-37-59.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 407-335/2001 Ob-59832
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o

športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Odred-
bo o načinu in postopku sofinanciranja izva-
jalcev letnega programa športa (Uradni list
RS, št. 95/1999) in Pravilnikom o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega progra-
ma športa na državni ravni (Uradni list RS,
št. 19/2001) objavlja Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

javni razpis zbiranja predlogov
za sofinanciranje investicij v

novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2002, 2003 in

2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje inve-

sticij v novogradnje in posodabljanje špor-
tne infrastrukture v letih 2002, 2003 in
2004 v predvideni vrednosti 500 mio SIT
nepovratnih sredstev letno.

1.1. Manjkajoči športni objekti v lokalnih
skupnostih do zadostitve minimalnega stan-
darda športa.

Minimalni standard v športu predstavlja:
0,3 m2/občana neto pokrite vadbene povr-
šine in 3 m2/občana neto nepokrite vadbe-
ne površine. Višina sofinanciranja je do 20%
predračunske vrednosti investicije.

1.2. Nadomestni športni objekti
Višina sofinanciranja je do 20% predra-

čunske vrednosti investicije.
1.3. Šolski objekti – športni standard
V to skupino sodijo objekti, ki se gradijo

v okviru šolskega prostora in presegajo šol-
ski normativ. Športni standard se ugotovi na
podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport o normativnih šolskih površi-
nah in določitvi športnega standarda. Višina
sofinanciranja znaša do 15% normativne vre-
dnosti investicije v površine športnega stan-
darda.

1.4. Ostali športni objekti
Vsi ostali športni objekti in športne na-

prave.
Višina sofinanciranja znaša do 20% pre-

dračunske vrednosti investicije.
1.5. Rekonstrukcija in tehnološka poso-

dobitev objekta
Višina sofinanciranja znaša do 20% pre-

dračunske vrednosti investicije.
1.6. Športna oprema
Višina sofinanciranja znaša do 50% pre-

dračunske vrednosti investicije.
2. Upravičenci do prijave
V skladu s 7. členom Zakona o športu se

na razpis lahko prijavijo izvajalci letnega pro-
grama športa na področju izgradnje in vzdr-
ževanja športnih objektov.Investitorjem, ki
so svoj projekt že prijavili na razpis
2001-2002 ni potrebno ponovno kandidi-
rati.

3. Pogoji za sofinanciranje
Sofinancirali bomo izbrane investicije v

okvirih, navedenih v 1. točki. Stroški investi-
cije do pridobitve upravnih dovoljenj za grad-
njo, gradbenega nadzora in najemanja kre-
ditov niso predmet sofinanciranja.

4. Način in pogoji sofinanciranja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo

izbrane prijavitelje obvestilo o uvrstitvi na pri-
oritetni vrstni red, o predlagani višini nepo-
vratnih sredstev in o viru financiranja za dolo-
čeno investicijo. Za investicije, ki se bodo
pričele izvajati in sofinancirati v letu 2002 bo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev pre-
jemnikom v višini, določeni glede na prora-
čunska sredstva in v skladu z veljavnim zako-
nom o izvrševanju proračuna. V sklepu bodo
navedeni tudi pogoji, ki jih bodo morali prija-
vitelji izpolniti pred podpisom pogodbe. Za
investicije, ki bodo uvrščene v prioritetni vr-
stni red za leti 2003 in 2004, pa bodo kandi-
dati prejeli obvestilo o uvrstitvi. Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport bo z izbranim pre-
jemnikom sklenilo pogodbo o sofinanciranju
pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse zahte-
ve, določene v sklepu o dodelitvi nepovrat-
nih sredstev. Svoje obveznosti po pogodbi
bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
poravnalo na podlagi zahtevkov investitorja s
priloženimi situacijami oziroma računi, potr-
jenimi s strani nadzornega organa in odgo-
vornega zastopnika investitorja, v odobrenem
deležu po pogodbeni dinamiki.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– potrjeno razpisno dokumentacijo;
– fotokopija upravnega dovoljenja za po-

seg v prostor, ki je bilo pridobljeno do prija-
ve na razpis, lahko tudi vloga za izdajo us-
treznega upravnega dovoljenja; če gre sa-
mo za nabavo športne opreme, upravno do-
voljenje ni potrebno;

– projektno dokumentacijo, in sicer: za
novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno
gradnjo vsaj idejno rešitev v obsegu: situa-
cija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in
prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3)
ter tehnični opis; za opremo specifikacijo
opreme.

Do podpisa pogodbe:
– potrjen investicijski program;
– soglasje Ministrstva za finance v skla-

du z Navodilom o načinu in postopkih za
izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se
sofinancirajo iz sredstev proračuna Repu-
blike Slovenije.

Po podpisu pogodbe:
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg

v prostor;
– sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca

na podlagi javnega razpisa, oziroma argu-
mentirano obrazložitev za sklenitev nepo-
sredne pogodbe;

– pogodbo z izvajalcem za izvajanje del
s ponudbenim proračunom in ustreznim do-
ločilom o zavarovanju pogodbenih obvez-
nosti v skladu z zakonom o javnih naročilih
ter določilo, da lahko nadzoruje kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega načrta do-
govorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

6. Kriteriji za izbor predlogov
– že pridobljena upravna dovoljenja za

poseg v prostor;
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– delež lastnih sredstev;
– javni interes v športu – potrdilo pristoj-

ne nacionalne panožne športne zveze, ob-
činske športne zveze ali občine, potrjeno s
strani pristojnega organa, iz katerega bo
razvidna vloga, položaj in pomen investicije
v športni objekt;

– povprečna površina obstoječih špor-
tnih objektov na prebivalca v lokalni sku-
pnosti;

– vadbena površina in posodobitev opre-
me.

V primerih, da gre za nadaljevanje inve-
sticije, za katero so bila v preteklosti že
odobrena sredstva proračuna RS, bo sofi-
nanciranje možno le v primeru, da so v ce-
loti izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz
preteklosti.

7. Roki in postopek obravnave vlog
Pisne prijave na originalnih obrazcih poš-

ljite do 25. 1. 2002 na naslov Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za šport,
1000 Ljubljana, Trubarjeva 3 v zaprtih ovoj-
nicah s pripisom “športna infrastruktura
2002 – ne odpiraj – vloga”. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila od-
dana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana na Uradu za šport.

Odpiranje vlog se bo pričelo 28. 1.
2002.

O izbiri predlogov bomo obvestili vse pri-
javitelje do 11. 3. 2002. Opredelili bomo
tudi višino sofinanciranja za leti 2002 in
2003 za investicije, ki se bodo pričele v letu
2002. O višini razporejenih sredstev za in-
vesticije, ki se bodo pričele v letu 2003 pa
45 dni po sprejemu državnega proračuna
za leto 2003 oziroma 2004.

Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa
in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih
v razpisu, zagotavljali potrebno dokumentaci-
jo. Kolikor prijava ne bo oddana na originalnih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije, bo vloga avtomatično zavržena.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport si
pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnič-
no-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z
naročilom revizije, se bo štelo, da je odsto-
pil od prijave na razpis.

Med vrednotenjem prijav lahko komisija
za izvedbo razpisa od kandidatov zahteva
dodatne informacije, oziroma dodatno do-
kumentacijo. Če kandidat dodatnih informa-
cij ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloči na osnovi znanih podatkov.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na

spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport na naslovu
http://www.mss.edus.si, kjer je tudi podro-
bneje opisan postopek elektronskega izpol-
njevanja obrazcev. Predpisane obrazce in
navodila za pripravo vloge pa lahko prejme-
jo tudi na Uradu za šport, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/244-11-26 vsak
dan od 8. do 10 ure. Vprašanja lahko zasta-
vite tudi po elektronski pošti na naslov: moj-
ca.plestenjak@mss.edus.si.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-59726
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,

objavlja na podlagi 10. člena Zakona o špor-
tu (Uradni list RS, št. 22/98)

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2002
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju
Občine Radlje ob Dravi:

– športna društva in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– drugi izvajalci športnih programov, ki

so registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež in delujejo na področju
Občine Radlje ob Dravi,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95),

– da imajo odločbo Upravne enote Rad-
lje ob Dravi o registraciji društva,

– da imajo zagotovljen prostor za izvaja-
nje programa,

– da izpolnjujejo pogoje pravilnika o vre-
dnotenju športnih programov.

II. V letu 2002 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček I.,
– naučimo se plavati.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček II. in III.,
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem nivoju,
– šolska športna tekmovanja na medob-

činskem nivoju,
– interesna športna vadba-predmetna

stopnja.
C) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine usmerjenih v vrhunski in kakovostni
šport (klubi in društva).

Predlogi programov pod točko A, B in C
morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– število registriranih članov (ime in prii-
mek in bivališče),

– potrdilo o plačani članarini za leto
2001,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,

– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predviden čas izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo, strokovni kader za izvedbo, objekt, pro-
paganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individu-
alnih in kolektivnih športnih panogah, ki ima-
jo zanačj rednega športnega treniranja.

2. Športno-rekreativna dejavnost odra-
slih

Sofinancirali bomo propagandne akcije,
redno rekreativno vadbo pod strokovnim
vodstvom in športne prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– ime prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klu-

bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje špor-
tnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
je bil sprejet na 3. nadaljevalni seji, dne
22. 3. 1999.

O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni.
Višina dodeljenih sredstev bo znana, ko

bo sprejet proračun Občine Radlje ob Dravi
za leto 2002.

Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij.

K prijavi na razpis je potrebno poleg za-
htevane dokumentacije predložiti tudi doka-
zila o strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izva-
jali oziroma organizirali posamezni program,
lahko je to tudi potrdilo panožne zveze ali
organizacije (trener, učitelj, sodnik...).

Kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z
razpisom vsako sredo po objavljenem razpi-
su do izteka razpisnega roka od 15. do 17.
ure (pisarna št. 309/III., Mariborska 7, Ob-
čina Radlje ob Dravi).

IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe pošljite v enem izvo-
du na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7, s pripisom “javni razpis - šport”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-59844
Na podlagi 16. in 94. člena Statuta obči-

ne Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/01) in skle-
pa Občinskega sveta občine Pesnica, spre-
jetega na 22. redni seji dne 16. 11. 2001,
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnine
I. Predmet prodaje: poslovni prostori v

pritličju zgradbe v Zg. Jakobskem Dolu 2,
stoječe na parceli št. 121/1, k.o. Sp. Ja-
kobski Dol, v izmeri 147,70 m2.

Namembnost prostorov je za opravljanje
gostinske dejavnosti.

Kupec nepremičnine se obveže, da si
bo uredil vso potrebno dokumentacijo in
soglasja za ureditev poslovnih prostorov in
da bo upošteval izgled obstoječe stavbe ter
prostorov z vidika kulturnovarstvenih in spo-
meniškovarstvenih pogojev.

Vrednost nepremičnine je določena s ce-
nitvijo in znaša 4,209.370 SIT na dan
26. 11. 2001.

II. Pogoji javnega razpisa
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
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državljani Republike Slovenije pod nasled-
njimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni za nepre-
mičnino (cenilna vrednost),

– da izbrani ponudnik sklene pogodbo v
15 dneh po izbiri.

2. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške sestave in overovitve pogodbe ter zem-
ljiškoknjižno urejanje plača kupec.

3. Ponudniki morajo pisne ponudbe po-
slati ali oddati v zaprti kuverti v 15 dneh po
objavi tega razpisa na naslov: Občina Pe-
snica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, z oznako “Javni razpis –
prodaja nepremičnine – ne odpiraj”. Kot
pravočasne se štejejo vloge, prispele na
navedeni naslov do vključno 15. dne po
objavi razpisa.

4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije za fizične osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjet-

nike,
– izpis iz sodnega registra za pravne

osebe.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti sta-

rejši kot 30 dni. Nepopolnih ponudb ne bo-
mo upoštevali.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno. Plačilo kupnine po dogovo-
ru oziroma najkasneje v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe in to pred overitvijo pogodbe s strani
prodajalca. Za zavarovanje plačila kupnine je
ponudnik dolžan predložiti varščino v višini
50.000 SIT na transakcijski račun pri Banki
Slovenije, številka: 010000100008732. Naj-
ugodnejšemu ponudniku bo varščina brezo-
brestno všteta v kupnino. Ostalim ponudni-
kom bo varščina brezobrestno vrnjena po kon-
čanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank bo-
do podrobno opredeljene v prodajni pogodbi.

6. Če več ponudnikov izpolnjuje razpi-
sne pogoje, ima prednost tisti, ki je za po-
nujeno nepremičnino ponudil višjo kupnino
in boljše plačilne pogoje.

Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo s
katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno po-
godbo za nepremičnino, ki je predmet jav-
nega zbiranja ponudb.

Pravočasno poslane in popolne ponud-
be bo obravnavala komisija, imenovana s
strani župana Občine Pesnica. Vsi ponudni-
ki bodo o izbiri pisno obveščeni.

7. Podrobnejše informacije lahko ponu-
dniki dobijo na naslovu: občina Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, tel. 02/654-23-42, ali GSM
041/771-810, Dušan Janežič.

Občina Pesnica

Javne dražbe

Št. Su 92/00-107 Ob-59824
Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) ter 33. in
34. člena Uredbe o postopkih prodaje in dru-
gih oblikah razpolaganja z državnim premože-
njem (Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01)
razpisuje Ustavno sodišče Republike Sloveni-
je, Beethovnova ulica 10, Ljubljana

Razpisi delovnih
mest

Popravek

Ob-60129
V objavi vabila k sodelovanju pogodbe-

nih predavateljev za izvajanje višješolskega
strokovnega izobraževanja, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 93 z dne 23. 11.
2001, Ob-58914 se datum prijave na raz-
pis pravilno glasi: do 20. decembra 2001.

ŠČ za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo

Višja strokovna šola Ljubljana

Št. 111-62/01-0515 Ob-59843
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Celju

Razpisni pogoji:
K I/a diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev na sodniško me-

javno dražbo
za prodajo rabljenega osebnega

avtomobila
Osebni avto je znamke Renault Megane

HB 1,6, 1600 ccm, letnik 1997, prevože-
nih 45.000 km.

Prodaja po sistemu videno-kupljeno.
Izklicna cena je 1,250.000 SIT.
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT kot

najnižjim zneskom višanja.
Plačilo kupnine bo uspešni dražitelj izvr-

šil na ŽR Izvrševanje proračuna RS, Ljublja-
na, št.: 50100-630-100014, sklic na št.
18 13110-7201001-01, in sicer bo celot-
no kupnino poravnal najkasneje v 8 dneh
po sklenjeni pogodbi.

Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine, plačilu davka na motorna
vozila ter stroškov prepisa.

Javna dražba bo 24. decembra 2001, ob
9. uri, v razpravni dvorani Ustavnega sodišča, I.
nadstropje, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji položiti
kavcijo in to v znesku 10% izklicne cene. Kav-
cijo se nakaže na žiro račun Izvrševanje prora-
čuna RS, Ljubljana št. 50100-630-10014,
sklic na št. 18 13110-2920000-01, namen
vplačila: varščina za Renault Megane.

Po končani javni dražbi se kavcijo vrne neu-
spelim dražiteljem, in sicer najkasneje v 5 de-
lovnih dnevih od dneva dražbe, brez obresti.

Interesenti si pred dražbo lahko ogleda-
jo osebni avtomobil, ki je predmet dražbe,
in sicer 24. decembra 2001, med 8. in
8.50, pred Ustavnim sodiščem Republike
Slovenije, Beethovnova ulica 10, v Ljublja-
ni, kjer bodo dobili tudi vsa pojasnila.

Dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačilu kavcije, dokazilo o plačilu
davkov in prispevkov, pravne osebe pa tudi
dokazilo o plačanih zapadlih obveznosti do
svojih upnikov ter pooblastilo za zastopanje.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

sto, določene v 8. členu zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za imenovanje na
mesto okrožnega državnega tožilca, dolo-
čene v prvem odstavku 15. člena zakona o
državnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-63/2001 (0515) Ob-59853
Ministrstvo za pravosodje objavlja raz-

pis:
I. na podlagi 3. člena Pravilnika o pogo-

jih in postopku za vpis v register oseb za
dajanje brezplačne pravne pomoči (Uradni
list RS, št. 83/2001) - za pridobitev sogla-
sja za dajanje brezplačne pravne pomoči:

a)
– 5 oseb za območje sodnega okro-

žja v Ljubljani,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Celje,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Koper,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Kranj,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Krško,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Maribor,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Murska Sobota,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Nova Gorica,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Novo mesto,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Ptuj,
– 3 osebe za območje sodnega

okrožja Slovenj Gradec.
Razpisni pogoji:
K I/a
Vloga osebe za izdajo soglasja mora vse-

bovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in do-

kazilo o stalnem bivanju na območju Repu-
blike Slovenije za fizično osebo;

– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;

– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po kate-
rih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih fizične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;

– dokaz, da je oseba univerzitetni diplo-
mirani pravnik oziroma pravnica z opravlje-
nim pravniškim državnim izpitom oziroma po
delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi
z univerzitetnim diplomiranim pravnikom ozi-
roma pravnico z opravljenim pravniškim dr-
žavnim izpitom;

– dokazilo, da oseba razpolaga z ustrez-
nimi prostori in opremo za opravljanje de-
javnosti brezplačne pravne pomoči.

Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-59730
Na podlagi 22. člena statuta Zavoda Vza-

jemnost in sklepov sveta zavoda po katerem
sta funkciji direktorja zavoda in odgovornega
urednika glasila Vzajemnost združeni, objav-
ljamo razpis za imenovanje
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direktorja in odgovornega urednika.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne

usmeritve;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju urejanja časopisa;
– poznavanje področja pokojninskega in

invalidskega zavarovanja, socialne varnosti in
socialne politike;

– znanje angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije in stal-

no prebivališče v RS;
– poslovna sposobnost;
– da mu ni izrečena prepoved opravljanja

poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Kandidat mora k prijavi predložiti tudi pro-

gram dela zavoda za mandatno obdobje. Man-
dat traja 4 leta.

Prijave sprejema svet zavoda v roku 8 dni
po objavi razpisa. Kandidati naj vloge z zahte-
vanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gram dela pošljejo v zaprti kuverti s pripisom
»za razpis« na naslov: Zavod Vzajemnost Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana ali na poštni predal št.
134.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.

Svet Zavoda Vzajemnost

Št. 223-159/2001 Ob-59798
Svet Koroške osrednje knjižnice dr. Fran-

ca Sušnika Ravne na Koroškem razpisuje pro-
sto delovno mesto – reelekcija

direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, do-

ločenih z zakonom, izpolnjevati še posebne
pogoje:

– da je bibliotekar z opravljenim strokov-
nim izpitom in ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj v knjižničarski dejavnosti,

– ali ima visokošolsko izobrazbo druge
smeri, obogateno s funkcionalnimi, z izpiti po-
trjenimi znanji knjižničarske stroke in najmanj
5 let delovnih izkušenj v knjižnici,

– ali ima visokošolsko izobrazbo ter z aka-
demskim naslovom ali drugimi rezultati dokaz-
ljive uspehe na kulturnem, umetniškem ali
znanstvenem področju.

Kandidati morajo skupaj s prijavo predloži-
ti program dela.

Mandatna doba imenovanega kandidata
bo trajala pet let, z možnostjo ponovnega ime-
novanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušni-
ka, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem,
“za javni razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po objavi razpisa.

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika

Ravne na Koroškem

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-187/01-06 Ob-59729
Upravna enota Tržič izdaja, na podlagi

89. člena v zvezi z 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejan-
skega stalnega prebivališča Vojka Konca, s
stalnim prebivališčem v Bistrici pri Tržiču,
Deteljica 1, naslednji sklep:

1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopni-
co za vročitev odločbe, izdane Vojku Koncu
v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega pre-
bivališča.

2. Marjeti Erjavec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-187/01-06 z
dne 26. 11. 2001. Z vročitvijo odločbe za-
časni zastopnici se šteje vročitev za oprav-
ljeno.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 75102-028-8/2001 Ob-59716
Pravila Sindikata SVIZ OŠ Polhov Gra-

dec, Polhov Gradec 95, sprejeta dne 25.
10. 2001, matična številka 1156594, se
hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 147 dne
23. 11. 2001.

Št. 028-12/2001 Ob-59718
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 22. 11.
2001 sprejme v hrambo statut z nazivom
Pravila za delovanje sindikata v zavodu in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 274, za sindikat z ime-
nom: Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Združenje zdravstve-
nih zavodov Slovenije, kratico: Sindikat –
združenje ZZZS, matično številko: 1160010
in sedežem: Njegoševa 8, Ljubljana.

Št. 028-13/2001 Ob-59719
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 22. 11. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila o
organiziranju in delovanju Sindikata letalskih
meteorologov Slovenije – Konfederacija sin-
dikatov 90 Slovenije in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
275, za sindikat z imenom: Sindikat letal-
skih meteorologov Slovenije – Konfede-
racija sindikatov 90 Slovenije, kratico:
SLMS – KS 90, matično številko: 1160028
in sedežem: Komenskega 7, Ljubljana.

Št. 141-25/01-112 Ob-59720
Pravilnik sindikata podjetja, vpisan v evi-

denco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, z dne 5. 11. 1993, pod zapore-
dno številko 165 in sprememba z dne 3.
10. 1996 pod zaporedno številko 14, ki
odslej nosi naziv: Pravilnik sindikata podje-
tja Frideric, d.o.o., Maribor, je bil spreme-
njen in sprejet na zboru sindikata, dne 1. 6.
2001, z njegovim sprejetjem pa je bilo spre-
menjeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Konfederacija novih sindikatov Sloveni-
je – Neodvisnost Frideric, d.o.o., Mari-
bor, skrajšano: KNSS – Neodvisnost Fri-
deric, d.o.o., s sedežem v Mariboru, Ulica
heroja Šaranoviča 34.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 25, z dne 23. 11. 2001.
Spremenjen pravilnik se hrani v Upravni eno-
ti Maribor.

Št. 026-2/01-403 Ob-59722
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve, je
dne 26. 11. 2001 vpisala v evidenco Pravi-
la o organiziranju in delovanju sindikal-
ne podružnice SKEI Minka, d.o.o., Muta,
pod zaporedno številko registra 2/2001.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 02801-7/01 Ob-59724
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 208,
kamor je vpisan Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije, sindikat
zavoda Zgodovinski arhiv Celje, se z dne
29. 10. 2001 vpiše sprememba sedeža sin-
dikata.

Nov sedež: Teharska cesta 1, 3000
Celje.

2. Pravila za delovanje Sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije, sindikat
zavoda Zgodovinski arhiv Celje, ki so jih
dne 24. 10. 2001 sprejeli člani IO na izre-
dni seji, se hranijo pri Upravni enoti Celje.

3. Za identifikacijo se uporabi že dolo-
čena matična številka 1229435.

4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Ce-
lje, št. 02801-1/00 z dne 12. 1. 2001.

Št. 02801-5/2001 Ob-59727
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 10. 7. 2001 sprejme v hram-
bo statut sindikata, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 211, z nazi-
vom Statut sindikata zdravnikov in zo-
bozdravnikov FIDES – enota Bolnišnica
Celje, ki jih je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata z imenom: Sindikat FIDES –
Enota bolnišnica Celje, s sedežem Obla-
kova 5, 3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229532.

Št. 028-5/01-0202024 Ob-59762
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vza-

mejo pravila sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije, OŠ Žetale, Žetale.

Druge objave

Opr. št. 064-0954/94 Ob-59831
Mini market Bambi, Planinc Herman s.p.,

Razvanjska c. 32/, objavljam, da preneham
s poslovanjem zaradi upokojitve z 31. 12.
2001.
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Naziv pravil: Pravila sindikata zavo-
da, OŠ Žetale, Žetale.

Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije, OŠ Žeta-
le.

Sedež sindikata: Čermožiše 45b,
2287 Žetale.

Kratica sindikata: SVIZ – OŠ Žetale.
Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,

se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 97.

Matična številka sindikata vzgoje, izo-
braževanja in znanosti Slovenije, OŠ Žeta-
le, je: 1590529.

O stroških postopka bo Upravna enota
Ptuj odločila tedaj, ko bodo le-ti v celoti
znani.

Št. 028-3/01-0202024 Ob-59763
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vza-

mejo pravila Osnovne organizacije ZSSS
Motel Podlehnik, Zakl 43, 2286 Podle-
hnik.

Naziv pravil: Pravila sindikata organi-
zacije Motel Podlehnik.

Ime sindikata: Osnovna organizacija
ZSSS Motel Podlehnik.

Sedež sindikata: Zakl 43, 2286 Pod-
lehnik.

Kratica sindikata: OO ZSSS Motel Pod-
lehnik.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 98.

Matična številka Osnovne organizacije
ZSSS Motel Podlehnik je: 1590596.

O stroških postopka bo Upravna enota
Ptuj odločila tedaj, ko bodo le-ti v celoti
znani.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-25/01-26 Ob-59764
Urad RS za varstvo konkurence, Kotni-

kova 28, Ljubljana, je glede koncentraci-
je družb Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
cesta 46, Medvode, Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, No-
va Gorica, Termoelektrarna Brestani-
ca, d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Bre-
stanica, Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj
in Premogovnik Velenje, d.d., Partizan-
ska cesta 78, Velenje, ki jih po poobla-
stilu zastopa skupni pooblaščenec dr. Ro-
bert Golob, v Holding slovenske elektrar-
ne, na podlagi prvega odstavka 41. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Ur. l. RS, št. 56/99) odločil, kot
sledi iz izreka:

Koncentracija družb Dravske elektrar-
ne Maribor, Savske elektrarne Ljubljana,
Soške elektrarne Nova Gorica, Termoe-
lektrarna Brestanica, Termoelektrarna
Šoštanj in Premogovnik Velenje v Holding

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-59731
Skladno z določilom 465. člena Zakona

o gospodarskih družbah obveščamo, da je
Kapitalska družba pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Dunajska 56, Ljub-
ljana, dne 26. 11. 2001 pridobila 58.240
delnic družbe hoteli Morje d.d. Portorož,
Obala 33, Portorož, kar predstavlja 37,3%
delnic družbe.

Hoteli Morje, d.d., Portorož

Objave gospodarskih
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-59680

V skladu s 454. členom Zakona o go-
spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 14. 2. 2000 direk-
torica družbe Aries trade, d.o.o., s sede-
žem v Rogaški Slatini, Celjska cesta 7, vpi-
sane v sodni register Okrožnega sodišča v
Celju pod številko vložka 1/02212/00, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital se z dosedanjih

9,010.478,81 SIT zmanjša za
9,080.478,81 SIT in sočasno poveča za
2,098.000 SIT tako, da po izvedenem zma-
njšanju in povečanju znaša 2,100.000 SIT.

Direktorica družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem poslovnega kapitala.

Aries trade, d.o.o., Rogaška Slatina

Ob-59702

Družba SIR-PAK, d.o.o., Stična, Stična
73A, 1295 Ivančna Gorica, je dne 28. 8.
2001 sprejela

sklep,

da v skladu s 437. členom ZGD zaradi
prenehanja poslovnega deleža izstopajoče
družbenice Kristine Podržaj, osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 6,114.010 SIT.

Zato družba SIR-PAK, d.o.o., Stična,
Stična 73A, Ivančna Gorica, poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

SIR-PAK, d.o.o., Storitve in trgovina,
Ivančna Gorica

slovenske elektrarne, je skladna s pravili
konkurence in ji Urad ne nasprotuje.

Urad RS za varstvo konkurence
Sklici skupščin in nasprotni

predlogi

Razširitev dnevnega reda

Ob-59791
Uprava družbe Iskra SEM, d.d., Ljublja-

na, na podlagi sklepa nadzornega sveta dru-
žbe z dne 26. 11. 2001 predlaga razširitev
dnevnega reda 5. skupščine družbe, sklica-
ne za dan 24. 12. 2001, z novo točko, ki
glasi:

5. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopom čla-

na nadzornega sveta Igorja Pompeta ter ga
razreši.

2. Za člana nadzornega sveta, ki zasto-
pa interese delničarjev, skupščina na pre-
dlog nadzornega sveta imenuje Jožeta Pu-
kla za mandat do izteka mandata doseda-
njih članov nadzornega sveta (ali za mandat
4 let).

Obrazložitev: zaradi odstopa dosedanje-
ga člana Igorja Pompeta s funkcije člana
nadzornega sveta, nadzorni svet družbe pre-
dlaga skupščini v obravnavo in sprejem raz-
širitev dnevnega reda z zgoraj navedeno
točko ter sprejem predlaganih sklepov.

Iskra SEM, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-59661
Na podlagi določb 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah ter 6. člena statuta
družbe KS1 – Naložbe d.d., družba za inve-
stiranje in nepremičnine, d.d., Ljubljana,
sklicujem

skupščino
družbe KS1 - Naložbe, družba za

investiranje in nepremičnine, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. 1. 2002, ob 9. uri

v Ljubljani, Dunajska 9, na sedežu družbe.
Za sejo skupščine družbe predlagam na-

slednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov (predsednika skup-
ščine, dveh preštevalk glasov) ter seznani-
tev s prisotnostjo notarke.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Andreja Parmo, za preš-
tevalki glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan. Za
sestavo notarskega zapisnika prisostvuje se-
ji skupščine vabljena notarka Nada Kumar.

2. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila uprave o poslovanju družbe v
poslovnem letu 2000 z mnenjem nadzorne-
ga sveta ter seznanitev z revizijskim poroči-
lom pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poslovno poročilo upra-
ve o poslovanju družbe v poslovnem letu
2000 in se seznani z revizijskim poročilom
o računovodskih izkazih družbe KS1 - Nalo-
žbe, d.d., za poslovno leto 2000 s strani
revizijske družbe Ernst&Young, d.o.o., Ljub-
ljana.

3. Obravnava in sprejem predloga o kri-
tju izgube iz leta 2000.
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Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
višini 647,428.000 SIT ostane nepokrita in
bo pokrita v naslednjih petih letih.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 2001 revi-
zijsko družbo Ernst&Young, revizija, davčno
in poslovodno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 111.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skladno s podanimi od-

stopnimi izjavami skupščina razreši vse čla-
ne nadzornega sveta.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za nove člane nadzornega sveta
imenujejo: Maja Šifrer, Mojca Lah in Tea
Švigelj.

7. Sprejem predloga novega čistopisa
statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe, določene v čistopisu statu-
ta družbe, ki je priloga temu sklepu.

8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se za njihovo udeležbo na sejah in delo v
nadzornem svetu, za leto 2001 in nadaljnja
določi sejnina v višini 50.000 SIT bruto.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem ro-
ku poleg prijave predložiti tudi pisno poo-
blastilo. Imetniki prinosniških delnic se ve-
ljavno prijavijo na skupščino, če najmanj tri
dni pred skupščino deponirajo delnice na
sedežu družbe. Udeleženci skupščine so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave tega sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 9.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu dru-
žbe v Ljubljani, Dunajska 9, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.

KS1 - Naložbe, d.d.
uprava družbe

Št. 2/2001 Ob-59745

Na podlagi točke 8.3. Statuta družbe
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, upra-
va družbe vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe D.P.R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d., Koroška c. 14, Ravne na

Koroškem,
ki bo v petek, dne 11. 1. 2002 ob 13.

uri v seminarski sobi na sedežu družbe,Ko-
roška c. 14, Ravne na Koroškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danica Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Dušan Golnar in Matjaž Ko-
šir. Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Sonja Kralj.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina razporedi dobiček iz leta 2000 v višini
24.532,26 SIT za delno pokrivanje izgube
iz leta 1999.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša KPMG Slo-
venija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani pri centralnem
registru pri KDD, po stanju na zadnji dan
prijave pred skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Veri Kranjc vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

D.P.R. družba pooblaščenka
Ravne, d.d.

uprava družbe

Ob-59857

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe A1,
d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje

5. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v četrtek, 10. januarja 2002 ob

14. uri, na sedežu družbe na Vodovodni
93, Ljubljana, ter predlaga naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolijo:

a) predsednik odvetnik Dušan Kecman,
b) preštevalka glasov Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Dar-

ko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Sprejem letnega poročila za 2000.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se letno poročilo uprave dru-

žbe A1, d.d. za leto 2000 skupaj z letnimi
poročili za leto 2000 uprava družb Avtohi-
ša, d.d., Avtohiša Real, d.d., Park-hiša Trdi-
nova, d.d. in Park-hiša Šubičeva.

3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-
ka:

3.1. Čisti dobiček družbe A1, d.d. iz
poslovnega leta 2000 v višini
741,104.127,61 SIT ostane nerazporejen.

3.2. Čisti dobiček družbe Avtohiša d.d.,
Vodovodna ulica 93, Ljubljana, iz poslovne-
ga leta 2000 v znesku 141,658.457,83
SIT ostane nerazporejen.

3.3. Čisti dobiček družbe Avtohiša Real,
d.d., Vodovodna ulica 93, Ljubljana, iz po-
slovnega leta 2000 v znesku 157.840,05
SIT ostane nerazporejen.

3.4. Čisti dobiček družbe Park-hiša Tr-
dinova, d.d., Trdinova 9, Ljubljana, iz po-
slovnega leta 2000 v znesku
55,124.081,18 SIT ostane nerazporejen.

3.5. Čisti dobiček družbe Park-hiša Šu-
bičeva, d.d., Trdinova 9, Ljubljana, iz po-
slovnega leta 2000 v znesku
95,728.650,89 SIT ostane nerazporejen.

3.6. Nerazporejen čisti dobiček družbe
A1, d.d. iz poslovnega leta 1999 v višini
223,675.363,39 SIT in revalorizacija ne-
razporejenega čistega dobička poslovnega
leta 1999 v višini 19,907.107,61 SIT se na
dan 1. 1. 2001 razporedi za:

3.6.1. Izplačilo dividend v višini
225,630.000 SIT, kar predstavlja 10.000
SIT bruto na delnico. Dividende se izplačajo
lastnikom delnic, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, in sicer v
roku 30 dni po skupščini.

3.6.2. Udeležbo v dobičku uprav družb:
– A1, d.d. v višini 7,887.500 SIT,
– Avtohiša d.d. v višini 2,177.493 SIT,
– Park-hiša Šubičeva, d.d. v višini

2,042.953 SIT.
Od navedenega zneska se največ 1/3

izplača v gotovini, razlika pa v delnicah dru-
žbe. Za ceno delnice se upošteva doseže-
na tržna cena pri namenskem odkupu del-
nic.

Upravi družbe A1 d.d. se udeležba na
dobičku izplača v skladu s pogodbo o enot-
nem vodstvu.

3.6.3. Udeležbo v dobičku članov nad-
zornega sveta:

– A1, d.d. v višini 1,893.066 SIT;
– Avtohiša d.d. v višini 2,583.744 SIT

(za vsakega od članov 861.248 SIT);
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– Park-hiša Šubičeva, d.d. v višini
1,367.715 SIT (za vsakega od članov
455.905 SIT).

Udeležba članov nadzornih svetov v do-
bičku se največ do 1/3 izplača v gotovini,
razlika pa v delnicah družbe. Za ceno delni-
ce se upošteva dosežena tržna cena pri
namenskem odkupu delnic.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2001 za dru-
žbo A1, d.d. in računovodskih izkazov zara-
di pripojitve družb Avtohiša d.d., Avtohiša
Real d.d., Park-hiša Trdinova d.d. in Park-hi-
ša Šubičeva d.d. se na predlog nadzornega
sveta imenuje družbo IN Revizija d.o.o., Lin-
hartova 1, Ljubljana.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da se na skupščino prijavijo in poobla-
stila dostavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Ljubljani, Vodovodna ulica 93, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delov-
nega dne od dne objave sklica od 8. do
12. ure.

A1, d.d., Ljubljana
uprava družbe: Franc Jakša

Stečajni postopki
in likvidacije

St 86/2001 S-59664
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Brada Fitim – zidarstvo – fasader-
stvo, s.p., Veluščkova 5, Maribor, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2001

St 28/2001 S-59665
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 28/2001 z dne 27. 11. 2001, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Frizerstvo Anita, Anita Štifter,
s.p., Rudarjevo 23/a, Črna na Koro-
škem.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 2001

Objave sodišč

St 30/2000 S-59666
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 30/2000 z dne 27. 11. 2001, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolž-
nikom Vrhnjak Dušan, s.p., Sveti Danijel
98, Trbonje.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih po-
djetnikov.

3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 2001

St 188/2000 S-59668
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

188/2000 z dne 22. 11. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Stekič
Nenad, s.p., Kidričeva 9, Kočevje.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov pri Davčnem uradu Kočevje.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2001

St 52/2001 S-59669
To sodišče je s sklepom St 52/2001 z

dne 27. 11. 2001 zavrnilo predlog za prisil-
no poravnavo in po uradni dolžnosti začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Jerovšek
Computers, Trgovsko in proizvodno po-
djetje, d.o.o., Domžale, Breznikova ulica
17, matična številka 5388023, šifra dejav-
nosti 30.020.

Za stečajnega upravitelja se imenuje do-
sedanji upravitelj prisilne poravnave Andrej
Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu 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.

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 26. 3. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2001

St 2/97 S-59670
To sodišče je s sklepom St 2/97 dne

16. 11. 2001 ustavilo nadaljnje vnovčeva-
nje premoženja stečajnega dolžnika East
Line, d.o.o., Ljubljana, Gunceljska 28a
– v stečaju in zaključilo stečajni postopek.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2001

St 10/97 S-59671
To sodišče je s sklepom St 10/97 z dne

26. 11. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom TAB Inženiring, računalni-
ški informacijski sistemi, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 24a, Kranj.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2001

St 13/2001 S-59672
To sodišče je s sklepom št. St 13/2001

z dne 26. 11. 2001 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Carus, tr-
govina in gostinstvo, d.o.o., Trg svobode
30a, Sevnica, matična številka 1534629,
ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 11. 2001

St 27/2000 S-59676
To sodišče je s sklepom št. St 27/2000

z dne 26. 11. 2001 začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek proti dolžniku Gjoshi
Xhavit, s.p., Stiplovškova ulica 10, Bre-
žice, sedaj Partizanska cesta 1a, Seno-
vo, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti
za poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 11. 2001

St 63/2001 S-59677
To sodišče je pod opr. št. St 63/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Gostinstvo Ročnik, d.o.o., Maribor in nje-
govimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravno-
močno potrjeni prisilni poravnavi in odpust
celotne obveznosti iz naslova zamudnih
obresti, ki so natekle od neplačanih davkov
in prispevkov do dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

Razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravno-
močno potrjeni prisilni poravnavi.

Razred C – razred upnikov, ki konverti-
rajo svoje terjatve v poslovni delež dolžnika.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
14. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2001
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St 24/95 S-59678
To sodišče je s sklepom opr. št. St

24/95 z dne 22. 11. 2001 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Krashol-
ding, export-import, p.o., v stečaju, Se-
žana, Partizanska 10, zaključi in se po
pravnomočnosti sklepa stečajni dolžnik iz-
briše iz sodnega registra tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 11. 2001

St 91/2001 S-59766
To sodišče je s sklepom St 91/2001

dne 28. 11. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cinkarna Gašperšič An-
ton, s.p., Ribnica, Lepovče 23.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 2. 2002 ob 9.45, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2001

St 17/2000 S-59838
To sodišče je s sklepom opr. št. St

17/2000 z dne 9. 11. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Protex, proizvod-
nja plastičnih, lesnih in kovinskih izdel-
kov, trgovina in storitve, d.o.o., Postojna,
Rožna ulica št. 20, matična številka
5577756, šifra dejavnosti 25.240, odločilo:

– da se ustavi nadaljnje vnovčevanje raz-
delitvene mase in se stečajni postopek za-
ključi na podlagi 170. člena ZPPSL;

– nevnovčeno in nerazdeljeno premože-
nje stečajnega dolžnika, opisano v točki II.
izreka sklepa (osnovna sredstva, zaloge) –
 surovine – polizdelki in terjatev do nemške-
ga kupca May imp. exp.) se razdeli kot ne-
razdelna celota upnikom, ki glede na priz-
nano terjatev pridobijo delež na premoženju
(Metalka Inter 1,11%, Porsche kredit & lea-
sing 5,99%, Cleanteam 0,23%, Elektro De-
kleva 0,49%, Izolacija Zorman 28,50%, Po-
žar Radovan 63,68%) in se premoženje iz-
roči navedenim upnikom v roku 8 dni po
pravnomočnosti sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka, upniki nosijo stroške pre-
vzema in transporta od Postojne dalje;

– po pravnomočnosti sklepa odredilo iz-
bris stečajnega dolžnika iz sodnega registra
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2001

St 31/2001 S-59839
To sodišče je s sklepom opr. št. St

31/2001 z dne 21. 11. 2001, stečajni po-

stopek nad dolžnikom Bistro ob Dravi, Vo-
jinovič Dušan, s.p., Pod gradom 53, Dra-
vograd, na podlagi I. odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 07-0163/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Dravograd.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 11. 2001

St 29/2000 S-59840
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/2000 z dne 21. 11. 2001, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Proizvodnja in sto-
ritve Marko Čas, s.p., Ribiška pot 3, Dra-
vograd, na podlagi I. odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 07-0416/97 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, izpostava Dravograd.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 11. 2001

St 18/2000 S-59841
To sodišče je s sklepom opr. št. St

18/2000 z dne 30. 11. 2001 v smislu pr-
vega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Tandem, po-
djetje za trgovino, posredovanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., Levstikova pot 3, Ptuj – v
stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 11. 2001

St 58/99 S-59842
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

58/99 z dne 28. 11. 2001 stečajni posto-
pek zoper pravno osebo Paco, družba za
grafične storitve, trgovino in založništvo,
d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana – v ste-
čaju, ustavilo. Stečajni postopek se nada-
ljuje zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 01/00370 IZ-16107
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00370 z dne 15. 11. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, proti dolžnici in zastaviteljici Ljud-
mili Amstetter Ravbar, Hranilniška 1, Ljub-
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 8,316.000 SIT s pp, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ, opravilo rubež

nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer na stanovanjski enoti varovano
stanovanje št. 15, 1. nadstropju Vile Šmo-
hor, ki obsega predprostor v izmeri 10 m2,
dnevni prostor v izmeri 21,10 m2, sobo v
izmeri 12,60 m2 in kopalnico 4,50 m2, v
skupni površini 48,20 m2 skupaj s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih delih, objektih in napravah ter funkci-
onalnem zemljišču, last dolžnice in zastavi-
teljice do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

In 8/2001 IZ-13662
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. I

271/2000 z dne 21. 3. 2001, je bilo sta-
novanje št. 4, v izmeri 62,32 m2, ki se naha-
ja v stanovanjski hiši na naslovu Primšarjeva
1, Cerknica, stoječi na parc. št. 701, vl. št.
1515, k.o. Cerknica, ki je last dolžnika Ser-
geja Turka, Primšarjeva 1, Cerknica, na na-
roku dne 17. 10. 2001 zarubljeno v korist
upnika Dom upokojencev Postojna, Rožna
ul. 10, Postojna, zaradi izterjave njegove
denarne terjatve v znesku 187.782 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 10. 2001

Z 01/00106 IZ-16072
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 1462/01, z dne 30. 7. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 2001/00106 z
dne 14. 8. 2001, se zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, proti
dolžnikom Iztoku Jelerčiču in Ghiti Jelerčič,
oba Ul. Željka Tonija 45/a, Ljubljana ter
Francu Radu Jelerčiču, Cankarjeva 17, No-
va Gorica, na podlagi:

– pogodbe o kreditu št. 232-7614/78 z
dne 9. 7. 2001, v višini 2,180.000 SIT, z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4,75% letno, revalorizacijo in z
drugimi pripadki ter pod drugimi pogoji, raz-
vidnimi iz citirane pogodbe (dolžnik Iztok
Jelerčič),

– pogodbe o kreditu št. 232-7613/46 z
dne 9. 7. 2001, v višini 2,180.000 SIT, z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4,75% letno, z revalorizacijo in z
drugimi pripadki ter pod drugimi pogoji, raz-
vidnimi iz citirane pogodbe (dolžnica Ghita
Jelerčič),

– pogodbe o kreditu št. 232-7615/08 z
dne 9. 7. 2001, v višini 6,540.000 SIT, z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4,75% letno, z revalorizacijo in z
drugimi pripadki ter pod drugimi pogoji, raz-
vidnimi iz citirane pogodbe (dolžnik Franc
Rado Jelerčič),

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer apartma št. 14, z
neto površino 69,44 m2, ki se nahaja v ob-
jektu št. 3, z oznako Agava, v apartmajskem
naselju na Jadranski cesti 39 v Ankaranu, s
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pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, s pravico uporabe parkovnih
površin vseh poti, dostop do morja in kopa-
lišča na parc. št. 1039/1 in 1039/3, v vl.
št. 554, k.o. Oltra in je last Ghite Jelerčič,
na podlagi prodajne pogodbe št. 14-2000
z dne 13. 11. 2000, sklenjene med proda-
jalci Gradis Consult Ljubljana, d.o.o., Šmar-
tinska 134/a, Ljubljana, Gradis Nizke grad-
nje, d.d., Lavričeva 3, Maribor, Gradis GP
Celje, d.d., ulica XIV. Divizije 10, Celje in
dolžnico.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 6. 11. 2001

I 2001/01274 IZ-16123
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 4. 10. 2001, opr. št. I 2001/01274,
ki je bil dne 15. 11. 2001 opravljen v korist
upnika Ljutomerčan, kmetijstvo in predela-
va d.d., Kidričeva 2, Ljutomer, rubež stano-
vanja št. 4, v pritličju objekta 18 A, Trg
Prešernove brigade 3, Kranj, v skupni izme-
ri 90,77 m2, stoječega na parc. št. 349/1,
v k.o. Primskovo, ki je last dolžnikov Ilovar
Boštjana in Ilovar Anice, oba Trg Prešerno-
ve brigade 3, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 11. 2001

Z 628/2000 IZ-16565
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 628/2000 z dne 26. 10.
2000, je bilo dvosobno pritlično stanovanje
št. 3, v skupni izmeri 67,40 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem objektu na naslovu Ul. Loj-
zeta Hrovata 6 v Kranju, stoječem na parc.
št. 251 in parc. št. 252, obe vl. št. 328, k.o.
Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
sta ga zastavna dolžnika Aleš Pajestka, roj.
12. 9. 1960, Ul. Lojzeta Hrovata 6, Kranj in
Marija Oštir Pajestka, roj. 17. 4. 1968, Ul.
Lojzeta Hrovata 6, Kranj, vsak do ene polovi-
ce pridobila po prodajni pogodbi z dne 31.
7. 1998, ki sta jo sklenila z Milankom Trku-
ljo, Trg Prešernove brigade 7, Kranj, zarub-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve po kre-
ditni pogodbi št. 1-10.043.108 z dne 14. 9.
2000, v višini 350.000 ATS, v korist upnice
Posojilnice-bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Ludmannsdorf/Bilčovs 33a, Bilčovs, Avstri-
ja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 11. 2000

Z 2001/00096 IZ-16093
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00096, dne 9. 11. 2001 zarubilo
stanovanje št. 2, v izmeri 72,26 m2, v pritli-
čju stanovanjske hiše Cesta komandanta
Staneta 5 v Litiji, ki stoji na parc. št. 111/3,
vpisani v vl. št. 560, k.o. Litija, last zastavi-

telja Franka Jesenška, roj. 3. 9. 1969, stan.
Maistrova ulica 6, Brežice, sedaj stan. Ce-
sta komandanta Staneta 5, Litija, v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT, z
obrestmi po obrestni meri ob sklenitvi po-
godbe v višini TOM + 4,5% letno, ki se
spreminja po vsakokratnem sklepu o obre-
stnih merah banke in zapadlostjo 31. 8.
2011.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 11. 2001

Z 2001/01614 IZ-15562
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01614, ki ga je dne 19. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
24, v II. nadstropju, v Ljubljani, Jakčeva 2, v
skupni izmeri 42,21 m2, ki je last zastavite-
ljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 20. 5. 1997, sklenjene s prodajalko
Judito Dežman-Dolničar iz Ljubljane.

Zastaviteljici je prepovedana nadaljnja
obremenitev in odtujitev zastavljene nepre-
mičnine v korist upnika, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20.500 EUR
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001

Z 2001/01338 IZ-16060
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01338 z dne 6. 11. 2001,
je bilo stanovanje, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju stanovanjske stavbe na naslovu Rozma-
nova 8, Ljubljana, v skupni izmeri 79,86 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
293, vpisani v vl. št. 464, k.o. Tabor, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4. 2001,
sklenjene med prodajalko Nino Pirnat, Ro-
zmanova 8, Ljubljana, kot prodajalko in dol-
žnikoma kot kupcema ter prepovedjo raz-
polaganja, z dnem 6. 11. 2001 zarubljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve zoper:

– dolžnika Aleksandra Srdića, Ulica Mi-
lana Majcna 2, Ljubljana, v znesku
14,963.200 SIT s pp in

– dolžnico Katjušo Kranjc Srdić, Ulica
Milana Majcna 2, Ljubljana, v znesku
7,436.800 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2001

Z 2001/01636 IZ-16061
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01636 z dne 6. 11. 2001,
sta bila lokal L-4, v pritličju objekta B7, v
izmeri 53,45 m2, ter parkirno mesto št. 249,
ležeči na stavbnem zemljišču v ureditvenem
območju BO 2/3, v Ljubljani, ki meri
59,380 m2 in je vpisan pod vl. št. 1529, na
parcelah št. 970/1 in 970/2, vse k.o. Beži-
grad (sedaj naslov Peričeva 27, Ljubljana),
ki je last zastaviteljev, na podlagi prodajne

pogodbe št. 115/95 z dne 7. 3. 1995,
sklenjene med Imos, Združena industrijska
gradbena podjetja, delniška družba, Linhar-
tova 11a, Ljubljana, kot prodajalcem in Le-
skovic Marjanom in Leskovic Ljiljano, oba
stanujoča Kočenska 14, Ljubljana, kot kup-
cema, z dnem 6. 11. 2001 zarubljena v
korist upnice Banke Domžale, d.d., Domža-
le, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2001

Z 2001/01865 IZ-16062
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01865 z dne 7. 11. 2001,
je bilo dvosobno stanovanje v pritličju sta-
novanjskega bloka v Ljubljani, Zvezda 12,
vpisanega na parc. št. 916/1, vl. št. 873,
k.o. Šentvid, v skupni izmeri 69,32 m2, s
pripadajočo kletjo ter pravico souporabe pri-
padajočih skupnih delov, objektov in naprav
stavbe, ki je last zastaviteljice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3. 1997,
sklenjene s prodajalcem Ješe Zlatkom, roj.
16. 2. 1949, zarubljeno v korist upnika A
Agaton, d.o.o., Škrabičev trg 32, Ribnica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.000 DEM s pp.

Zastaviteljici je prepovedana nadaljnja
obremenitev in odtujitev navedene nepre-
mičnine brez pisnega soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2001

Z 2001/01620 IZ-16081
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01620, ki ga je dne 30. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
3-4-3, v IV. nadstropju v III. stopnišču, v
prodajni površini 62,43 m2, s kletnim pro-
storom v izmeri 2,92 m2 in enojnim parkir-
nim mestom v kletni garaži, ki se nahaja v
trgovsko poslovnem stanovanjskem objek-
tu A – Zeleni dvor, na parc. št. 1419/7,
1419/8, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/9, 1419/6 in 1421/12, k.o. Zelena
jama, ki je last dolžnikov, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe št. 032/99 z
dne 4. 11. 1999, sklenjene s prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zi-
dar, d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 450.000 ATS s pp.

Stanovanju pripada tudi sorazmeren so-
lastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

Z 2001/01639 IZ-16082
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01639, ki ga je dne 30. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 1, v PT nadstro-
pju, na naslovu Chengdujska c. 4, Ljubljana,
v neto površini 90,72 m2, z atrijem v neto
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površini 24,54 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na parc. št.
1530/4, 1530/3, 1530/2, 1046/4,
1046/3, 1046/2, 1046/1, 1046/5,
1018/2, 1019/2, 1045/3, 1045/7,
1044/2 in 1045/4, vse k.o. Slape, ki je last
zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 010683/86 z dne 6. 6. 1986 in
dodatka št. 1 k navedeni pogodbi z dne 6. 6.
1986, sklenjenih s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Ta-
borska c. 13, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Zastaviteljema je prepovedana nadaljnja
odtujitev in obremenitev navedene nepre-
mičnine v korist upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

Z 2001/01613 IZ-16083
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01613, ki ga je dne 30. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
9, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Koseskega 17, v izmeri 58,52 m2,
s pripadajočo kletjo ter pravico souporabe
skupnih prostorov, delov in naprav, ki služi-
jo objektu Koseskega 17, stoječem na parc.
št. 306/4, k.o. Trnovsko predmestje, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 466-78/92 S.D. z dne 13. 3.
1992, sklenjene s prodajalko Občino Ljub-
ljana Vič-Rudnik, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.300 EUR s pp.

Zastaviteljici je prepovedana nadaljnja
odtujitev in obremenitev navedene nepre-
mičnine v korist upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

Z 2001/01627 IZ-16086
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01627 z dne 30. 10.
2001, so bili:

– poslovni prostor v izmeri 295,27 m2, v
II. etaži in parkirna mesta oziroma garažni
boksi št. 125, 126, 127 in 128, v 3. kleti, v
objektu št. V2, Lamela A, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču objekta, vse na na-
slovu Vilharjeva cesta 29, v stanovanjski so-
seski BS 2/1 Zupančičeva jama, stoječi na
parcelah št. 1763/5, 1763/4 in 1762/1,
k.o. Bežigrad, vpisanih v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki jih je dol-
žnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe
št. BS 2/1 – L – 150/95, sklenjene s pro-
dajalcem SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, z dne 25. 10.
1995 in aneksa z dne 13. 11. 1995,

– enosobno stanovanje št. 13/A, v izme-
ri 64,98 m2, v II. nadstropju objekta št. A in
parkirno mesto št. 129, v 3. kleti skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču objekta, vse na

naslovu Vilharjeva cesta 29, v soseski BS
2/1 Zupančičeva jama, V2 v stanovanjskem
objektu, stoječem na parcelah št. 1763/5,
1763/4 in 1762/1, k.o. Bežigrad, vpisanih
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub-
ljani, ki jih je dolžnik pridobil na podlagi
prodajne pogodbe št. BS 2/1 – V2 –
542/96, sklenjene s prodajalcem SCT Sta-
novanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šti-
hova 26, dne 4. 2. 1996,

– lokal št. A/1, poslovni prostor, v izmeri
130,93 m2, v I. etaži in 1/2 lokala št. A/3,
skupni prostori, v izmeri 32,83 m2, v I. eta-
ži, v objektu št. V2, Lamela A, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču objekta, vse na
naslovu Vilharjeva cesta 29, v stanovanjski
soseski BS 2/1 Zupančičeva jama, stoječi
na parcelah št. 1763/5, 1763/4 in
1762/1, k.o. Bežigrad, vpisanih v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki jih je
dolžnik pridobil na podlagi prodajne pogod-
be št. BS 2/1 – L – 171/96, sklenjene s
prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, z dne 19. 6.
1996,

z dnem 30. 10. 2001 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2001

Z 2001/01329 IZ-16126
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01329 z dne 6. 11. 2001,
je bilo stanovanje v Ljubljani, v VI. nadstro-
pju stanovanjske hiše na parc. št. 784 in
785/1, k.o. Ljubljana-Vič, v izmeri
82,96 m2, ki je last zastaviteljice, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcema Jagodič Marijo in
Jagodič Markom, oba stanujoča v Ljubljani,
Omersova 62, zarubljeno v korist upnika
Hypo Alpe Adria Bank, d.d., Trg OF 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.

Dolžnikoma je prepovedana odtujitev in
obremenitev navedene nepremičnine v ko-
rist upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2001

RIG 261/99 IZ-16073
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št. SV
370/99 z dne 6. 5. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 261/99 z dne
26. 10. 1999, odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanova-
nja št. 12, v izmeri 59,55 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Klinetova 8, stoječe na parc. št. 1011/001,
vl. št. 1414 k.o. Spodnje Radvanje, last dol-
žnika in zastavitelja Lebar Slavka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 3. 1999,
sklenjene s prodajalcem Lapan Avgustom, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Abanke
d.d. Ljubljana, v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2001

Z 2001/00414 IZ-16089
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00414 z dne 8.
11. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 21, v III. nadstropju, v
izmeri 57,70 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 21, v izmeri 3,75 m2, v večsta-
novanjskem objektu Ljubljanska cesta 88 v
Mariboru, stoječem na parc. št. 180, k.o.
Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Jerice
Rojko do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. SV 1005/97 z dne 22. 10.
1997, zastavna pravica v korist upnika Hypo
leasing Maribor, d.o.o., Ptujska cesta 133,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 55.843,58 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2001

Z 2001/00738 IZ-16091
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00738 z dne 8.
11. 2001, je bila ustanovljena na poslov-
nem prostoru, lokalu na Kardeljevi cesti 68
v Mariboru, v izmeri 86,20 m2, ki stoji na
parc. št. 431, k.o. Spodnje Radvanje, ki je
last dolžnika, na podlagi pogodbe o uskla-
ditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z
dne 18. 3. 1999, sklenjene s prodajalcem
SGP Stavbar, Podjetje Visoke gradnje,
d.o.o., Maribor in dolžnikom kot kupcem,
zastavna pravica v korist upnice Delavske
hranilnice, d.d., Dalmatinova 4, Ljubljana,
Glavna podružnica Mariborska hranilnica,
Partizanska 3-5, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2001

Z 2001/00235 IZ-15605
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve opr. št. Z
2001/00235 z dne 26. 10. 2001, je na
dvosobnem stanovanju v izmeri 46,70 m2, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka v No-
vem mestu, Kandijska c. 45, prej Zagreb-
ška c. 14, ki stoji na parc. št. 381, k.o.
Kandija, ki je last zastaviteljice Irene Zajec
po kupoprodajni pogodbi št. 36-16/81-9 z
dne 15. 11. 1991, z rubežem pridobljena
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1,
proti dolžnicama Angelci Murko, Kandijska
c. 49, Novo mesto in Lenki Pekolj, Artmanja
vas 1, Dobrnič, za znesek 20.650 EUR, v
tolarski protevrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita in s pp, razvidnimi iz citiranega skle-
pa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 10. 2001

In 2001/00045 IZ-13633
Na podlagi overjenega dolgovnega sez-

nama Republike Slovenije, Ministrstva za fi-
nance, Davčnega urada Maribor, Izpostava
Radlje ob Dravi z dne 11. 12. 2000, se
opravi v korist upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, Davčnega urada Ma-
ribor, Izpostava Radlje ob Dravi in v breme
dolžnice Jožice Kunčnik, Zgornji Kozji vrh
4, Radlje ob Dravi, rubež s popisom ne-
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premičnine, ki ni vpisana zemljiško knjigo,
in sicer dolžnici lastne polovice štirisobne-
ga stanovanja v Radljah ob Dravi, Kozji vrh
29, ki se nahaja v dvostanovanjski hiši,
stoječi na parc. št. 71, k.o. Kozji vrh, ob-
sega pa 126,45 m2 neto stanovanjske po-
vršine. Navedena 1/2 stanovanja je last
dolžnice na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 228/92 z dne
18. 9. 1992, sklenjene med prodajalcem
Dravske elektrarne Maribor p.o., Vetrinska
ulica 2, Maribor in kupcema Kučnik Anto-
nom in Jožico, Kozji vrh 29, Radlje ob
Dravi.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 17. 10. 2001 ima pomen zaz-
nambe izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 10. 2001

Z 2001/00154 IZ-16087
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00154, ki ga je dne 8. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na lokalu št. 2B, v pritličju
poslovno-stanovanjskega objekta v Škofji
Loki, na naslovu Tavčarjeva ulica 27, v sku-
pni izmeri 26 m2. Stanovanjska stavba, v
kateri se nahaja navedeni lokal, stoji na
parc. št. 1090/5 in 1126/2, k.o. Suha,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ško-
fji Loki in ima zapisnik o rubežu navedene
nepremičnine pomen zaznambe izvršljivo-
sti terjatve in se razglasi tudi na sodni deski
tega sodišča. Na podlagi zapisnika o rube-
žu pridobi upnik zastavno pravico na za-
rubljeni nepremičnini. Izvirnik kupoprodaj-
ne pogodbe št. 3-B-1-L/97 z dne 9. 3.
1999, se izroči v hrambo upniku, ki je last
dolžnice do celote, zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c.
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 700.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 8. 11. 2001

Z 2001/00055 IZ-16063
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je

s sklepom opr. št. Z 01/00055 z dne 7.
11. 2000, v izvršilni zadevi upnice Sloven-
ske investicijske banke d.d., Ljubljana, do
dolžnika Antona Mesiča s.p., Trgovina Me-
sič, Petrovče in zastaviteljev Marije in An-
tona Mesiča iz Polzele, zaradi zavarovanja
upničine denarne terjatve z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu Zakona o izvršbi
in zavarovanju, opravilo rubež in popis ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer poslovnega prostora v izmeri
60,23 m2, lociranega v centralnem objek-
tu Turistično poslovnega kompleksa Atom-
ska vas v Podčetrtku, katere solastnika sta
zastavitelja po kupoprodajni pogodbi, skle-
njeni z Valentinom Bertoncljem, Ano Ber-
toncelj in Brankom Bertoncljem, vsi stan.
Na Trati 39, Lecse z dne 4. 4. 1997.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 9. 11. 2001

In 38/2001 IZ-16070

Na podlagi sklepa opr. št. In 38/01 z
dne 6. 4. 2001, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo dvosobno sta-
novanje v Hrastniku, Naselje Aleša Kaple
7/b, Hrastnik, v lasti dolžnice Milene Gotz,
Naselje Aleša Kaple 7b, Hrastnik, ki ni
vknjiženo v zemljiški knjigi, dne 17. 9.
2001 zarubljeno v korist upnika Mirka Ko-
vačiča, Grm 12, Trebnje, zaradi izterjave
2,840.733 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 8. 11. 2001

Z 01/00104 IZ-16090

Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-
ku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja na
predlog upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d. Trg republike 2, Ljubljana, proti dol-
žnicama Ogrin Jasni, Zoletova ulica 3, Ljub-
ljana in Bec Martini, Toplarniška ulica 15,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnice z zastavno pravico na nepre-
mičnini dolžnice, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, na naroku dne 24. 9. 2001, spreje-
lo naslednji sklep:

na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve po 250. členu ZIZ notarja Mira Košaka
z dne 25. 7. 2001, opr. št. SV 1423/01,
se denarna terjatev upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
zoper:

– dolžnico Ogrin Jasno, na podlagi po-
godbe o kreditu št. 56-1298/95 z dne
13. 7. 2001, v višini 2,710.000 SIT s spre-
menljivo obrestno mero, ki je na dan skle-
nitve pogodbe znašala 4,75% letno, reva-
lorizacijo in pod drugimi pogoji, razvidnimi
iz citirane pogodbe, ki je sestavni del no-
tarskega sporazuma,

– dolžnico Bec Martino, na podlagi po-
godbe o kreditu št. 56-1296/31 z dne
17. 7. 2001, v višini 2,935.400 SIT s spre-
menljivo obrestno mero, ki je na dan skle-
nitve pogodbe znašala 4,5% letno, revalo-
rizacijo in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz
citirane pogodbe, ki je sestavni del notar-
skega zapisa sporazuma,

zavaruje z ustanovitvijo zastavne pravi-
ce na nepremičnini v lasti zastavitelja s po-
pisom (rubežem) te nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer na dvo-
sobnem stanovanju št. 18, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjske hiše z oznako ob-
jekta B, na naslovu Pavšičeva 34, Loga-
tec, v skupni izmeri 57,45 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču. Nepremičnino
je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 27/B z dne 8. 6. 1988,
sklenjene med prodajalcem Gradnik Loga-
tec, TOZD Gradnje in zastaviteljem ter Ja-
njo Jereb kot kupcem. S sodbo v zadevi
sporazumne razveze zakonske zveze, opr.
št. P 210/92 z dne 10. 5. 1993, ki jo je
izdalo Temeljno sodišče v Ljubljani, enota
Vrhnika, je zastavitelj pridobil lastninsko
pravico na celotni nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 9. 2001

Amortizacije

N 216/2001 AM-15640
Na predlog Marije Matjašič, Crkvenjak

14, 2236 Cerkvenjak, 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 roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljav-
nost.

Opis vrednostnih papirjev: delnice Aban-
ke d.d., Ljubljana, serija BA od 0008776
do 0008779 (4 delnice).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2001

Oklici dedičem

D 64/99 OD-15635
Štraus Cirila roj. Štraus, iz Semiča št.

81, Semič, je dne 7. 9. 1998 umrla in ni
zapustila oporoke.

Do dediščine imata pravico zapustničin
sin Vojko Štraus, bivajoč na neznanem na-
slovu v Nemčiji in zapustničin sin Jožef Ge-
rečnik, bivajoč na neznanem naslovu v Fran-
ciji.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od
objave tega oklica.

Dedičema je postavljen za skrbnika od-
vetnik Jože Vardjan, Črnomelj, Trg svobode
št. 1.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 10. 2001

I D 297/2001 OD-16134
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 29. 1. 1983 umrlem Krajnc
Antonu, sinu Blaža, roj. 30. 12. 1903, dr-
žavljanu RS, poročenem, nazadnje stanujo-
čem Vurberk št. 20, Sp. Duplek.

Po doslej zbranih podatkih v krog pokoj-
nikovih zakonitih dedičev spadajo njegovi
otroci, med katerimi je bila hči Borovnik
Amalija, umrla 1989. leta, ki je zapustila
sina Krepek Branimira in hčer Koren Roma-
no, oba stanujoča na neznanem naslovu v
Nemčiji.

Sodišče s tem oklicem poziva zapustni-
kova vnuka Krepek Branimira in Koren Ro-
mano, ki jima je za potrebe tega zapuščin-
skega postopka kot skrbnik za posebni pri-
mer postavljen Center za socialno delo Ma-
ribor, da v roku enega leta od objave tega
oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega
sodišča, priglasita svoje pravice do zapu-
ščine. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2001
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I D 179/2001 OD-15634
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 19. 2. 2001 umrli Zorec Jožefi,
roj. Kozikar, roj. 26. 2. 1992, upokojenki,
državljanki RS, vdovi, nazadnje stanujoči
Dominkuševa ul. 4, Maribor.

Po doslej zbranih podatkih v krog pokoj-
ničinih zakonitih dedičev spadajo njeni bra-
tranci in sestrične, za katere se ne ve kdo
so in kje živijo.

Sodišče s tem oklicem poziva vse še
žive bratrance in sestrične pokojnice, da v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na oklicni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
preteku tega roka bo sodišče izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2001

D 640/2000 OD-16135
Pri okrajnem sodišču v Novi Gorici je v teku

zapuščinski postopek po pok. Koron Bernar-
du, pok. Ivana, roj. 18. 5. 1913, Vogrsko 4.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpola-
ga, bi prišel v poštev kot zakoniti dedič tudi
njegov brat Koron Jožef, ki je umrl, vendar
datum njegove smrti ni znan, oziroma sedaj
dediči po njem, katerih imena, priimki in
naslovi niso znani. Zapustnikove nečake po-
zivamo, da se sodišču priglasijo v roku ene-
ga leta od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in bo zadevo zaklju-
čilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 11. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Rg-12161
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2001/10522 z dne 31. 8. 2001 pri
subjektu vpisa ID Kmečka družba, poobla-
ščena investicijska družba, d.d., vpisanem
pod vložno št. 1/34050/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1585134
Sedež: Celovška cesta 206, 1000

Ljubljana.

Izbrisi

CELJE

Rg-400959
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01342 z dne 8. 3. 1999 pod št.
vložka 1/01135/00 izbrisalo iz sodnega re-

gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5324629
Firma: KONTAKT ŠTORE, d.o.o. posre-

dništvo in zastopanje Cesta Kozjanske-
ga odreda 6, Štore

Skrajšana firma: KONTAKT ŠTORE,
d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 6,
Štore

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3220 Štore, Cesta Kozjanske-
ga odreda 6

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep družbenikov z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti družbe prevzameta Bokšan
Gorazd, Cesta Kozjanskega odreda 6, Štore
in Andjušič Milenko, Brodarjeva 28, Celje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3014/2000 Rg-13006
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba HOTELINVEST – Upravljanje

podjetij in investicije, d.o.o. Portorož,
Obala 77, 6320 Portorož, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/3488/00,
preneha po skrajšnem postopu po sklepu
skupščine družbe z dne 17. 10. 2000.

Družbeniki Bogataj Roland, stanujoč Osp
62, Črni Kal, Brezovec Tomi, stanujoč v
Luciji, Fizine 02, Portorož, Eferl Dušanka,
stanujoča v Luciji, Obala 111, Portorož, Sta-
rovič Vojko, stanujoč v Grožnjanu, Ulica Vla-
dimira Gortana 07, Hrvaška in Vasović Du-
šan, stanujoč v Portorožu, Sončna pot 27,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja  z delav-
ci, oziroma, da družba nima zaposlenih de-
lavcev in da prezame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe dru-
žbenik Starovič Vojko.

Iz sredstev družbe se izplačajo družbeni-
kom vplačani osnovni vložki v osnovni kapi-
tal družbe, in sicer: Vasović Dušanu znesek
264.820,60 SIT, Bogataj Rolandu znesek
88.223,52 SIT, Eferl Dušanki znesek
88.223,52 SIT, Brezovec Tomiju znesek
264.820,60 SIT in Starovič Vojku znesek
794.311,76 SIT.

Kolikor sredstva družbe po plačilu stro-
škov ne bodo zadostovala za plačilo teh
zneskov, se izplača družbenikom sorazmer-
no manj, v skladu z višino poslovnih deležev
družbenikov.

Vse ostalo premoženje, vse pravice in
terjatve in vse morebitne obveznosti družbe
prevzame Starovič Vojko.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 9. 2001

KRANJ

Srg 3140/2000 Rg-1286
Družba Tušek in Tušek, proizvodnja

in promet, Rovt, d.n.o., s sedežem Rovt
10, Selca, vpisana na reg. vl. št.
1/3222/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Tu-
šek Marica in Tušek Anton, oba Rovt 10,
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 27. 9. 2000

Srg 1398/00 Rg-1287
Družba VALENTING – ŠPENDAL &

PARTNER, gradbeni inženiring, proiz-
vodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Tržič,
s sedežem Brezje pri Tržiču 9, Tržič, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/6548/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Špendal Valentin in Špendal Blaž, oba Brez-
je pri Tržiču 9, Tržič.

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 14. 4. 2000

Srg 1228/2000 Rg-1288
Družba IVONA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kranj, s sedežem Delavska 19,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5245/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ke-
sič Vesna, Begunje na Gorenjskem 160,
Begunje na Gorenjskem in Netkov Vlatko,
Štip, Ansom 58, Republika Makedonija.

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 22. 3. 2000

KRŠKO

Srg 332/1996 Rg-11772
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagatelja El-
com, proizvodnja in trgovina Boštanj d.o.o.,
Boštanj 115. Boštanj, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem 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
30. 8. 2001 po uradni dolžnosti sklenilo:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 98-99 / 7. 12. 2001 / Stran 7839

družba ELCOM, proizvodnja in trgovi-
na Boštanj d.o.o., Boštanj 115, Boštanj,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Capan Darko,
Riječka 38, Karlovac, Republika Hrvaška.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni
interes pri tem sodišču, v dveh izvodih. O
njej bo odločalo Okrožno sodišče v Krškem.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 8. 2001

LJUBLJANA

Srg 4301/2001 Rg-4471

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
HI, Mednarodno podjetje za proizvodnjo,
storitve, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.,
C. komandanta Staneta 13, Medvode, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra, dne
7. 5. 2001 objavlja sklep:

HI, Mednarodno podjetje za proizvod-
njo, storitve, zunanjo in notranjo trgovi-
no d.o.o., C. komandanta Staneta 13,
Medvode, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 9. 3. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj družbe je Djudjaj Tone, Ce-
sta komandanta Staneta 13, Medvode, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema 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 Djudjaj
Toneta.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 7. 5. 2001

Srg 4258/2001 Rg-5510

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Nabis d.o.o. Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe Na-
bis d.o.o. Ljubljana, objavlja sklep:

Nabis, komerciala, proizvodnja, sto-
ritve d.o.o. Ljubljana, Martina Krpana 10,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 7. 3. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Ritmanič Boris, Ljublja-
na, Martina Krpana 10 in Škof Nataša, Ljub-
ljana, Ul. bratov Rozmanov 10, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000,34 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001

NOVA GORICA

Srg 1944/2001 Rg-17143
Družba Mirplast - Predelava in proda-

ja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o. Batu-
je, s sedežem Batuje 41, 5262 Črniče,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-1037-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 19. 10. 2001.

Ustanoviteljica družbe je Almira Plahuta,
Batuje 41, 5262 Črniče, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelji-
ci.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice 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 26. 11. 2001

NOVO MESTO

Srg 772/2001 Rg-11777
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Konda, trgovina z lesom,
Praproče d.o.o., Semič, Praproče 4, objav-
lja sklep:

družba KONDA, trgovina z lesom, Pra-
proče d.o.o., Semič, Praproče 4, vpisana
na reg. vl. št. 1-423/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 9. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Konda, Semič,
Praproče 4, z ustanovitvenim kapitalom
2,102.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,102.000 SIT v celoti prenese na Marjana
Kondo.

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 Novem mestu
dne 7. 9. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

LUKMAR JOŽE s.p., Cesta Borisa Kidri-
ča 3, Zagorje ob Savi, štampiljko pravokot-
ne oblike z vsebino: Jožef LUKMAR, inž.
gradb. 1890 IZS G – 1778. gni-74188

LUKMAR JOŽE s.p., Cesta Borisa Kidri-
ča 3, Zagorje ob Savi, štampiljko okrogle
oblike z vsebino: JOŽE LUKMAR s.p., ZA-
GORJE OB SAVI, 1410 Zagorje,
štev. 1890. gnh-74189

LUKMAR JOŽE s.p., Cesta Borisa Kidri-
ča 3, Zagorje ob Savi, štampiljko pravokot-
ne oblike z vsebino: INŽENIRING, SVETO-
VANJE, CENITVE IN NADZOR, ing. gr. LUK-
MAR JOŽE s.p., Cesta Borisa Kidriča 3,
1410 Zagorje, te./tax.0601 61 305,
tel.:0601 73 816. gng-74190

Priglasitveni list

Babič Anton, Potiskavec 7, Struge, pri-
glasitveni list, opravilna št. 16-0644/98, iz-
dan dne 1. 4. 1998. gni-73888

Bebar Andrej, Dragovanja vas 14, Dra-
gatuš, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0135/94, izdan dne 15. 6. 1994.
gng-73915

Bergles Jožica, Moščanci 49, Mačkov-
ci, priglasitveni list, opravilna št. 36899/94,
mat. št. 5329252. gni-74238

Bregar Bojan, Jagnjevica 11, Radeče,
priglasitveni list, opravilna št. 20-044/95,
izdan dne 18. 9. 1995. gno-74182

Ceglar Darko s.p., Sv. Anton, Vrtine 11,
Pobegi, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-227/94, izdan dne 7. 5.1994.
gne-73917

Dakskobler Marko s.p., Termoelektro,
Podbrdo 6, Podbrdo, obrtno dovoljenje,
št. 063556/1045/01-65/1996 – repre-
zentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
28. 1. 1997 pri OZS. gnh-73918

Dolinar Alojzij, Kranjčeva ulica 18, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje,
št. 055564/3316/01-34/98. gnn-73833

Ekmos d.o.o., Šuštarjeva kolonija 42, Tr-
bovlje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje,
št. 012876/0669/00-66/1995. gnl-74185

Hrvatin Silvo, Hrvatini 8/a, Ankaran –
Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 7/II/3-313/94, izdan dne 7. 6. 1994.
gns-74053
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Jelenič Drago, Marjana Kozine 32, Novo
mesto, obrtno dovoljenje,
š t .   0 1 2 2 3 0 / 1 0 8 1 / 0 0 - 4 8 / 1 9 9 5 .
gno-73807

Kačič Sebastijan, Celovška cesta 62,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056590/4886/01-37/1998, izdana dne
40. 4. 1998. gno-74082

Kos Ani, Cesta talcev 90, Kranj, odločbo
o obrtnem dovoljenju,
št. 026508/0815/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-73732

Kralj Anton, Prvomajska 6, Šentjernej, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/1941-96.
gnc-73719

Krkuta Anton s.p. – avtoličarstvo, Velike
Brusnice 14, Brusnice, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 012170/0992/00-48/1995,
izdana dne 6. 9. 1995. gnc-74069

Kujavec Slavica s.p., Dogoška cesta 47,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1502/94, izdan dne 6. 7. 1994.
gnw-73899

MONT GRAD d.o.o., Tbilisijska 81, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje,
št. 074514/4299/02-38/2000, izdano dne
21. 8. 2001, izdano na GRADNJE VIČ d.o.o.
gnk-74144

Paternoster Atlija Danica s.p., Breg pri
Litiji 44, Litija, obrtno dovoljenje,
št. 066988/0012/01-33/1995, izdano dne
7. 1. 1998. gnx-74273

Pavlović Boris s.p., S.O.S. BAR, Sloven-
ska cesta 55, Ljubljana, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 029030/1358/00-35/1995,
izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-73869

Peterlin Anton, Čadraže 4, Šentjernej, pri-
glasitveni list, opravilna št. 03810967-94,
matična št. 5442987, izdan dne 28. 7.
1994. gnj-74162

Rednak Vlasta, Tbilisijska 38, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-2944/99,
izdan dne 1. 7. 1999. gni-73688

Rovšek Alojz s .p. Gradb. meh. in prev.,
Na vasi 5, Brezovica pri Ljubljani, odločbo o
obrtnem dovoljenju,
št. 009538/0239/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-73985

Rožič Darja s.p., Na trgu 22, Mozirje,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 019257/0747/00-45/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-74228

Sedej Jakob, Plužine 41, Cerkno, obrtno
dovoljenje, št. 032206/0315/00-21/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gns-73728

Stare Jože, Nomenj 29, Bohinjska Bistri-
ca, obrtno dovoljenje,
š t .   0 4 0 7 6 2 / 3 6 7 5 / 0 0 - 5 4 / 1 9 9 5 .
gni-73713

Špes Petra s.p., Anne boutique in Anne
veleprodaja, Vetrinjska 10, Maribor, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-1478/94, izdan
dne 9. 12. 1996. gnp-73806

Šunta Vincenc s.p., Pot na Golovec 9,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0717/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnt-74202

Tomovski Ambroz s.p., Zlatar-filigran,
Čevljarska 7, Koper – Capodistria, odločbo
o obrtnem dovoljenju,
št. 016869/1072/02-27/2001, izdana dne
19. 6. 2001. gnq-73930

Trček Zdravko s.p., servis gorilnikov in
toplotne tehnike, Podpeška 104, Brezovica
pri Ljubljani, priglasitveni list, opravilna

št. 28-0401/94, ERO 5042768, izdan dne
4. 5. 1994. gne-74217

Verdnik Nada, Ul. Pariške komune 26,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3263/95, izdan dne 1. 2. 1995.
gny-73972

Vuković Nebojša s.p., Raznašanje časo-
pisov, Razdevškova 3, Ljubljana, priglasi-
tveni list, opravilna št. 28-2291/96, matič-
na št. 5559317, izdan dne 8. 5. 1996.
gnx-74198

Potne listine

Artič Adela, V Murglah 157, Ljubljana,
potni list, št. AA 168518, izdala UE Ljublja-
na. gnw-74249

Barolin Aleksander, Spodnje Škofije
218, Škofije, maloobmejno prepustnico, št.
AI 84467, izdala UE Koper. gnz-73871

Berbuč Teodora, Gospodinjska 21, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 153293, izdala UE
Ljubljana. gnp-73981

Berzelak Matjaž, Šalek 97, Velenje, pot-
ni list, št. BA 495147. gnq-73755

Bone Miroslav, Skaručna 41/b, Vodice,
potni list, št. AA 448455, izdala UE Ljublja-
na. gnw-73924

Bosnić Ekrem, Podgorska 25, Ljublja-
na, potni list, št. BA 522048, izdala UE
Ljubljana. gnh-73739

Bračić Ante, Koroška cesta 71, Maribor,
potni list, št. BA 928014. gnj-74112

Brankovič Nina, Cankarjeva ulica 16, No-
va Gorica, potni list, št. BA 846280, izdala
UE Nova Gorica. gnp-73856

Brinšek Branko, Litijska cesta 317/g,
Ljubljana, potni list, št. AA 62829, izdala UE
Ljubljana. gnk-73786

Bunčić Anastazija, Šolska ulica 4, Porto-
rož – Portorose, potni list, št. BA 227790,
izdala UE Piran. gnv-73950

Cepovič Bojan, Vanganel 40, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 352438.
gnq-73855

Čebulj Hočevar Marjanca, Šubljeva ulica
18, Mengeš, potni list, št. AA 693399, iz-
dala UE Domžale. gnu-73826

Čebulj Katja, Šubljeva ulica 18, Men-
geš, potni list, št. BA 756220, izdala UE
Domžale. gns-73828

Čebulj Srečko, Šubljeva ulica 18, Men-
geš, potni list, št. AA 606779, izdala UE
Domžale. gnt-73827

Čebulj Vanja, Šubljeva ulica 18, Men-
geš, potni list, št. BA 552896, izdala UE
Domžale. gnr-73829

Čop Katja, Robindvor 43, Dravograd,
potni list, št. BA 713158, izdala UE Dravo-
grad. gnt-73977

Donša Alojz, Šarhova ulica 32, Ljublja-
na, potni list, št. AA 40983, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-73699

Ebner Iva, Dolenja vas 184, Prebold,
potni list, št. BA 391241. gnl-73960

Femec Tea, Cerovica 12, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 801872. gnx-74048

Ferfila Nataša, Senožeče 102/e, Se-
nožeče, potni list, št. BA 28076.
gns-73753

Ficko Doroteja, Majeričeva ul. 12, Mari-
bor, potni list, št. AA 620398. gnv-73925

Furlanič Vanja, Vojkovo nabrežje 37, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. BA 762076.
gnq-73955

Gajić Ljubiša, Litostrojska 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 737326, izdala UE Ljublja-
na. gnf-74266

Gaković Petar, Brajnikova ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 680295, izdala UE
Ljubljana. gnc-74194

Gazvoda Jože, Pečke 4, Makole, potni
list, št. AA 487415. gnc-73919

Glauser Aleksandra Ambika, Koroška
16, Kranj, potni list, št. BA 859345, izdan
na ime Ogrizek Aleksandra. gnn-73808

Goleš Niko, Jugorje 1, Suhor, potni list,
št. AA 521444. gnv-73775

Golob Erika, Cesta 13. julija 37, Ljublja-
na, potni list, št. BA 772136, izdala UE
Ljubljana. gnb-74145

Gönter Endre, Kopitarjeva 10, Murska
Sobota, potni list, št. BA 566575, izdala UE
Murska Sobota. gnf-73945

Gornik Žiga, Vogelna 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 834324, izdala UE Ljubljana.
gnp-73881

Grm Milan, Lokve 48, Črnomelj, potni
list, št. BA 362691. gnw-74074

Grubič Matej, Jesenice na Dolenjskem
37/c, Jesenice na Dolenjskem, potni list,
št. CA 7832, izdala UE Brežice. gnf-74241

Gunjač Murko Elena, Škocjan 20, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 165920, izdala UE Koper.
gnk-74211

Hadžić Mujaga, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 534321, izdala UE
Ljubljana. gnn-74033

Hauck Zofija Sonja, Tržaška cesta 51,
Ljubljana, potni list, št. AA 589932, izdala
UE Ljubljana. gni-74138

Hudoklin Mina, Cankarjeva ulica 33,
Trebnje, potni list, št. BA 611937, izdala
UE Trebnje. gnn-74083

Jambrovič Timotej, Vosek 7, Pernica,
potni list, št. BA 660379. gnu-74101

Janković Saša, Ljubljanska ulica 49, Izo-
la – Isola, potni list, št. BA 914108, izdala
UE Izola. gnx-73948

Jarc Aljoša, Kemperšče 5, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
5539, izdala UE Nova Gorica. gny-74122

Jelen Marjana, Ulica k studencu 8, Med-
vode, potni list, št. AA 304033, izdala UE
Ljubljana. gnd-73868

Jelenko Maksimiljan, Topolšica 169, To-
polšica, potni list, št. P00021651.
gnv-74225

Jereb Aleksander, Bolkova 26, Radom-
lje, potni list, št. CA 000071. gnb-74045

Jurčič Valentin, Bodovlje 9/a, Škofja Lo-
ka, potni list, št. AA 149638, izdala UE
Škofja Loka. gnu-73701

Kitić Vesna, Preserje 20, Braslovče, pot-
ni list, št. BA 852545. gnp-73756

Kljun Robert, Opekarska 49/a, Ribnica,
potni list, št. P00055153. gnd-74193

Korasa Urška, Babrje-Gomile 17, Bru-
snice, potni list, št. AA 834469.
gne-73967

Koršič Leon, Gornje Cerovo 3/g, Koj-
sko, potni list, št. BA 688375, izdala UE
Nova Gorica. gnm-74084

Krnjič Marko, Luke Kruniča 33, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. BA
700966. gnw-74274
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Krulc Željko, Skorba 27/a, Ptuj, potni
list, št. AA 989581. gnt-74177

Kučinić Dejan, Čakovec, Hrvaška, potni
list, št. BA 860555, izdala UE Ljubljana.
gnz-74196

Kurtović Senijal, Pivka 16, Naklo, potni
list, št. CA 016493. gni-73788

Labrovič Kaja, Janševa ulica 9, Mengeš,
potni list, št. BA 910921, izdala UE Domža-
le. gnq-73880

Leontič Andrej, Deteljica 9, Tržič, potni
list, št. BA 676378. gnv-74175

Lesjak Tatjana, Lokovica 136, Šoštanj,
potni list, št. BA 236583. gnz-73846

Lozar Aleksander, Merljaki 289, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 83576,
izdala UE Nova Gorica. gng-73865

Maletić Marija, Okiškega 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 587628, izdala UE Ljublja-
na. gnr-74279

Marcina Marija, Zoisova 17, Kranj, potni
list, št. BA 401951. gnq-74230

Markovič Ignacij, Jakčeva 40, Ljubljana,
potni list, št. P00024298. gni-73963

Mašić Behija, Ribiški trg 9, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 229744, izdala
UE Koper. gng-73740

Mavrič Ida, Ulica Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 119012, izdala UE Nova Gorica.
gno-73857

Meden Mateja, Prešernova cesta 9, Ljub-
ljana, potni list, št. P00049370. gnp-74281

Metličar Jelka, Cesta na Boč 10, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 834854, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnh-73789

Mlakar Irena, Vezovje 13/a, Šentjur, pot-
ni list, št. BA 53813. gnx-73973

Mlakar Nevenka, Govejk 21, Spodnja
Idrija, potni list, št. BA 838805. gnb-73920

Moderc Matejka, Renče, Merljaki 65,
Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI
147706, izdala UE Nova Gorica.
gns-73953

Mozetič Jakob, Nikole Tesle 33, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. BA 956649,
izdala UE Nova Gorica. gnh-73968

Mujić Amir, Puhova ulica 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 827546, izdala UE Ljublja-
na. gnd-74143

Našić Vesna, Besnica 61, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00095802. gnk-73886

Obrovac Josip, Cesta proletarskih bri-
gad 62, Maribor, potni list, št. BA 848834.
gnp-74231

Ocvirk Mojmir, Kolajbova 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 181834. gnv-73975

Pavić Ljuba, Jenkova cesta 9, Velenje,
potni list, št. AA 563160. gnp-74106

Pavić Vinko, Jenkova cesta 9, Velenje,
potni list, št. AA 562750. gnn-74108

Pečenko Matej, Šempas 24, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 25780,
izdala UE Nova Gorica. gnj-73866

Pejovič Mojca, Beblerjeva 2, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 401173.
gnn-73858

Perušek Boštjan, Ulica 16. maja 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 497379, izdala
UE Ljubljana. gnv-74050

Petrovič Stanislav, Zg. Hajdina 8/a, Ptuj,
potni list, št. AA 854190. gnm-74209

Poderčnik Boris, Robindvor 37, Dravo-
grad, potni list, št. AA 690555, izdala UE
Dravograd. gnx-74173

Požar Simona, Petelinje 5, Pivka, potni
list, št. BA 963948, izdala UE Postojna.
gnl-73885

Prešeren Janez, Novo Polje c. VII/25,
Ljubljana, potni list, št. AA 714561, izdala
UE Ljubljana. gnd-73993

Pribič Goran, Cankarjeva 14, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
81295, izdala UE Nova Gorica. gnz-73771

Radilović Sašo, Pražakova 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 882950, izdala UE
Ljubljana. gnd-74118

Radojević Miloje, Saveljska 109, Ljub-
ljana, potni list, št. P00006549. gnz-74046

Rajlić Milan, Trebinjska ulica 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 666570, izdala UE
Ljubljana. gnn-74158

Ramić Senadin, Naselje Aleša Kaple
8/b, Hrastnik, potni list, št. BA 832481,
izdala UE Hrastnik. gnh-73964

Raspotnik Marko, Tomšičeva 47, Vele-
nje, potni list, št. BA 137578. gnq-73680

Ražman Bojana, Bonini 38/b, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 518769.
gno-74132

Rojs Štefan, Ob gozdu 10, Maribor, pot-
ni list, št. CA 2673. gnb-74070

Rostan Slaviček Alenka, Jenkova 1,
Kamnik, potni list, št. BA 2124, izdala UE
Kamnik. gns-74153

Rus Mateja, Srednja vas 7, Loški Potok,
potni list, št. BA 778941, izdala UE Ribni-
ca. gnl-74035

Slovenc Darko, Ul. padlih borcev 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 718708, izdala
UE Ljubljana. gnu-74251

Slovenc Katja, Ul. padlih borcev 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 662658, izdala
UE Ljubljana. gnr-74254

Slovenc Maja, Ul. padlih borcev 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 828706, izdala
UE Ljubljana. gnv-74250

Slovenc Mateja, Ul. padlih borcev 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 662657, izdala
UE Ljubljana. gnt-74252

Strbhar Branko, Viška 49/c, Ljubljana,
potni list, št. BA 206442. gnb-74095

Sušin Ivan, Jagdhornstr. 19, 81827
Munchen, Nemčija, potni list, št. CA
008118. gnh-73839

Šetina Matija, Prušnikova ulica 19, Ce-
lje, potni list, št. BA 878054. gnj-74237

Šfiligoj Jan, Grajska cesta 20/a, Dobro-
vo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
163409, izdala UE Nova Gorica. gne-73867

Šoper Vene Cecilija, Cesta Tončke Čeč
89, Trbovlje, potni list, št. BA 98139.
gns-73778

Štravs Matija, Kvedrova 7, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 578149.
gnu-73951

Štucin Martin, Gradišče 37, Ajdovščina,
potni list, št. BA 609902, izdala UE Ajdov-
ščina. gnc-73769

Todorović Andrija, Zvonarska 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 968715, izdala UE
Ljubljana. gnj-73837

Tomori Matija, Linhartova cesta 1, Ljub-
ljana, potni list, št. P00060873. gnu-74076

Tomšič Peter, Ul. Janeza Rožiča 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 736865, izdala
UE Ljubljana. gnd-73768

Tušek Tomi, Porabska 6, Gornja Radgo-
na, potni list, št. BA 917602, izdala UE
Gornja Radgona. gnu-74126

Ulčakar Barbka, Suhadole 50/c, Ko-
menda, potni list, št. BA 558985, izdala UE
Kamnik. gno-74207

Valher Alenka, Mlakarjeva 22, Kranj, pot-
ni list, št. AA 347232. gni-74213

Vrbek Miro, Krožna cesta 13, Radomlje,
potni list, št. AA 828215, izdala UE Ljublja-
na. gnx-73873

Zavratnik Aleš, Gradišče pri Vipavi 7, Vi-
pava, potni list, št. BA 734377, izdala UE
Ajdovščina. gnw-73949

Zrimšek Martina, Kebetova ulica 1,
Kranj, potni list, št. BA 702305. gne-74117

Žejn Mirko, Grivška pot 13, Ajdovščina,
potni list, št. BA 77295, izdala UE Ajdovšči-
na. gnb-73770

Živić Luka, Pot k igrišču 6, Ljubljana-Šen-
tvid, potni list, št. AA 454053, izdala UE
Ljubljana. gnp-73706

Žlaber Matija, Kidričeva ulica 46/a, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 630029,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-74071

Osebne izkaznice

Ademi Šaip, Skojevska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 304751. gno-73782

Arko Darja, Pečica 34, Podplat, osebno
izkaznico, št. 221304. gnx-73773

Ažbe Golob Nataša, Kuratova 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 725133. gns-74103

Baloh Boštjan, Valvazorjeva 19, Izlake,
osebno izkaznico, št. 852234. gnf-74091

Bednarik Peter, M. Kogoja 1/d, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 418583.
gne-73767

Beganović Brusli, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 52251.
gno-74257

Belužič Kristijan, Brezova 31, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 823715.
gnt-73852

Berčič Tadej, Medvedova 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 246715. gns-73703

Bernik Rudi, Cesta Dušana Kvedra 31,
Litija, osebno izkaznico, št. 915111.
gnh-74214

Blatnik Marija, Cesta 24. junija 64, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 634578.
gny-73747

Bohinc Justina, Skaručna 14/c, Vodice,
osebno izkaznico, št. 299567. gny-74272

Bordon Irma, Čežarji, Ulica kovaška 2,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 936046.
gno-73957

Bračić Ante, Koroška cesta 71, Maribor,
osebno izkaznico, št. 259534. gnk-74111

Brajdič Zajko, Brezje 3, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 254957. gnr-74129

Cuzak Jožefa, Poljanska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 725772. gnp-74031

Cvetko Tina, Ul. Lackove čete 39, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 969249. gng-74115

Čeh Alojzija, Kebetova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 554896. gnp-73735

Dečman Lina, Gimnazijska cesta 15/c,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 120400.
gno-74107

Dobrin Tanja, Pod hrasti 76, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 94701. gnc-73744

Dolinšek Metka, Linhartova 60, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 841463. gnj-74087
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Donša Alojz, Šarhova ulica 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 745130.
gnv-73700

Duranović Samira, Ulica Simona Jenka
14, Medvode, osebno izkaznico,
št. 658425. gnb-73820

Đuranović Marko, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 723327.
gnx-74148

Falež Tadej, Vrazova 48, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 519882. gns-74178

Ferbežar Marija, Donova 2, Medvode,
osebno izkaznico, št. 822562. gnl-74260

Ferrara Marta, Spodnja Branica 2, Bra-
nik, osebno izkaznico, št. 822413.
gnp-74131

Florenini Silvija, Glinška ulica 2/A, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 37262.
gny-74047

Frelih Marija, Smokuč 46/a, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 173. gnn-73758

Gashi Besnik Bojan, Šentvid 33, Lukovi-
ca, osebno izkaznico, št. 335009.
gnu-73876

Gatej Boris, Gogalova ul. 5, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 635909. gng-74240

Gosenca Mirjam, Radovica 43, Metlika,
osebno izkaznico, št. 975797. gnf-74120

Grenko Uroš, Kardeljev trg 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 854498. gny-74072

Grošelj Ljudmila Ana, Graška cesta 24,
Litija, osebno izkaznico, št. 618141.
gnm-73759

Guštin Boris, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 363430.
gnj-74037

Hamler Marija, Črešnjevci 76/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 43572.
gnv-74125

Hlade Marija, Zg. Selnica 3/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 535168.
gny-74172

Hude Florjana Cveta, Knobleharjeva 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 938325.
gnz-74171

Hvala Janko, Daber 10, Slap ob Idrijci,
osebno izkaznico, št. 798910. gnl-74210

Hvalič Jožef, Pavšičeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 4781. gnb-74170

Jančič Peter, Vrh nad Laškim 8, Laško,
osebno izkaznico, št. 871368. gnu-73851

Janžek Nataša, Topole 8/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 136632.
gnp-74256

Kadirić Hasan, Tesarska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 323302. gne-74042

Kajba Janja, Ponikva 47/a, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 838271. gnu-73801

Kavčič Stojan, Letoviška pot 11, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 31123.
gni-73763

Klopčič Roman, Svetje 10, Moravče,
osebno izkaznico, št. 514397. gny-74197

Knific Tomaž, Hrastje 38, Kranj, osebno
izkaznico, št. 55860. gnq-74155

Kogovšek Peter, Brezje 20, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 143670. gnd-73843

Koprivnik Bogdan, Popovičeva 36, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 928581.
gns-73853

Kos Gabriela, Tomšičeva 3, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 634282.
gnj-73762

Kotnik Viktorija, Sp. Dolič 26, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 359650. gnq-74105

Kovač Anton, Likovica 142/d, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 733294. gnr-73754

Kovačec Zofija, Zg. Hajdina 17/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 801429. gnz-74121

Kovačič Katja, Nova gora 1, Krško,
osebno izkaznico, št. 405591. gnb-73970

Kovačič Milan, Reševa 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 904951. gnw-73774

Krajnc Marija, Smolnik 15, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 434129. gnj-73787

Kramar Katarina, Lemberg pri Šmarju
26/a, Podplat, osebno izkaznico,
št. 712413. gnq-73805

Kranjc Rok, Frankovo naselje 146, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 908039.
gnn-74283

Kresnik Peter, Bukovska vas 3, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico,
št. 298895. gnw-74099

Krušič Siena, Rozmanova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 313576. gnp-73781

Kržmanc Robert, Gorjupova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 402191.
gno-73832

Kukman Frančiška, Kandijska 23, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 646200.
gnh-73764

Kunšič Zabret Ivanka, Celovška 497,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 413573.
gnm-73834

Lackovič Damir, Hotiza 87, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 97896.
gnu-73980

Lapajne Maja, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 432486. gnk-73911

Lebarič Danijel, Kraigherjeva ulica 28,
Celje, osebno izkaznico, št. 42339.
gni-74113

Lekše Ivan, Drožanjska cesta 64, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 145696.
gnu-74226

Lesjak Janez, Krambergerjeva 10, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 94808.
gnc-73844

Levičnik Helena, Dolsko 17, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 521203.
gnd-74243

Lipovšek Andrej, Ulica Alme Karlinove 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 226596.
gnf-73841

Lovrečič Ervin, Krožna cesta 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 89904.
gni-73863

Lušin Marija, Trg 25. maja 5/a, Sodraži-
ca, osebno izkaznico, št. 554111.
gny-73872

Majcen Živa, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 35267. gnp-74156

Manojlović Aleksandar, Rojčeva 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 525610.
gnr-73804

Marot Tatjana, Kidričeva 5, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 546121. gnp-73681

Martinc Mateja, Ul. padlih borcev 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 889275.
gnq-73830

Maruša Danica, Strma pot 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 829550. gnj-74137

Mavec Barbara, Ljubljanska 21/a, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 834401.
gnd-74093

Mavsar Milan, Sušica 21, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 322974. gny-73822

Menart Jožef, Pavšičeva 39, Logatec,
osebno izkaznico, št. 202109. gnj-73962

Miklavčič Terezija, Postojnska 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 776623.
gnn-73783

Miklavžina Mladen, Linhartova 1, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 124463.
gnc-73794

Mlakar Nevenka, Govejk 21, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 833528.
gnz-73921

Mlejnik Miloš, Spodnji trg 20, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 694032. gni-74038

Mlinarič Zoran, Stegne 8, Moravče,
osebno izkaznico, št. 207190. gnw-74049

Morčič Marija, Celovška 90, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147092. gnt-74277

Mulec Kristjan, Kungota 158, Kidričevo,
osebno izkaznico, št. 270519. gnl-74135

Navodnik Marija, Bele vode 30, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 102984. gnk-73861

Nojić Slobodan, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 44671.
gnf-74191

Pagon Natalija, Ul. Albina Rejca 6/a, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 118438.
gnn-74133

Pegan Radoš, Tomšičeva 23, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 264018.
gnl-73864

Perenič Mojca, Ulica Ivana Vadnala 7,
Prestranek, osebno izkaznico, št. 377411.
gnj-73862

Petrun Ana, Hudi kot 2, Ribnica na Po-
horju, osebno izkaznico, št. 915694.
gnu-73976

Peulić Mladenka, Gašperšičeva 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 74896.
gnl-73785

Pinterič Sabina, Lucija, Kajuhova 9, Por-
torož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 800591. gnf-73766

Podjaveršek Rozalija, Gorkega ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 502655.
gnt-74227

Pokrajac Miroslav, Lokev 3, Lokev,
osebno izkaznico, št. 723480. gnk-73961

Poštrak Radovan, Zg. Korena 63, Zgor-
nja Korena, osebno izkaznico, št. 697540.
gnu-73751

Požlep Ružica, Ljubljanska 54, Celje,
osebno izkaznico, št. 430892. gny-73922

Pregelj Leja, Turjaško naselje 5, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 352397.
gnu-74276

Prosen Marija, Dečja vas 27, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 223297. gng-74090

Ramšak Romana, Na zelenici 8, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 353416.
gnr-73854

Ratnik Alojz, Ulica Štefana Kovača 14,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 737801.
gnx-74073

Ražman Sandi, Koštabona 8/a, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 699205. gnt-74127

Repina Avgust, Malečnik 47, Maribor,
osebno izkaznico, št. 218525. gnh-74239

Rihtar Irena, Aškerčeva 11, Domžale,
osebno izkaznico, št. 476923. gnc-73969

Rudolf Petra, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 960623.
gnp-73956

Ržen Nina, Alpska 13, Bled, osebno iz-
kaznico, št. 739004. gng-74140

Sabo Rudolf, Čentiba 7, Lendava – Len-
dva, osebno izkaznico, št. 146277.
gnz-73796
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Sijarić Hašin, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 731485.
gnp-74206

Simrajh Oto, Zg. Prebukovje 38, Šmar-
tno na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 208046. gnx-74098

Skledar Nataša, Slape 15/c, Ptujska Go-
ra, osebno izkaznico, št. 278322.
gnh-74114

Skubic Nuša, Ziherlova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 368461. gnm-73884

Sluga Boštjan, Ceneta Štuparja 48, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 536418. gnf-74116

Šebenik Vladimira Antonija, Žabnica 26,
Notranje Gorice, osebno izkaznico,
št. 760653. gnt-73802

Šega Irena, Trebinjska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 780980. gnd-74043

Šimenc Ana, Dol pri Ljubljani 21, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 397286.
gnd-74218

Šlibar Nika, Begunje 121, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 253362. gnq-74130

Šorli Urška, Ul. prekomorskih brigad 3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 952456.
gnc-74119

Špehar Anita, Turjaško naselje 9, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 250842.
gnf-73966

Šribar Marija, Mestni trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 868062. gnw-73799

Štalc Jurij, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 372708. gnc-74269

Štravs Matija, Kvedrova 7, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 11282.
gnt-73952

Štrekelj Milan, Kotlje 19, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 217629. gnl-73860

Štrus Marija, Šentpavel na Dolenjskem
4/a, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 492345. gnv-74200

Šuligoj Olga, Maistrova ul. 8/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 360492. gny-73772

Šumak Pavao, Pot Draga Jakopiča 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 249726.
gnd-74268

Švara Liljana, Gabrovica 50, Komen,
osebno izkaznico, št. 629716. gnz-73971

Terčič Božena, Pod hribom 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 594706.
gnk-73836

Tomori Matija, Linhartova cesta 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 482878.
gnt-74077

Trontelj Danijel, Puhova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 253784. gns-74203

Trplan Tina, Podplešivica 18, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 230557.
gnv-74275

Tutić Dejan, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 758390. gno-73882

Ulčakar Barbka, Suhadole 50/c, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 239151.
gnn-74208

Urošević Dragoslav, Jenkova 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 96129. gnb-73795

Veladžić Ida, Istrska 27, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 975440.
gng-73765

Vrhovnik Jože, Bistrica 18, Naklo, oseb-
no izkaznico, št. 303020. gnu-73926

Vučinić Magda, Ferkova ulica 15, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 396078.
gnt-73752

Welle Jurij, Rapočeva ulica 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 248238. gnr-74229

Zakrajšek Jan, Cankarjeva 6, Trzin,
osebno izkaznico, št. 331424. gnk-74011

Zakšek Antonija, Krajna brda 3, Blanca,
osebno izkaznico, št. 884985. gnb-73749

Zerbo Milena, Gortanov trg 10, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 395510.
gnw-74124

Zore Majda, Vintarjevec 10, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 581810. gnh-74014

Vozniška dovoljenja

Augustinovič Tatjana, Med vrtovi 4, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 278196, reg. št. 74688,
izdala UE Maribor. m-2336

Ažbe Golob Nataša, Kuratova 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85671,
reg. št. 1236, izdala UE Kranj. gnt-74052

Bakan Antonija, Gradišče 33, Tišina, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 11506. gnn-74058

Balažic Helena, Moščanci 47/a, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 14983.
gnq-73705

Balja Brahim, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494126, reg. št. 56538, izdala UE Mari-
bor. m-2330

Barber Milan, Šulinci 8, Petrovci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 28719. gnm-74063

Belščak Kozamernik Jasna, Savlje 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934941, reg. št. 153471, izdala UE
Ljubljana. gnm-74259

Bernard Renata, Mlinska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878250, reg. št. 78854, izdala UE Mari-
bor. m-2359

Bernik Rudi, Cesta Dušana Kvedra 31,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1465623, izdala UE Litija. gnj-74212

Berzelak Danijel, Tomšičeva 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1480067, reg. št. 10903, izdala UE Vele-
nje. gnv-73850

Bizjak Tomislav, Fijeroga 4, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20393, iz-
dala UE Koper. gnh-73889

Blatnik Mateja, Rimska 16, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1325423, reg. št. 14678, izdala UE Gro-
suplje. gnz-73946

Božič Simon, Cesta na Roje 1, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1079048, izdala UE Žalec.
gne-74067

Božnar Robert, Češnjica 89, Srednja vas
v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 606757, reg. št. 22497. gnm-73859

Brlan Tomaž, Luče 46/a, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1325509, reg. št. 11471, izdala UE Gro-
suplje. gnz-73696

Cimerman Nina, Polzela 184, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1195270,
izdala UE Žalec. gnl-73760

Detiček Vlasta, Radvanjska 128, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876306, reg. št. 32210, izdala UE Mari-
bor. m-2338

Doberšek Mateja, Milčinskega 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 46020. gnw-73849

Dolinar Zdenka, Novi svet 10, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18887, izdala UE Škofja Loka.
gnz-73746

Doneski Robert, Dol 11/a, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1214626, reg. št. 221879, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-74152

Donša Alojz, Šarhova ulica 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295860, reg. št. 25598, izdala UE Ljublja-
na. gnx-73698

Frank Bernardka, Zrkovska cesta
110/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 878061, reg. št. 37834, izda-
la UE Maribor. m-2342

Frelih Marija, Smokuč 46/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 222004. gno-73757

Gaube Damijan, Blegoška ul. 9, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 25019, izdala UE Škofja Loka.
gnj-74187

Gergar Rajko, Celovška cesta 264, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525751, reg. št. 132051, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-73718

Glavar Albin, Goriški vrh 24/c, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 4561.
gnw-74174

Goljat Danijel, Stari trg 244, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7189, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-73893

Gorenc Gorazd, Vodnikova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 124809, reg. št. 188978, izdala UE
Ljubljana. gnz-74246

Gradišar Alojzij, Cesta na trato 4, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 13317, izdala UE Kočevje. gnn-73958

Gradišek Maja, Medvedova ulica 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18974, izdala UE Kamnik. gnv-74204

Gradišnik Karl, Tržna 8, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9846, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-74220

Grenko Uroš, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150207, reg. št. 26923, izdala UE Vele-
nje. gnd-74068

Hašimović Pašan, Zelena pot 2, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23306, izdala UE Kamnik. gny-73722

Heric Boštjan, Kokoriči 5/a, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 10424, izdala UE Ljutomer.
gnr-73733

Horvat Franc, Gančani 43, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 02645. gno-73707

Iriškić Arif, Čebelarska ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565358, reg. št. 192943, izdala UE Ljub-
ljana. gny-74147

Jamšek Vladimir, Prežihova ulica 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
99781, reg. št. 93912, izdala UE Maribor.
m-2368

Janič Anton, Iršičeva 14, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1446244,
reg. št. 47570. gnu-74176
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Jelčič Sandi, Brezovica 34, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15888,
izdala UE Brežice. gnt-73677

Jesenovec Branko, Rakuk 27, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14385, iz-
dala UE Škofja Loka. gnf-73941

Jež Marica, Sr. Dubovik, Bosanska Kru-
pa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212406, reg. št. 221033, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-74096

Jukić Tomislav, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106205, reg. št. 203583, izdala UE
Ljubljana. gne-74192

Jurič Milan, Kopivnik 22, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 574324,
reg. št. 1264, izdala UE Maribor.
gnt-74102

Južnič Danijela, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229472, reg. št. 113867, izdala UE Ljub-
ljana. gno-73932

Kajba Janja, Ponikva 47/a, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6652,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnv-73800

Kaluža Anton, Dolomitskega odreda 6,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1038, izdala UE Postojna.
gnk-74061

Kampuš Branka, Celjska cesta 4, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1694, izdala UE Šmarje pori Jel-
šah. gnn-74183

Kelih Miloš, Dacarjeva 22, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
1163109, reg. št. 21242. gnm-73809

Kelner Miran, Prečna pot 7/b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 7352, izdala UE Ptuj. gnr-73704

Kenda Marija, Čopova 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 19802.
gnx-73898

Kepic Mirjam, Groharjeva ulica 6, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15385, izdala UE Kamnik. gnf-74141

Kerč Andreja, Predoslje 120, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045648,
reg. št. 36679, izdala UE Kranj. gno-73682

Kladnik Ana, Spodnje Stranje 10, Staho-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19620, izdala UE Kamnik. gne-73942

Klar Jože, Razlagova 2, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 6776. gnj-73812

Klobučar Marjan, Javornik 64, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12496, izdala UE Jesenice. gnk-73811

Knez Roman, Razdelj 13, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1019105, reg. št. 41743. gnn-74233

Knific Tomaž, Hrastje 38, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 643577,
reg. št. 30959, izdala UE Kranj. gnr-74154

Koder Renato, Blejska Dobrava 20, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 795064, izdala UE Jesenice.
gnc-73894

Kosić Slavica, Mekinje, Neveljska pot
8/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 231331, izdala UE Ljubljana.
gnk-74236

Kozlovič Lučka, Mirna pot 3, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8127, izdala UE Izola. gnb-73720

Koželj Ivan, Podlubnik 329, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 13882, izdala UE Škofja Loka.
gnq-74255

Kramar Zupan Milena, Vragov log 3, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1406, izdala UE Novo mesto.
gne-73717

Kranjc Rok, Frankovo naselje 146, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 17978, izdala UE Škofja Loka.
gno-74282

Kreševec Bernarda, Gradnikove briga-
de 49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 2118, izdala UE Nova
Gorica. gnj-74062

Krofič Marjanca, Turnerjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
382983, reg. št. 4394, izdala UE Pesnica.
m-2348

Kunšič Zabret Ivanka, Celovška cesta
497, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 685346, reg. št. 131704, izda-
la UE Ljubljana. gnd-73818

Lamut Tadeja, Jerneja vas 14, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11641,
izdala UE Črnomelj. gnr-74079

Lapajne Maja, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565592, reg. št. 192801, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-73914

Lapornik Pavla, Pašnica 14, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
207970, izdala UE Laško. gno-74232

Lemež Jožica, Podkraj pri Velenju 44,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1422407, reg. št. 30028, izdala UE Ve-
lenje. gnr-74104

Leskovar Ružica, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1298251, reg. št. 228101, izdala UE
Ljubljana. gnk-74261

Lukežič Mojca, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1433954, reg. št. 219040, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-73848

Mahne Tanja, Slivje 1/a, Materija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14702,
izdala UE Sežana. gnp-74056

Majcen Mojca, Škerljeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234377, reg. št. 213334, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-73875

Markežič Josip, Lucija, Vinjole 43, Por-
torož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5703, izdala UE Piran.
gni-73813

Mazi Metka, Goričica, Pod Krimom 14,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 9711069, reg. št. 163534, izdala UE
Ljubljana. gny-74097

Mertelj Janez, Podkoren 73, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
S 281215, izdala UE Jesenice. gnj-74012

Miklavžina Mladen, Linhartova ulica 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 857987, reg. št. 17733, izdala UE Vele-
nje. gnv-73750

Mikolavčič Angelo, Vlahovičeva 46, An-
karan – Ankarano, vozniško dovoljenje,
št. 13774, izdala UE Koper. gnb-73895

Mišigoj Agnes, Višnjevik 29, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42124, izdala UE Nova Gorica.
gne-73892

Mlejnik Miloš, Spodnji trg 20, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. 4715, izdala UE Škofja Loka.
gng-74040

Mlinar Jože, Medvedjo Brdo 45, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1358, izdala UE Logatec. gnu-74201

Nahtigal Maja, Podova 49, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 108743, izdala
UE Maribor. m-2331

Naji Husam Franjo, Primorska 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247730, reg. št. 89070, izdala UE Mari-
bor. m-2346

Novak Cvetko, Vodice pri Kalobju 20,
Dobje pri Planini, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 6114, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gno-73761

Novak Matej, Griže 40, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. S 902897,
izdala UE Žalec. gnm-73959

Omulec Mitja, Ulica Jožefe Lackove
44/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11203, izdala UE Ptuj. gnh-74089

Oražem Primož, Runarsko 7, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253709, reg. št. 94141, izdala UE Cer-
knica. gnn-74258

Pačnik Drago, Plešivec 70, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1150420, reg. št. 27148, izdala UE Vele-
nje. gny-74222

Pantar Leon, Gorenje 101, Stara Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 4025, izdala UE Kočevje. gnz-73979

Perčič Rok, Cesta Kokrškega odreda
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1303490, reg. št. 45332, izdala UE
Kranj. gnm-73784

Pestar Barbara, Gorenjska cesta 7, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027154, reg. št. 45057, izdala UE Kranj.
gnm-73709

Pikula Helena, Orehovlje 1/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41063, iz-
dala UE Nova Gorica. gnl-74139

Pinter Tomaž, Vuhred 69, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6951, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. gns-74128

Pirnat Jožefa, Primožičeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323116, reg. št. 25222, izdala UE
Ljubljana. gnl-74085

Pivec Bogomir, Čadramska vas 44, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12734, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-73729

Plejnšek Franc, Vel. Brdo 58, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327646, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-74094

Podsedenšek Primož, Gregorčičeva 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGHG, reg.
št. 43626. gnm-74234

Podvratnik Silva, Prežihova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 180811, reg.
št. 8547. gnw-73978

Poharc Andrej, Črtomirova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 44214, izdala
UE Celje. gnv-73675

Pokrajac Miroslav, Lokev 3, Lokev, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5662,
izdala UE Sežana. gnj-73712

Potočnik Vojko, Ljubljanska cesta 106,
Rače, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. S 1472572, reg.
št. 74039. m-2354
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Potočnik Zoran, Prevoje pri Šentvidu 31,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 355531, reg. št. 6638, izdala UE
Domžale. gni-73738

Požlep Ružica, Ljubljanska 54, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33074. gnx-73923

Prah Janko, Klemenova ulica 172, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 686125, reg. št. 90136, izdala UE
Ljubljana. gnf-73816

Praznik Metka, Medenska cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 850232, reg. št. 85627, izdala UE
Ljubljana. gnh-73939

Prinčič Neda, Šmartno 83, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46837,
izdala UE Nova Gorica. gnn-73883

Pungartnik Robert, Topolšica 192/a, To-
polšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 857896, reg. št. 20909, izdala UE Vele-
nje. gnz-74221

Rajković Eva, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251705, reg. št. 224317, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-73798

Raspotnik Marko, Tomšičeva cesta 47,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 531648, reg. št. 19345, izdala UE Vele-
nje. gns-73678

Renčelj Dušan, Linhartova cesta 82,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104675, reg. št. 111161, izdala UE
Ljubljana. gnm-74134

Roglič Franc, Naselje na Šahtu 3, Kiso-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
546382, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnc-74169

Rozman Andreja, Črešnjevec 138, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16299, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq-73730

Rudolf Petra, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18133, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-73897

Rudolf Tanja, Brdo 71, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 6464087, izdala UE Tol-
min. gnh-73714

Sabo Rudolf, Čentiba 7, Lendava – Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 346, izdala UE Lendava. gny-73797

Selko Andrej, Ulica Marka Šlajmerja 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191608, reg. št. 82136, izdala UE
Ljubljana. gnn-73933

Sever Maja, Tomšičeva ul. 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293414, reg. št. 11439, izdala UE Treb-
nje. gnw-74224

Siddhi Vivian, Tržaška cesta 51, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 148104, izdala UE Ljubljana. gnq-74180

Sijarić Hašin, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134941, reg. št. 151323, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-74205

Simoneti Maja, Gregorčičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885255, reg. št. 138899, izdala UE
Ljubljana. gnd-73793

Skubic Marija, Rožna dolina, Cesta
XIX/15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847621, reg. št. 106007, izda-
la UE Ljubljana. gnc-73694

Smrekar Marko, Čopova 2/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1148819, reg. št. 25221, izdala UE Ra-
dovljica. gne-73792

Strle Marko, Kašeljska cesta 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250082, reg. št. 207852, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-74264

Šabanović Sanel, Topolšica 66, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1237548, reg. št. 27877, izdala UE Vele-
nje. gnr-73679

Šavel Sonja, Gregorčičeva ulica 2, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3907, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-73810

Škripec Srečko, Ul. Poh. Bataljona
51/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21688, izdala UE Maribor.
m-2341

Šorli Urška, Prekomorskih brigad 3, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 1233524,
izdala UE Tolmin. gno-74057

Šparaš Viđnja, Dogoška 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873600, reg. št. 95499. m-2361

Špehar Anita, Turjaško naselje 9, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13284, izdala UE Kočevje. gng-73965

Štalc Jurij, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214953, reg. št. 222061, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-74270

Štrus Marija, Šentpavel na Dolenjskem
4/a, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 147844, reg. št. 528,
izdala UE Grosuplje. gnw-74199

Šumak Pavao, Pot Draga Jakopiča 36/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 929680, reg. št. 41374, izdala UE
Ljubljana. gne-74267

Šut Borut, Ilovci 21, Miklavž pri Ormožu,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
950896, reg. št. 9915, izdala UE Ljutomer.
gng-74215

Terčelj Marija, Ježica 19, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 651829,
reg. št. 195840, izdala UE Ljubljana.
gnp-74110

Tomori Matija, Linhartova cesta 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
567216, reg. št. 17825, izdala UE Ljublja-
na. gnv-74075

Veladžić Ida, Istrska 27, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg. št. 42084,
izdala UE Koper. gng-73715

Virant Simona, Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599779, reg. št. 42541, izdala UE Kranj.
gnl-74160

Vlajić Radenko, Bobenčkova ulica 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 765889, reg. št. 132690, izdala UE
Ljubljana. gng-74265

Vodan Robert, Cesta I. maja 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
114704, reg. št. 29944, izdala UE Kranj.
gnr-73879

Vodopivec Teja, Prvačina 228, Prvači-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 84/2000. gni-74088

Volk Tinca, Linhartova cesta 62, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631478, reg. št. 17075, izdala UE Ljublja-
na. gnq-73780

Voroš Tibor, Središče 23, Prosenjakov-
ci – Partosfalva, vozniško dovoljenje, reg.
št. 37252. gnf-73691

Vrbek Miro, Krožna cesta 13, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
512541, reg. št. 97137, izdala UE Ljublja-
na. gnw-73874

Vrtačnik Anton, Zelebej 3/a, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1236324, izdala UE Metlika. gnj-73737

Vujmilovič Darjo, Oktobrske revolucije
27/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5878, izdala UE Izola. gnz-73896

Zadravec Dejan, Rinčetova graba 12,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1098414, reg. št. 10275, izdala UE Lju-
tomer. gng-74065

Zagajšek Primož, Cankarjeva 2/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312699, reg. št. 28403, izdala UE Vele-
nje. gns-73803

Zakrajšek Aleš, Veliki vrh pri Šmarju 23,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. A do
125 ccm, BCGH, št. S 141949, reg.
št. 20696, izdala UE Grosuplje. gnr-73779

Zavrl Rafael, Mlakarjeva 60/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1347616, reg. št. 9282, izdala UE Kranj.
gnf-73916

Zore Majda, Vintarjevec 10, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 859630,
izdala UE Litija. gni-74013

Zupanc Janja, Forme 4, Žabnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 10243,
izdala UE Škofja Loka. gne-74167

Žargi Andrej, Partizanska cesta 42, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2323, izdala UE Škofja Loka. gnk-74186

Žele Andrej, Pot k studencu 8, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15767.
gng-73890

Žerak Jadranka, Pot na pilarno 5, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1119593, reg. št. 9349, izdala UE Tržič.
gnf-73891

Žiško Lea, Ivanjševci ob Ščavnici 10,
Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje,
kat. H, reg. št. 13339, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-73687

Žlavs Tomislav, Loče 8, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, št. S 1200433,
reg. št. 44603. gnv-74100

Žuran Petra, Knafelčeva 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1534634, reg. št. 120689, izdala UE Mari-
bor. m-2344

Žvarc Bogomir, Rošpoh 201, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1330682, reg. št. 38485, izdala UE Mari-
bor. m-2350

Zavarovalne police

Assistance Coris d.o.o., Ljubljana, pre-
klicujejo navedene police zdravstvenega za-
varovanja v tujini z asistenco CORIS številke
polic: 92166, 92167, 92168, 92169,
101341, 101344, 101345, 101362,
101370, 114955, 128731. Ob-59818

Camlek Berto, Podkraj 46/b, Velenje,
zavarovalno polico, št. 376278, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnb-73845
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Čerenak Nada, Kersnikova 28, Celje,
zavarovalno polico, št. 371792, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnw-73824

Đukelić Vesna, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. 814312, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnf-73741

Hrovat Alenka, Breznica 40, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 766422, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnt-73902

Jančar Zlatko, Zajčji vrh 28, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 00101345937, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-73823

Jež Peter, Brniška 63, Vodice, zavaro-
valno polico, št. AO 382333, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnq-74055

Kermavner Barbara, Spodnje Gameljne
107, Ljubljana Šmartno, zavarovalno poli-
co, št. 458512, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnm-74034

Knez Roman, Razdelj 13, Nova Cerkev,
zavarovalno polico, št. 432224, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gng-74165

Kocjan Anžič Marta, Velike Lipljene 35,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 381043, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-73777

Kočevar Anton, Ograde 25, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 0806007.
gnn-73708

Krajnc Goran, Zg. Leskovec 8/a, Le-
skovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 42711, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-2364

Ovčar Anita, Škapinova 13, Celje, zava-
rovalno polico, št. 371698, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gne-73817

Rebernak Ksenija, Devina 14/a, Sloven-
ske Konjice, zavarovalno polico,
št. 247158, izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-73742

Ribič Rok, Splavarska ul. 1, Spodnji Du-
plek, zavarovalno polico, št. 375279, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-2352

Ružič Primož, Trnovec 4, Metlika, zava-
rovalno polico, št. 803350, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gno-73907

Salopek Mitja, Ulica talcev 41, Straža,
zavarovalno polico, št. 40301001771, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gng-73690

Slovenica zavarovalniška hiša, Gregorči-
čeva 11, 5000 Nova Gorica preklicuje na-
slednje police: bela polica OBR. ZAV11/00
ŠT. 107725, AO polica OBR. ZAO 2/95
ŠT. 398118, premoženjska polica OBR.
ZAC 4/95 ŠT. 59580. Ob-59986

Vene Mirko, Kreševa ulica 4, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 388346, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gny-73847

Verdelli Sebastian, Gosposvetska 19,
Kranj, zavarovalno polico, št. 765384, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-74161

Verderber Zoranka, Jelšenik 1, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 0804252, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnr-74054

Vuga Katja, Petelinje 67, Pivka, zavaro-
valno polico, št. 0725547, izdala zavaro-
valnica Adriatic PE Postojna. gnp-74060

Spričevala

Baučar Tanja, Trnovska ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izda-
no leta 1989. gnj-73937

Bauman Leonida, Slovenska cesta 38,
Središče ob Dravi, spričevalo 2. in 3. letni-
ka Zdravstvene šole v Mariboru Juga Polak
– oddelek Ptuj, izdano leta 1981 in 1982.
m-2357

Beg Anita, Valvasorjeva 58, Maribor, let-
no spričevalo 2. letnika Tekstilne šole, smer
frizer, izdano leta 2000. m-2339

Bobek Jasmina, Frankopanova 17, Ma-
ribor, diplomo Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdana leta 1988. m-2349

Bratuž Danijela, Čepovan 133/a, Nova
Gorica, indeks, št. 30010102, izdala Fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnv-74150

Bukovec David, Kobilje 175/c, Kobilje,
indeks, št. 22051030, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnf-74041

Cucak Nikola, Šercerjeve brigade 27,
Maribor, indeks, izdala Srednja trgovska šo-
la leto izdaje 2000. m-2360

Cvikl Karl, Sevce 1, Laško, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za blagovni
promet v Celju, izdano leta 1983.
gnh-74039

Čas Marija, Vrhe 36, Slovenj Gradec,
spričevalo I. OŠ Slovenj Gradec.
gnd-73693

Despot Tanja, Maroltova 12, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 2001. gnx-74123

Fabek Irena, Šercerjeve brigade 5, Ma-
ribor, indeks, št. 61192555, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-2356

Flis Damijana, Lokovina 31, Dobrna,
spričevalo o končani OŠ Dobrna.
gnn-73908

Florjančič Karlo, Sv. Lovrenc 87, Pre-
bold, zaključno spričevalo Srednje gradbe-
ne šole v Kranju, izdano leta 1994.
gnk-74136

Fras Romana, Stari trg 6, Ljutomer, spri-
čevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Murski Soboti, izdano leta 1982, izdano na
ime Onišak Romana. gnw-73674

Gortnar Sonja, Ptujska ulica 22, Ljublja-
na, indeks, št. 4846, izdala Fakulteta za dru-
žbene vede leto izdaje 1985. gnw-74149

Grabrijan Borut, Šolska ulica 4, Črno-
melj, indeks, št. 12124, izdala Fakulteta za
družbene vede. gny-73672

Gregorič Marko, Ulica Vena Pilona 14,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Koper, izdano leta
1991. gng-73840

Grižon Mrevlje Slavica, Brje 67, Dobrav-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1978.
gnd-74168

Grm Jasmina, Konjiška cesta 10, Vita-
nje, spričevalo 1. letnika SFT SP šole Celje
– šivilja krojač, izdano leta 1997.
gne-74242

Grum Tanja, Vič 21/a, Dravograd, in-
deks, št. 61181092. gng-73790

Halič Gorazd, Belokranjska 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor. m-2353

Henigman Karolina, Turjaško naselje 18,
Kočevje, spričevalo o končani OŠ Rogatec,
izdano leta 1983, izdano na ime Kamenšak
Karolina. gns-73928

Hojnik Marko, Zamušani 22/b, Gorišni-
ca, spričevalo o končani OŠ Gorišnica, iz-
dano leta 1998. m-2345

Horvat Urška, Zvezna ulica 23, Murska
Sobota, indeks, št. 81593321, izdala EPF.
m-2347

Ikovic Zdenka, Solčava 56, Solčava,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške-
ga centra v Celju, št. 8, izdano leta 1974.
gnr-73929

Jaklič Karol, Bušinja vas 5, Suhor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika ter nedokončani 3.
letnik učiteljišča, izdano leta 1963/64,
1964/65 in 1965/66. gnb-73745

Kertai Andras, Kolonija 1. maja 32, Tr-
bovlje, spričevalo 1. letnika Srednje elek-
trošole v Zagorju, izdano leta 1996.
gnl-73835

Košir Matjaž, Miličinskega 14, Celje, in-
deks, št. 81570104, izdala EPF v Maribo-
ru. m-2366

Koter Lena, Peršonova 18, Ptuj, indeks,
št. 20201175, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gns-74278

Kozovinc Boštjan, Ulica heroja Rojška
67, Celje, indeks, št. 81480394, izdala
EPF v Mariboru. m-2373

Kramarič Katja, Blatnik 13, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Novem mestu, izdano leta 1994/95,
izdano na ime Klobučar Katja. gno-74157

Krois Milenka, Brestrniška ulica 106,
Bresternica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole v Mariboru, izdano
leta 1973. m-2367

Krušec Janez, Golo Brdo 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole v Ljubljani – smer natakar, izda-
no leta 1972. gnm-73938

Lipovšek Aleš, Šaleška 2/b, Velenje, di-
plomo Centra srednjih šol Velenje, izdana
leta 1989 na ime Tovrljan Aleš. gnt-73927

Mavec Dakić Saja, Dobravica 6, Ig, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole, št. 288, izdano 31. 8. 1992, iz-
dano na ime Mavec Stanka. gnm-74159

Medved Marija, Gajevci 27/a, Gorišni-
ca, spričevalo o končani OŠ dr. Ljudevita
Pivka, izdano leta 1973. gnf-74066

Metelko Jožica, Krmelj 74/a, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1972,
izdano na ime Končina Jožica. gne-74142

Mežnarič Jožef, Paradiž 61, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole
Ptuj, elektro energetik, izdano leta
1989/90. m-2363

Mihič Mira, Murnikova 26, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 1994. m-2343

Milošič Milica, Gregorčičeva ulica 17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1978. gnt-73727

Močilnik Izidor, Lokovica 12, Prevalje,
diplomo št. I/501, izdana 21. 6. 1990 pri
CSŠ Velenje. gng-73815

Mošič Gregor, Ruška 31, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje živilske šole v Ma-
riboru, izdano leta 2001. m-2332

Murko Jože, Kamenik 1, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo 1. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1994/95.
m-2337

Muškotev Lea, Ulica heroja Rojška 67,
Celje, indeks, št. 81507630, izdala EPF
Maribor. m-2372
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Novinc Selšek Barbara, Ob sotočju 8,
Ljubljana, indeks, izdala Trgovska šola, po-
slovodja leto izdaje 1985 na ime Novinc
Barbara. gnu-73776

Pintarič Karina, Zagorci 61/a, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj,
Srednje kmetijske šole, kmetijski tehnik, iz-
dano leta 1997/98. m-2362

Pogorelec Andreja, Lončarska 31, Do-
lenja vas, diplomo PEF Ljubljana, izdana
leta 1996. gnd-73743

Požar Jure, Kopriva 2/d, Dutovlje, spriče-
valo 3. letnika št. I/KOV-1324, izdano 5. 6.
1999 in zaključno spričevalo št. I/KOV-1324,
izdano 24. 6. 1999. gni-73838

Prašnički Bojan, Medribnik 26, Cirkula-
ne, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj,
smer elektrokovinar elektronik, izdano leta
1991. m-2365

Premk Klemen, Dolo Brdo 36, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ – šola za odra-
sle v Ljubljani, izdano leta 1999.
gng-73940

Radošević Sašo, Gorje Lepovče 8, Rib-
nica na Pohorju, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1999. gnt-73877

Raner Anica, Prvomajska 7, Maribor, po-
trdilo o opravljenem tečaju za maserja, izda-
la Srednja zdravstvena šola v Celju, leta
1988, na ime Vegel Anica. gnv-73900

Ridjošić Aleksander, Trg svobode 27,
Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
zdravstvo in farmacijo, izdano leta 1994.
gny-73947

Skubic Miha, Slovenska cesta 51, Ljub-
ljana, indeks, št. 20960535, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnf-73716

Sliško Alen, Trg Dušana Kvedra 1, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 1993. m-2370

Sršen Karmen, Zbilje 4/c, Medvode,
spričevalo 2. letnika in obvestilo o uspehu
4. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 1997 in 2001. gnc-73944

Stolnik Antun, Gornja Voča 303, Dolnja
Voča, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za voznike motornih vozil na Ježici, izdano
leta 1981. gnk-73936

Šarani Beno, Vošnjakova ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnm-73734

Šegula Sanja, Dornavska cesta 20/a,
Ptuj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
– poslovni tajnik, izdano leta 1999.
gny-73697

Šegula Sanja, Dornavska cesta 20/a, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole – po-
slovni tajanik, izdano leta 2000. gnt-73702

Šentjurc Katarina, Stari trg 23/a, Stari
trg ob Kolpi, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomuni-
kacije, izdano leta 1995. gnh-74164

Šešerko Leo, Rocenska 5, Ljubljana
Šmartno, spričevalo od 1 do 4. letnika Sred-
nje gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1964 – 1967. gnm-73684

Šiljić August, Čanžekova ulica 18, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, št. 719, izdana 25. 6. 1987.
gnc-74044

Šimek Aljaž, Žitna 13, Maribor, zaključ-
no spričevalo Srednje naravoslovne šole v
Mariboru, izdano leta 1991. m-2351

Šinigoj Cijan Sonja, Stjenkova 40, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo od 1 do 3. raz-
reda OŠ Ivan Rob Šempeter, izdano na ime
Cijan Katarina. gnp-73814

Štefanc Ivan, Ulica Hermana Potočnika
29, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gradbene in ekonomske šole,
smer geodezija. gnm-74184

Tavčar Valter, Cesta na Markovec 19,
Koper – Capodistria, spričevalo SKPŠ Ko-
per. gnl-73685

Tomažin Katarina, Bukošek 13, Brežice,
indeks, št. 59010594, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnm-74059

Turk Alen, Podpreska 18, Kočevje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998. gns-73878

Vekić Bosiljka, Tomšičeva ulica 9, Slo-
venska Bistrica, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izda-
no leta 1995. m-2355

Vrhovnik Urška, Brezje pri Tržiču 65, Tr-
žič, spričevalo o končani OŠ Heroja Brači-
ča Tržič, izdano 26. 8. 1972. gnc-73819

Wolf Alojz, Matjaševc 3, Kuzma, spriče-
valo o končani OŠ Kuzma, št 233/II, izdano
leta 1986/87, izdano na ime Bunderla Alo-
jz. gne-73692

Zalar David, Marezige 37, Marezige, ma-
turitetno spričevalo št. 327, izdala Gimnazi-
ja Koper dne 22. 7. 1996. gnq-74030

Završnik Istok, Zadružniška 47, Mengeš,
letno spričevalo Strokovnega izobraževal-
nega centra motornih vozil – šola za vozni-
ke, izdano leta 1980. gno-74032

Žagar Anton, Briga 5, Kočevje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Kadetske šole, iz-
dano leta 1986. gnz-74146

Žgeč Ivanka, Žamenci 3/a, Dornava,
spričevalo 1. letnika Poklicne administrativ-
ne šole Ptuj. gnl-73910

Žgeč Ivanka, Žamenci 3/a, Dornava,
spričevalo 2. letnika Poklicne administrativ-
ne šole Ptuj. gni-73913

Žgeč Ivanka, Žamenci 3/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ad-
ministrativne šole Ptuj. gnj-73912

Žifko Mirjana, Gunduličeva ulica 10, Ma-
ribor, diplomo Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer, izdana leta 2000. m-2371

Žnidarič Zvonko, Drakovci 30, Mala Ne-
delja, potrdilo o opravljenem izpitu za trgov-
skega poslovodjo, izdano pri GZS leta
1995. gnz-73821

Ostali preklici

Alič Gregor, Setnik 3/a, Polhov Gradec,
študentsko izkaznico, št. 23980001, izdala
fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnc-74244

Aurelio Juri, Cankarjeva 10, Koper – Ca-
podistria, dovolilnico, št. 10111, izdala MO
Koper. gnu-74051

AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1046447, izdana
13. 10. 1998. gne-74092

Berčič Tadej, Medvedova 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26018551, izdala

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnb-74245

Bernik Rudi, Cesta Dušana Kvedra 31,
Litija, izkaznico odvetniške zbornice,
št. 841/99 z dne 8. 10. 1999. gnf-74216

Bogdan Ivan, Savina 74/a, Ljubno ob
Savinji, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1043498. gnl-74235

Bratuž Danijela, Čepovan 133/a, Nova
Gorica, študentsko izkaznico,
št. 30010102, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gnu-74151

Breznik Erika, Čečovje 35, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnh-74064

Bricelj Klavdija, Pečinska ulica 53, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-74253

Dečman Lina, Gimnazijska cesta 15/c,
Trbovlje, študentsko izkaznico,
št. 63990047, izdala Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko Ljubljana.
gnm-74109

Durmić Ibrahim, Cankarjev drevored 9,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnz-73721

Ficko Bernarda s.p. Dnevni bar MER-
CEDES, posredništvo-prevozništvo, Ul. Ma-
tija Gubca 30, Murska Sobota, licenco
št. 008700 z dne 13. 11. 2001 za vozilo
Mercedes benz, tip 611 KA z reg. oznako
MS K3-998. gnu-73676

Firer Marta, Sp. Grušovje 38, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico,
št. 3001985. m-2340

Hartman Igor, Gradišče na Kozjaku 40,
Ožbalt, overjeno kopijo licence
št. 006577/6570-LM 78/1998 z dne
12. 2. 1998 za vozilo TAM170T14 z reg.
oznako MB Z9-780, prik. M1-70 MB.
gns-73903

Hočevar Sandi, Cesta zmage 15, Zagor-
je ob Savi, delovno knjižico. gnl-73710

Hodžić Omer, Cesta 1. maja 93, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gni-74163

Hoellige Nuša, Kidričeva 6, Laško, de-
lovno knjižico reg. št. 8580, ser.
št. 342031, izdana 24. 9. 1982 pri UE La-
ško na ime Hrastnik Nuša. gnn-73683

Horvat Srečko, Kolodvorska 25, Sredi-
šče ob Dravi, delovno knjižico. gnu-73726

Janković Miroljub, Zagrad 88, Celje, de-
lovno knjižico. gnx-73748

Juvan Anže, Brezovica 35, Radovljica,
študentsko izkaznico, št. 19363021, izdala
Ekonomska fakulteta. gnk-73736

Kapun Sonja, Ruška 99, Maribor, delov-
no knjižico, reg. št. 2358, izdana leta 1984
v Mariboru. m-2369

Klančišar Marjana, Cesta zmage 20, Za-
gorje ob Savi, delovno knjižico. gnq-74080

Kneževič Milja, Cesta XIV. divizije 11,
Štore, delovno knjižico. gnl-73689

Kristl Mihael, Partizanska 12, Radlje ob
Dravi, delovno knjižico, reg. št. 13499, ser.
št. A 0262748, izdana 16. 8. 1993 pri UE
Radlje ob Dravi. m-2335

Lipovac Anton, V Dovjež 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-74195

Ljubičič Jadranka, Kozlovičeva 9, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnp-73906

LOMAS d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1015311. gnp-73931

Luk Marija, Matija Gubca 11, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št. 728049,
reg. št. 5369, izdala UE Murska Sobota.
gnv-73725
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Marolt Metka, Čopova ulica 23, Celje,
študentsko izkaznico, št. 21013527, izdala
Fakulteta za družbene vede. gne-73842

Mascaloc Aliona, Seža 80/a, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnq-73905

Medved Marija, Gajevci 27/a, Gorišni-
ca, delovno knjižico. gnp-73731

Meglič Alma, Iška 15/c, Ig, dijaško iz-
kaznico, izdala Poljanska gimnazija v Ljub-
ljani. gnj-74262

Mičič Zvonimir, Obzidna 14, Piran – Pi-
rano, delovno knjižico. gnr-73904

Mikolič d.o.o., Savinjska cesta 35, Tr-
bovlje, licenco št. 10054 za vozilo Ford Es-
cort z reg. oznako LJ T6-34Z. gnc-74223

NEMEC d.o.o., Zg. Voličina 63, Voliči-
na, licenco, št. 0001140/28 za vozilo z
reg. št. MB 10-85V. gnp-74181

Osei Lartey Emmanuel Erasmus, Beo-
gradski kej 5, Novi Sad, Jugoslavija, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006446, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo. gnk-74086

Pavlič Marija, Podvin 202, Žalec, delov-
no knjižico. gnb-73870

Pinter Samo, Skalce 78, Slovenske Ko-
njice, delovno knjižico, ser. št. 0415694,
reg. št. 17003, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnr-74179

Podergajs Aleš, Arclin 55/a, Škofja vas,
delovno knjižico št. 0201860. gnj-74166

POGOREVC ALOJZ s.p., Tomšičeva
32, Slovenj Gradec, licenco,
š t .   0 0 5 0 1 4 / 5 1 7 9 - L M 5 9 / 1 9 9 7 .
gns-74078

Poljšak Slavko, Dantejeva 37, Piran –
Pirano, vpisni list za čoln,

št. 01-03-1128/75 za čoln PI – 859.
gnx-73723

PRE – TRGO PREVOZNO IN TRGOV-
SKO PODJETJE d.o.o., Tomšičeva 32, Slo-
venj Gradec, licenco, št. 0000542/21, iz-
dana 1. 12. 1997. gnp-74081

Prelc Danijel, Dolnja Košana 13, Koša-
na, študentsko izkaznico, št. 64960216, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko.
gnq-74280

Pucelj Dominik, Goriča vas 90, Ribnica
1310, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0098373. gnk-73711

Rahimić Pašan, Križ 38, Komenda, de-
lovno knjižico. gnn-73887

Rajnar Kralj Majda, Tunjiška cesta 2/a,
Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
izdal Republiški komite za vzgojo in izobra-
ževanje ter telesno kulturo, leta 1986, na
ime Rajnar Majda. gny-74247

Robavs Matjaž, Kosova ulica 20, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-73954

Selan Bojan, Cesta na Vrhovce 10, Ljub-
ljana, kotelno knjižico, št. 190, izdalo Mini-
strsvo za gospodarske dejavnosti.
gnb-73695

Senič Martin, Straža 15, Slovenska Bis-
trica, delovno knjižico, reg. št. 9413, ser.
št. 9984. gnh-73943

Simčič Mirjam, Vipolže 63, Dobrovo v
Brdih, delovno knjižico. gnu-73901

Štalc Jurij, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980138, iz-
dala Medinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-74271

Šterk Pavel s.p., Prevoz potnikov in bla-
ga, Kovača vas 6, Stari trg ob Kolpi, licenco
št. 006465/11179-ZR15/1999, izdana na
OZS dne 9. 2. 1998 s serijsko št. OZS
0008763. gnc-74248

Štiblar Ana, Krog, Murska ulica 18, Mur-
ska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1060257.
gnm-73909

Tajnšek Lena, Seljakovo naselje 37,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 71970216,
izdala Biotehniška fakulteta. gnp-73831

UKMAR BOJAN ATOPREVOZNIŠTVO,
Branik 140, Branik, licenco,
št. 005822/6220-LM47/1998 za vozilo
Merdes Benz 1935 SL- SK, reg. št. GO
16-21R in vozilo Mercedes Benz 1213-42
reg. šrt. GO J1-211. gnk-74036

Urbančič Gregor, Limbuška cesta 49,
Limbuš, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tiska in papirja v Ljubljani. gni-74263

Ušaj Teira, Koštabona 44, Šmarje, de-
lovno knjižico. gnw-73724

Vajnhandl Friderik, Šentiljska cesta 62,
Ceršak, orožni list, št. 884, izdala UE Pe-
snica. gnv-73825

Vusič Sašo, Cesta na Žavcerja 69, Bre-
sternica, delovno knjižico, št. 17132 – dvoj-
nik. m-2358

Zadnik Željko, Pregarje 44, Ilirska Bistri-
ca, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1062734. gnx-73673

Žižek Štefan, Cvetna 13, Murska Sobo-
ta, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1242454, izdana 23. 10.
2000. gnc-74219

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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