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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-57918
Javni razpis za sukcesivno dobavo živil,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne
26. 10. 2001, Ob-57343 (stran 6454), se
razveljavi. Ponudnikom, ki so že vplačali kotizacijo za razpisno dokumentacijo, je bila
le-ta vrnjena.
Altus consulting, d.o.o.
Razveljavitev
Ob-58132
Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj, razveljavlja postopek javnega
razpisa za oddajo naročila dobave opreme
po odprtem postopku; 160 kom električnih
negovalnih postelj z ograjicami, 160 kom
nočnih omaric z zložljivo servirno mizico,
100 kom trapezov in 160 kom vzmetnic za
postelje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53458.
Dom upokojencev Ptuj
Popravek
Št. 4269/01
Ob-57782
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila JN 53/01 za “dobavo transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5) 31,5 MVA”,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 12. 10. 2001, Ob-56237 se popravi
točka 13, kot sledi:
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
Vsi v objavi navedeni dokumenti, oziroma dokazila ostanejo v veljavi in so nespremenjeni, razen dokazilo, ki govori o strokovnih priporočilih.
Pravilno se glasi:
dokazilo, da je v preteklem 3 letnem
obdobju dobavil elektrogospodarskim
družbam v Sloveniji opremo 110 kV ali
SN napetostnega nivoja v skupni vrednosti vsaj 50 mio SIT, in da je bil v
preteklih 10 letih v elektroenergetski sistem Slovenije vgrajen vsaj 1 energetski transformator 110/SN kV ponudnikovega proizvajalca transformatorja.
Elektro Ljubljana d.d.
Popravki
Ob-57785
V javnem razpisu za dobavo tovornega
vozila, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56653, št.
200/20001 se 6., 8. (a), 9. in 14. točka
spremenita in pravilno glasita:
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe v začetku leta 2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do
14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 12. 2001 ob 10. uri.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je sredina januarja 2002.
JZ RTV Slovenija
Ob-57786
V javnem razpisu za dobavo 109 kosov
brezžičnih mikrofonskih sprejemnikov in
oddajnikov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56827,
št. 190/2001 se 8. (a) in 9. točka pravilno
glasita:
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 12. 2001 do 14.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 12. 2001 ob 11. uri.
JZ RTV Slovenija
Ob-57787
V javnem razpisu za nakup TV oddajnika
in instrumentov za Beli križ, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10.
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2001, Ob-56823, št. 192/2001 se 8. (a)
in 9. točka pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 12. uri.
JZ RTV Slovenija
Ob-57788
V javnem razpisu za nakup FM oddajnikov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82 z dne
19. 10. 2001, Ob-56824, št. 193/2001 se
8. (a) in 9. točka pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 12. 2001 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 12. uri.
JZ RTV Slovenija
Ob-57789
V javnem razpisu za nakup TV pretvornikov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82
z dne 19. 10. 2001, Ob-56825, št.
195/2001 se 8. (a) in 9. točka pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 12. 2001 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 9. uri.
JZ RTV Slovenija
Št. 4287/01
Ob-57778
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme II:
– štiri-procesorski strežnik 1 kom,
– dvo-procesorski strežnik 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventuelne delne ponudbe niso možne.
4. Kraj dobave: dostava razpisane računalniške opreme je v I. nadstropje, Slovenska c. 56 v Ljubljani-razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za čimkrajši dobavni
rok, vendar ne več kot 30 dni od dneva
podpisa pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 30. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago za plačilo 5.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d. št. 50102-601-90004, sklic na
številko: 2300-3371 z obvezno navedbo
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 30. 11. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 59/01 Ponudba za dobavo računalniške opreme II
- Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 11.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, datum overovitve kopije le
te ne sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
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– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenjske dobe opreme,
– potrjen vzorec pogodbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je 7 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano računalniško
opremo naročnika (15% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– plačilni rok (5% delež),
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do 21. 11. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 1/2/2001
Ob-57795
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG filmi
in sredstva za razvijanje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
22), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nataša
Babnik, univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
115-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 12. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe brez DDV-ja.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. 2. 2001, do
20. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 15%, boniteta 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1/1-2001
Ob-57796
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sanitetni
material in terapevtske obloge.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sanitetni material:
1. sklop: material iz gaze (100% razpisanih vrst blaga),
2. sklop: izdelki iz netkanih materialov
(100% razpisanih vrst blaga),
3. sklop: pomožni sanitetni material
(100% razpisanih vrst blaga),
4. sklop: material za pritrditev obvezilnega materiala (100% razpisanih vrst blaga),
5. sklop: obliži (100% razpisanih vrst
blaga),
6. sklop: povoji (100% razpisanih vrst
blaga);
– terapevtske obloge:
1. sklop: obloge z nevtralnimi mazili, antibiotikom, antiseptikom, aktivnim NaCl in
silikonske obloge (100% razpisanih vrst
blaga),
2. sklop: hidrokoloidne obloge (100%
razpisanih vrst blaga),
3. sklop: polprepustni prozorni filmi
(100% razpisanih vrst blaga),
4. sklop: geli (100% razpisanih vrst blaga),
5. sklop: obloge iz poliuretanske pene
(100% razpisanih vrst blaga),
6. sklop: alginatne obloge (100% razpisanih vrst blaga),
7. sklop: obloge s posebnimi lastnostmi
(100% razpisanih vrst blaga).
Ponudnik se lahko prijavi na vsak
posamezni sklop.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
22), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nastja
Stergar, univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 116-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 12. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbe brez ddv-ja.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. 2. 2001, do
20. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, reference 20%, boniteta 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 32/3360/2001
Ob-57798
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za vodenje in meritve za RTP
Beričevo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2002
- maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
Upravljanje prenosnega omrežja, IV. nadstropje stavbe RCV, soba 407, Sara Ravš,
dodatne informacije Blaž Traven.
(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: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 3. 12. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov 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 predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– dobavitelj mora predložiti vsaj eno pri
kupcu potrjeno pozitivno referenco za opremo enakega tipa, kot je ponujena, vgrajeno
za potrebe postajnega in daljinskega vodenja v prenosni postaji 400 kV napetostnega
nivoja UCTE interkonekcije,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 2. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (87%), plačilni pogoji (3%),
s strani naročnikov potrjene pozitivne reference za opremo enakega tipa, kot je ponujena, vgrajeno za potrebe postajnega in daljinskega vodenja v prenosni postaji 400 kV
napetostenga nivoja UCTE interkonekcije
(10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja
Ob-57844
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Dravograd.
2. Naslov naročnika: Črneče 146,
2370 Dravograd.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo živil za vse sklope skupaj ali za vsak
sklop posebej:
1. svinjsko sveže meso, sveža govedina, sveža teletina, sveža drobovina,
2. sveža perutnina,perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, konzervirane ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
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7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava,
11. kmetijski pridelki - krompir,
12. kmetijski pridelki - jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zamrznjena zelenjava in testo,
18. juhe,pudingi,marmelade in dodatki
jedem,
19. ostalo prehrambeno blago - živila.
4. Kraj dobave: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava s pričetkom dobav 1. 1. 2002 in
zaključkom dobav 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Koroški dom
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd, uprava zavoda, pri Bernardi Paradiž, tel. 02/878-36-81, 02/878-43-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure, do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR
Koroškega
doma
starostnikov
št.
51830-603-32494, s pripisom “razpisna
dokumentacija”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2001 ob 8. uri na upravi Koroškega doma
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, če ponudbena vrednost presega 30,000.000
SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 10. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in dolžina plačilnega roka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Koroški dom starostnikov Dravograd
Št. 173
Ob-57845
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Dravograd.
2. Naslov naročnika: Črneče 146,
2370 Dravograd.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo čistil za vse sklope skupaj ali za vsak
sklop posebej:
1. material za čiščenje in higieno,
2. pralni praški in mehčalci,
3. ostala čistilna sredstva,
4. PVC vrečke.
4. Kraj dobave: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava s pričetkom dobav 1. 1. 2002 in
zaključkom dobav 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Koroški dom
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd, uprava zavoda, pri Bernardi Paradiž, tel. 02/878-36-81, 02/878-43-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od ponedeljka do petka od
8. do 12. ure, do roka za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR Koroškega
doma
starostnikov
št.
51830-603-32494, s pripisom “razpisna
dokumentacija”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2001 ob 12. uri na upravi Koroškega doma
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, če ponudbena vrednost presega 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-

čilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu je 10. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in dolžina plačilnega roka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Koroški dom starostnikov Dravograd
Št. 68/B
Ob-57858
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg. 10,
2500 Maribor, telef. 449-2302, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 3.604 letnih polo majic kratek
rokav,
– 1.085 letnih polo majic dolgi rokav
in
– 4.109 zimskih polo majic .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
4. Kraj dobave: Ljubljana in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 4.
2002 zaključek 30. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, 15.000
SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 10. uri Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; če niso čisti
prihodki enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002, predvideni datum odločitve 20. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50 točk, kakovost 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor
Št. 3-1542
Ob-57876
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, tel. 03/42-51-210, faks
03/42-51-115.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za mikrobiološki in sanitarno kemijski
laboratorij:
– aparat za ionsko kromatografijo,
– laboratorijski pH in ionoselektivni
meter,
– konduktometer,
– sušilnik (2 kom),
– vodni termostat,
– avtomatski podajalnik vzorcev za aparat PURGE AND TRAP (P & T) koncentrator
za model HP 7695 (serija 3000),
– preparativna tehtnica nosilnost 5 kg,
– avtoklav za dekontaminacijo odpadkov
(2 kom), oddelek za mikrobiologijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko posamezno ali v celoti.
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4. Kraj dobave: za Sanitarno kemijski
laboratorij, Ipavčeva 18, Celje, za Mikrobiološki laboratorij, Gregorčičeva 5, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
poslovne koordinacije, Irena Ivačič Štraus,
za razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak
delovni dan po objavi, po predhodni najavi
na tel. 03/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT nakažite na
žiro račun št. 50700-603-31733, ali vplačate pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 12.15, na Zavodu
za zdravstveno varstvo Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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 biti veljavna 60 dni od
roka za predložitev ponudb,
– odločitev o sprejemu ponudb predvidoma 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– lastnosti opreme,
– garancija in servis,
– plačilni pogoji.
Uporaba meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 8/01
Ob-57896
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
laserskega tiskalnika.
(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: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B8/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 12. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba
za dobavo laserskega tiskalnika - JR
B8/01“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 12.
2001 ob 9. uri v sejni sobi številka 200,
II. nadstropje, na naslovu Javno podjetje
Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana.
Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali
pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
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vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, dobavni rok 20 %, usklajenost z obstoječo opremo 10 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
javnim razpisom je 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za
vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
Št. 141/01
Ob-57897
1. Naročnik: Osnovna šola Bojan Ilich
Maribor.
2. Naslov naročnika: Mladinska ul. 13,
2000 Maribor, tel. 02/22-83-440, faks
02/22-83-449.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: žita, mlevski izdelki (okvirna
vrednost: 1,350.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki
(okvirna
vrednost:
8,870.000 SIT);
3. skupina: razno prehrambno blago
(okvirna vrednost: 4,120.000 SIT);
4. skupina: mleko, mlečni izdelki (okvirna vrednost: 6,500.000 SIT);
5. skupina: meso, mesni izdelki (okvirna
vrednost: 12,480.000 SIT);
6. skupina: zamrznjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 1,570.000 SIT);
7. skupina: sveža zelenjava in suhe stročnice (okvirna vrednost: 2,030.000 SIT) in
8. skupina: sadje (okvirna vrednost:
1,400.000 SIT).
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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: Mladinska 13, 2000
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo – Jasna Gorski – Pisanec, tel. 02/22-83-440.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 14. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 51800-603-30122
– s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Bojan Ilich, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 12. 2001 ob 8. uri, na Osnovni
šoli Bojan Ilich, Mladinska 13, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponudbene cene, kot jamstvo za resnost ponudbe, v primeru odstopa od ponudbe, ki jo
lahko naročnik vnovči. Vzorec garancije je
priložen v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 70%, rok plačila 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Osnovna šola Bojan Ilich Maribor
Št. 03/01
Ob-57915
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Miklošičeva 24, tel. 01/30-77-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strojna in
programska oprema za masovno mikrofilmsko arhiviranje dokumentov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Miklošičeva 24.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 27. 12.
2001 do 30. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZZZS OE Ljubljana, Kadrovskosplošni oddelek, Tanja Jelen, tel. 01/30-77-382.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od 12. 11. 2001 do 3. 12.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50101-609-10355 sklic na št. OE LJ-JN
03/01-B z virmanom ali po položnici.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZZZS, OE Ljubljana, Miklošičeva 24, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
št. 140/I. nad. Ljubljana, Miklošičeva 24.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti (brez DDV) z
datumom veljavnosti do 15. 1. 2002 in izjava banke o odobritvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 15
dneh po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 1. 2002, predvideni datum odločitve o oddaji naročila 12. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, dobavni rok 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila je 21
mio SIT (brez DDV).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
OE Ljubljana
Ob-57916
1. Naročnik: Osnovna šola Slave Klavore Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Slave Klavore, Štrekljeva ul. 31, 2000
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Maribor,
tel.
02/450-20-00,
faks
02/450-20-09.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: žita, mlevski izdelki (okvirna vrednost: 1,000.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki (okvirna vrednost:
4,000.000 SIT);
3. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 3,500.000 SIT);
4. skupina: mleko, mlečni izdelki
(okvirna vrednost: 3,500.000 SIT);
5. skupina: meso, mesni izdelki (okvirna vrednost: 14,500.000 SIT);
6. skupina: zamrznjena in konzervirana hrana (okvirna vrednost: 3,000.000
SIT) in
7. skupina: sadje in zelenjava (okvirna
vrednost: 4,500.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Štrekljeva 31, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo - Majda Kokol, tel. 02/ 450-20-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 14. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 51800-603-30185
- s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Slave Klavore,
Štrekljeva 31, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 9. uri na Osnovni
šoli Slave Klavore, Štrekljeva 31, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponudbene cene, kot jamstvo za resnost ponudbe, v primeru odstopa od ponudbe, ki jo
lahko naročnik vnovči. Vzorec garancije je
priložen v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 70%, rok plačila 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Št. 52-336-55/01
Ob-57919
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e- mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in inštalacija nevrofiziološkega sistema
za evocirane potenciale in elektromiografijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 12.
2001 dalje, največ v 40 dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Robert Cugelj, tel.
01/47-58-199; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripisom razpisna dokumentacija nevrofiziološki sistem, s priložitvijo fotokopije potrdila
o zavezancu za DDV;
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. december 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. december 2001 ob 9.10, v prostorih
Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bianco menica v velikosti 10% razpisane
vrednosti s pooblastilom za izpolnitev
menice.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen):
pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2002, predvideni datum odločitve o ponudbi je 11. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 70 točk, tehnične zmogljivosti do 25
točk, garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 432-18/01
Ob-57921
1. Naročnik: RS Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-60-58.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo le celotno dobavo.
4. Kraj dobave: Ljubljana: Štefanova 5,
Štefanova 3, Breg 14, Dunajska 105, Dalmatinova 10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RS Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, vložišče - 1. nad.:
Jelka Galič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na razpolago brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, vložišče - 1. nad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 12. 2001 ob 13. uri, na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, mala sejna
soba, 1. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma predložitve ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 10%, odzivni čas 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje
Št. 025-50/2001
Ob-57936
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. Vrsta in količina blaga: potrošni računalniški material po seznamu v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniku lahko ponudijo le celotno dobavo.
4. Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika, seznam predvidenih lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanja dobave: sukcesivne
dobave v letu 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana – tajništvo, Garafolj Mateja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR, št.:
50106-603-54908, pri APP Ljubljana, z
označbo: 101-922.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni
naslednji podatki o ponudniku: naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne
oziroma navedba davčne številke).
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do 8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZGS – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilni rok: najmanj 30 dni od dneva potrditve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 42. členu Zakona
o javnih naročilih:
– predložiti potrjen obrazec BON-1 in
BON-2 skupaj ali BON-3,
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vključno dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da je sposoben dobaviti najkasneje v
roku 2 dneh po pozivu,
– da bo dobavil blago fco območne enote in centralna enota naročnika,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb,
– da ponudi blago, ki v celoti ustreza
zahtevam naročnika, opredeljenim v razpisni dokumentaciji. Ponudnik priloži vzorce,
– ponudnik mora predložiti vsa dokazila,
zahtevana v razpisni dokumentaciji,
– drugo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk; rok dobave 15 točk; plačilni pogoji
15 točk.
Podrobnejši opis in ovrednotenje meril
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-49/2001
Ob-57937
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. Vrsta in količina blaga: potrošni pisarniški material po seznamu v razpisni
dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniku lahko ponudijo le celotno dobavo.
4. Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika, seznam predvidenih lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanja dobave: sukcesivne
dobave v letu 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana – tajništvo, Garafolj Mateja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR, št.:
50106-603-54908, pri APP Ljubljana, z
označbo: 101-921.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni
naslednji podatki o ponudniku: naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne
oziroma navedba davčne številke).
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do
11.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZGS – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilni rok: najmanj 30 dni od dneva potrditve
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 42. členu Zakona
o javnih naročilih:
– predložiti potrjen obrazec BON-1 in
BON-2 skupaj ali BON-3,
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vključno dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti,
– da je sposoben dobaviti najkasneje v
roku 2 dneh po pozivu,
– da bo dobavil blago fco območne enote in centralna enota naročnika,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb,
– da ponudi blago, ki v celoti ustreza
zahtevam naročnika, opredeljenim v razpisni dokumentaciji. Ponudnik priloži
vzorce,
– ponudnik mora predložiti vsa dokazila,
zahtevana v razpisni dokumentaciji,
– drugo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
0,70; rok dobave 0,15; plačilni pogoji 0,15.
Podrobnejši opis in ovrednotenje meril
sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-57939
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Jenka Smlednik in Osnovna šola Medvode.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73, 1216
Smlednik, tel. 01/362-70-40, faks
01/362-76-32, Osnovna šola Medvode,
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, tel.
01/361-27-27, faks 01/361-92-93.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 19,415.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: jajca,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Simona
Jenka Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik in Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 7. decembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
030-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 7. decembra 2001
do 11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 7. decembra 2001 ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik
73, 1216 Smlednik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno 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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 13. december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
85 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. november 2001.
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik,
Osnovna šola Medvode
Št. 039-5/2001
Ob-58134
1. Naročnik: Upravna enota Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, Celje, 3001, p.p. 432, telefaks
03/426-53-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. sklop: tonerji, trakovi za printerje, fakse in računske stroje,
III. sklop: kuverte in obrazci,
IV. sklop: ostali material po specifikaciji.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom po skupinah. Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino oziroma na več ali
na vse skupine.
4. Kraj dobave: Upravna enota Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave 1. 1. 2002, zaključek 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na
tel. 03/426-53-902 ali na 041/785-443
pri vodju javnih naročila Zagoričnik Daniju.
V zvezi s samo specifikacijo pisarniškega
materiala pa na tel. 03/426-54-36 pri vodji
finančne službe Vrečer Mojci.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame do 29. 11.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
ni plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno predložiti do 29. 11. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Upravna
enota Celje, Trg celjskih knezov 9, 3001
Celje, p.p. 432. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
blago - pisarniški material”. Na hrbtni strani
mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 29. 11. 2001 ob 10.10, v prostorih
vodje službe za finančno računovodske posle, soba št. 36/III. nadstropje. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb in bodo sodelovali pri samem
odpiranju ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvršil 100% plačilo v roku najmanj
30 dni po opravljeni dobavi blaga v skladišče naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
5. dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v
skadu s predpisi države, kjer ima sedež,
6. potrdilo in revidirana bilanca stanja o
finančni in poslovni sposobnosti,
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7. podpisani obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije objavljene v javnem naročilu v Uradnem
listu RS.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok za predložitev ponudbe se šteje od dneva, ko je naročnik
poslal zahtevo za objavo javnega razpisa v
Uradni list RS. Naročnik bo poslal zahtevo za
objavo javnega naročila v Uradni list RS dne
25. 10. 2001, z dnem objave 6. 11. 2001.
Ponudnik lahko umakne ponudbo do poteka
roka, po preteku roka pa ponudnik ne sme
več umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena. Naročnik po sklenitvi pogodbe ne
bo priznaval naknadnega povišanja cen. Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni
vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo
naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb
za izbiro ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajala posamično:
I. sklop: 3,000.000 SIT,
II. sklop: 2,600.000 SIT,
III. sklop: 2,100.000 SIT,
IV. sklop: 1,300.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana 25. 10.
2001 s popravkom dne 6. 11. 2001.
Upravna enota Celje

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
Začasna ustavitev postopka
Št. 466-1408/97
Ob-58234
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Ljubljana, Tomšičeva 6 je v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001 (številka objave Ob-55979) objavil javni razpis za oddajo
javnega naročila gradenj po odprtem postopku za sanacijo vodovoda, kanalizacije
in cest v Podutiku v Ljubljani.
Obveščamo vse zainteresirane ponudnike, da je zaradi vloženega zahtevka za revizijo ustavljen postopek oddaje javnega naročila št. JN 01/222043. Po zaključku revizijskega postopka bodo ponudniki javno odveščeni o odpiranju ponudb oziroma o
razveljavitvi javnega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
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Ob-57894
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 05/335-10-30 faks
05/335-10-39.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v naselju Kozana, kanal K!
s pritoki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena gradnja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Naselje Kozana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
10. 12. 2001, čas izvedbe del je do 31. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Brda, Trg
25. maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna oseba Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 12.15 v prostorih
Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje je določeno v navodilih ponudnikom in v pogodbi,
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora ponudnik predložiti za dokazovanje pogojem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, plačilni pogoji 5%, garancija 5%, rok izdelave 15%, reference 5%.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: Simčič Tonka tel. 05/335-10-35 ali
335-10-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: predhodnega razpisa
ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Občina Brda
Ob-57917
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, tel. 03/81-82-780, faks
03/582-91-98.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija objekta stara šola Polje ob Sotli v stanovanjske namene, Polje ob Sotli št. 3.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Polje ob Sotli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2001,
januar, februar, marec 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski sklad Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, soba št. 51,
kontaktna oseba je Darinka Šeligo, tel.
03/582-11-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50700-630-7010201
Občina Podčetrtek, namen nakazila: razpisna dokumentacija - Polje ob Sotli.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 14. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek ali po
pošti na naslov: Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 14. 12. 2001
ob 13. uri v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan predložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti
ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, plačilni pogoji 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 40308/02/2001/25-6
Ob-57923
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je gradnja vodovoda in
kanalizacije Novo Lanišče v Občini Škofljica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja se gradnja v celoti, brez
sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: predvideni pričetek naloge
je marec 2002 in zaključek naloge julij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Škofljica,v
tajništvu v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure in v
sredo od 15. do 17. ure.
Vodja javnega naročila je Vesna Tomažin, ek.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
01/366-78-72, pod šifro: Vodovod in kanalizacija Novo Lanišče, do najkasneje pet
dni pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na žiro račun
50106-630-810134 sklicna številka: 00
40308-02.
8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti najkasneje do
10. 12. 2001 do 12. ure, v tajništvu. Naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica.
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Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, Vodovod in kanalizacija Novo Lanišče”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb se prične 10. 12.
2001 ob 12.30. Naslov: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, v sejni
dvorani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
3% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah, potrjenih s strani strokovnega nadzorstva v 60 dneh po
potrditvi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN 47. člen): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je max
30 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudba bo ocenjena na podlagi meril:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija vključuje:
– popis del s količinami,
– obrazložitev razpisne dokumentacije z
obrazci.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Občina Škofljica
Št. 40307/01
Ob-58038
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode
13, 4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
Športne dvorane na Bledu – II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Bled – Športna dvorana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
a) gradbena in obrtniška dela – II. faza
od 21. 12. 2001 do 15. 3. 2002,
b) instalacijska dela od 1. 3. 2002 do
20. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina

Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Boris Marčetič, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi od srede, 14. 11. 2001, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
POR 01000-0100007956, sklic na št.
00 71419916.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 12. uri, v zgornji
sejni dvorani Občine Bled, Cesta svobode
13, Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni od dneva oddaje ponudbe. Predviden
rok za izbiro izvajalca je 12. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo pri vrednotenju in izboru najugodnejše ponudbe upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot merila veljajo: ponudbena cena maksimalno 60 točk, reference maksimalno 30 točk, rok izvedbe
maksimalno 10 točk. Podrobnejša merila
in vrednotenje posameznih elementov bodo natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za prenovo Športne dvorane Bled –
II. faza”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Občina Bled
Ob-58043
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda
Kardelja, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-01-11.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je gradnja kanalizacije v dolžini
1.161 m.
(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: Prvačina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2001,
čas izvedbe celotnega razpisanega naročila
je 4 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Projekt d.d.
Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica; kontaktna oseba: Pavliha Irena; tel.
05/338-01-43.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52000-601-10243, pri APP Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Projekt d.d., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
družbe Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, rok izvedbe, reference ponudnika pri podobnih delih, reference strokovne ekipe pri podobnih delih. Podrobnejša obrazložitev ocenjevanja ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Mestna občina Nova Gorica
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 4042-79/01
Ob-57784
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za opravljanje
finančnih storitev, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001,
Ob-57407 se 7. točka popravi in se pravilno glasi:
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja in čas izvedbe: december 2001
do 31. 5. 2002.
Ministrstvo za gospodarstvo
Popravek
Št. 268-77/2001
Ob-57944
V javnem razpisu za merjenje celotnega
slovenskega železniškega omrežja in obdelavo izmerjenih podatkov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56745 se: 9. (a) in 10. točka popravita
in se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
Št. 403-10/01-20/01-2002 Ob-57748
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje vozil
Davčne uprave Republike Slovenije za
leto 2002 po specifikaciji (199 osebnih
vozil). Sklic: Priloga I A – zavarovalniške
storitve.
Zavarovanje zajema:
I. AO;
II. AO PLUS;
III. za vozila letnik 1998 in mlajši:
a) avtomobilski kasko z 1% odbitno franšizo,
b) kraja vozila in njegovih sestavnih delov brez franšize,
c) razbitje stekel in nalet divjadi brez franšize,
d) zavarovanje vozila na parkirišču brez
franšize;

IV. za vozila letnik 1997 in starejši:
a) razbitje stekel in nalet divjadi brez franšize,
b) zavarovanje vozila na parkirišču brez
franšize;
V. avtomobilske nezgode: zavarovanje
za primer smrti, zavarovanje za primer invalidnosti.
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: davčni uradi po Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v pritličju, soba
013, Karin Jakše. Dodatne informacije:
odd. za javna naročila in nabavo, Igor
Štraus.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 12. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, soba 013, Karin Jakše.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 11. 12. 2001 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe. Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki, v kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT, dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 2,000.000 SIT in mora veljati do vključno
10. 2. 2002;
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec (ne glede
na pogodbeno vrednost) je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot
razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: enkratno plačilo v roku 60 dni od datuma prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 2. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ponudbena cena – neto neto premija.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 191-1/01
Ob-57749
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina, tel. 05/36-39-140, faks
05/36-93-150.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ajdovščina, Tovarniška
3 in Vipava, Beblerjeva 5.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004 z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo - Irena Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT, na ŽR št.
52010-603-31434.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ajdovščina tajništvo, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
(II. nadstropje) Zdravstveni dom Ajdovščina,
Tovarniška 3.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna bianko menica s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 3% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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
upravnih 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 3. 2002 in 15. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference in dodatne ugodnosti.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 61-336-54/01
Ob-57804
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: varovanje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2002
do 31. 1. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Služba za splošne zadeve, dodatne informacije
Danica Snoj, tel. 01/47-58-106, razpisna
dokumentacija se lahko zahteva osebno ali
pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripisom razpisna dokumentacija Varovanje in
priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Služba
za splošne zadeve, Linhartova 51, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 11. 2001 ob 9.15 v prostorih
Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v vrednosti 2,300.000 SIT s pooblastilom za izpolnitev menice.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je eno od meril.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba javnega naročila je vezana na
izvajalca, ki ima licenco za varovanje po
zakonu o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kot v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve je 5. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – do 70 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– strokovna usposobljenost izvajalcev do
10 točk,
– faktor fluktuacije – do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Št. 101-02/18-01
Ob-57843
1. Naročnik: Občina Vransko.
2. Naslov naročnika: Vransko 59,
3305 Vransko, tel. 03/703-28-00, faks
03/703-28-16.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (LD, PGD) za objekt
“Biološka čistilna naprava Čreta (Dobrovlje)”.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
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5. Kraj izvedbe: Čreta – hribovje Dobrovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2002, konec 31. 3. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, Aleksander Borštner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka transakcijskega računa 01000-0100004852.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, kontaktna oseba je Aleksander Borštner.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 11. uri v prostorih
Občine Vransko.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni potrebno.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Občina Vransko
Ob-57879
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
čiščenja prostorov v upravnih zgradbah
Mestne občine Ljubljana.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo na en sklop, na
več sklopov ali na vse sklope skupaj. Sklopi
in njihova vrednost so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so različne lokacije v Ljubljani in so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je januar 2002, pogodba se sklepa
za dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne v Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, informacije se dobijo na e-mailu: sabina.gregorincic@ljubljana.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do 26. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati 15.000 SIT na žiro
račun: 50100-630-810108, sklic na številko: 00-121-14000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 26. 11. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 26. 11. 2001
ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finance, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vrste
finančnih zavarovanj so navedene v razpisni
dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in način plačila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vse zahtevane navedbe so navedene
v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodno je bil razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Ob-57925
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
2000 Maribor, tel.: 02/250-63-10, faks
02/251-52-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava kompletne projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID
in PEL) za arhitekturo, gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije, ter
zunanjo ureditev za 4 večstanovanjske
objekte na Poljanah v Mariboru.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
IDP projekti - 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe;
PGD projekti - 45 koledarskih dni po
dokončanih in potrjenih IDP projektih;
PZI projekti - 30 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih PGD projektih,
PID in PEL po izvedbi objektov.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Stanovanjski sklad
občine Maribor, tajništvo - soba 206; kontaktna oseba: Danica Putora, dipl. inž. gr.,
tel: 02/250-63-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 11. 2001
dalje - vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT - negotovinsko plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941 - stroški razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo
- soba 206. Zapečatene kuverte morajo biti
vidno označene z napisom “Ne odpiraj ponudba za izdelavo kompletne projektne
dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID in PEL)
za arhitekturo, gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije, ter zunanjo ureditev
za 4 večstanovanjske objekte na Poljanah v
Mariboru“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 11. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 209.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10 % skupne
ponudbene cene, predložiti mora tudi izjavo, da bo projekte ob podpisu pogodbe
takoj zavaroval.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,
– ustrezna struktura zaposlenih,
– omejitev vrednosti GOI del v odvisnosti
od brutto m2: ponudnik mora s svojo ponudbo dokazati, da vrednost GOI del po njegovem projektu znaša največ 110.000 SIT brutto m2 in razmerje brutto-netto 1: 0,7.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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: 20. 2. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, ekonomičnost gradnje (izkoristek površin), funkcionalnost in oblikovanje
stanovanj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Ob-57924
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
2000 Maribor, tel.: 02/250-63-10, faks
02/251-52-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava kompletne projektne dokumentacije (IDP,
PGD, PZI, PID in PEL) za arhitekturo,
gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije, ter zunanjo ureditev za
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večstanovanjsko atrijsko hišo pri Pristanu v Mariboru.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
IDP projekti - 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe;
PGD projekti - 45 koledarskih dni po
dokončanih in potrjenih IDP projektih;
PZI projekti - 30 koledarskih dni po dokončanih in potrjenih PGD projektih,
PID in PEL po izvedbi objektov.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Maribor, tajništvo - soba 206;
kontaktna oseba: Danica Putora, dipl. inž.
gr., tel.: 02/250-63-18.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 11. 2001
dalje - vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT - negotovinsko plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941 - stroški razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo
- soba 206. Zapečatene kuverte morajo biti
vidno označene z napisom “Ne odpiraj ponudba za izdelavo kompletne projektne
dokumentacije (IDP, PGD, PZI, PID in PEL)
za arhitekturo, gradbene konstrukcije, strojne in elektroinstalacije, ter zunanjo ureditev
za večstanovanjsko atrijsko hišo pri Pristanu v Mariboru“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 209.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10 % skupne
ponudbene cene, predložiti mora tudi izjavo, da bo projekte ob podpisu pogodbe
takoj zavaroval.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema začasnih računov.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– projektantska usposobljenost v skladu
z ZGO,
– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,
– pisna potrdila o referencah ponudnika
izdana s strani posameznih naročnikov,

– ustrezna struktura zaposlenih,
– omejitev vrednosti GOI del v odvisnosti od brutto m2: ponudnik mora s svojo
ponudbo dokazati, da vrednost GOI del po
njegovem projektu znaša največ 110.000
SIT brutto m2 in razmerje brutto-netto 1: 0,7.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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: 20. 2. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, ekonomičnost gradnje (izkoristek površin), funkcionalnost in oblikovanje
stanovanj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Ob-57940
1. Naročnik: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/564-70-67, faks
01/564-73-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. redni prevozi,
2. ostali prevozi.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za oba
sklopa ali za posamezni sklop.
5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Dol pri Ljubljani in ostale relacije. Relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. januarja
2002 do 31. decembra 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo
na naslovu ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 6. decembra 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potrdilo
o vplačili na žiro račun 50100-601-287741,
sklic na št. 027-2000, po modelu 00, ALTUS
consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziorma
prispele najkasneje od 6. decembra 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 100, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. decembra 2001 ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno 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
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2002. Predviden rok za
odločitev je 11. december 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. november 2001.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 045/2001
Ob-58039
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Krško, Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-0, faks: 07/49-22-888.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: radiološki monitoring v okolici NE Krško za leta 2002,
2003 in 2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možno je ponuditi celoten razpisan obseg
ali po posameznih sklopih.
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek januarja
2002, konec marca 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava - Lokalna nabava - Vlasta Kozole (soba 202)
tel.: 07/48-02-489.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delavnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna Elektrarna Krško,
d.o.o.,Vrbina 12, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 8.30 (NE Krško soba 223).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% (pet odstotkov) od ponujene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po opravljeni storitvi; zakonske zamudne obresti, zmanjšane za 40% (štirideset odstotkov).
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– splošni pogoji za izvajanje remontnih
del in ostalih storitev, Rev.12,
– odločba Ministrstva za zdravstvo RS
za izvajanje meritev,
– dokazilo o sistemu zagotavljanja kvalitete ali dokazilo o akreditacijij.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
1. UL SFRJ 51/86 - Pravilnik o načinu,
obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici
jedrskih objektov;
2. Ustrezna Odločba Ministrstva za
zdravstvo oziroma pristojnega upravnega organa o usposobljenosti izvajalca oziroma pooblastilo za preiskovanje radioaktivne kontaminacije v okolju.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do

20. 2. 2002; predvideni datum odločitve
januar 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: nudenje celotnega obsega 16 točk, ustreznost
tehničnim zahtevam in sistem kvalitete 8
točk, ustreznost predloženih vzorčevalnih
lokacij 14 točk, akreditacija laboratorija 12
točk, reference za meritve 8 točk, reference za vzorčenje 6 točk, cena 40 točk, neodvisno preverjanje rezultatov ponujenih
meritev 14 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost celotnega obsega je 120 mio SIT na leto.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 65000-0001/01
Ob-58041
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19/A,
8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, elektronski naslov: obcina.sevnica@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje letnega
programa športa v Občini Sevnica za
leto 2002 – ZJN – priloga I B – storitve, št.
kategorije 26.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Občina Sevnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, pooblaščena oseba: Darja Lekše, tel. 07/81-61-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. 1.
2002 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg
19/A, 8290 Sevnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica – soba št. 001.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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): športna zveza.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik za vrednotenje športnih dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
93/99) in Letni program športa v Občini
Sevnica (Sklep občinskega sveta z dne,
3. 11. 1999).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 2. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudb: 21. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: število
zbranih točk po prilogi k Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99), v skladu s
prioriteto športa iz Letnega programa športa v Občini Sevnica (Sklep občinskega sveta z dne 3. 11. 1999).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Občina Sevnica

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 404-08-290/01-2
Ob-57814
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mlevski
izdelki, testenine in zamrznjeni izdelki
iz testa.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop za vse
lokacije.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
decembra 2001 do decembra 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljublja-
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na, kontaktna oseba Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-85, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 297/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 11. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS
297/2001-OMP – Mlevski izdelki, testenine in zmrznjeni izdelki iz testa”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da ima zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti pogodbe;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok in veljavnost ponudbe do eventuelne sklenitve pogodbe;
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom;
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta, najkasneje v petih dneh od dneva
prejema naročila naročnika. Intervencijski
odzivni čas je 5 ur, reklamacijski odzivni čas
pa 2 uri. Dostava na delovni dan med 7. in
14. uro;
– da bo zagotovil dobavo izdelka, pri katerem ni pretekla več kot četrtina celotnega
roka uporabe. Zamrznjeni izdelki morajo biti
ob dobavi uporabni še najmanj dva meseca, sveže polnjene testenine še najmanj 10
dni, vsi ostali izdelki pa še najmanj šest
mesecev;
– da bodo vsi izdelki dobavljeni na isti
dan, iz iste serije;
– da bo pri ponudbi iskanih izdelkov najprej ponudil izdelek domače proizvodnje,
če le tega ni v zahtevani kvaliteti, potem pa
izdelek tujega proizvajalca;
– da bo zagotavljal oskrbo tudi v času
mobilizacije za potrebe vojnih enot;
– da bo v primeru priprave hrane na terenu za večje enote (daljše usposabljanje

na terenu, celotna enota…) vršil dostavo na
sporočeno lokacijo;
– da bodo vse testenine izdelane iz moke “durum”;
– da je sposoben nuditi v uporabo zmrzovalne skrinje za zmrznjene izdelke, katere
tudi vzdržuje.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 404-08-292/01-2
Ob-57815
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: konzervirane vrtnine in sadje.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop za vse
lokacije.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
decembra 2001 do decembra 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-85, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 298/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 11. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS
298/2001-OMP – Konzervirane vrtnine in
sadje”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok in veljavnost ponudbe do eventuelne sklenitve pogodbe;
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom;
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta, najkasneje v petih dneh od dneva
prejema naročila naročnika. Intervencijski
odzivni čas je 5 ur, reklamacijski odzivni
čas pa 2 uri. Dostava na delovni dan med 7.
in 14. uro;
– da bodo zamrznjeni izdelki med prevozom ustrezali vsem predpisanim pogojem
ter, da bodo nudili v uporabo zamrzovalne
skrinje za zmrznjene izdelke, katere bodo
tudi vzdrževali;
– da bodo imeli vsi dobavljeni izdelki v
eni dobavi isti datum proizvodnje ali pakiranja in le ti morajo biti uporabni najmanj še
eno leto, zamrznjeni izdelki pa še najmanj tri
mesece;
– da bo pri ponudbi iskanih izdelkov najprej ponudil izdelek domače proizvodnje,
če le tega ni v zahtevani kvaliteti, potem pa
izdelek tujega proizvajalca;
– da bo zagotavljal oskrbo tudi v času
mobilizacije za potrebe vojnih enot;
– da bo v primeru priprave hrane na terenu za večje enote (daljše usposabljanje
na terenu, celotna enota…) vršil dostavo na
sporočeno lokacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 404-08-294/01-2
Ob-57816
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: juhe, začimbe, kis in dodatki jedem.
(b) Kraj dobave: vojašnice po RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa je en sklop za vse
lokacije.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let, in sicer od:
decembra 2001 do decembra 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-85, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 299/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 11. 2001 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS
299/2001-OMP – Juhe, začimbe, kis in
dodatki jedem”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil 30 dnevni plačilni rok in veljavnost
ponudbe do eventuelne sklenitve pogodbe;
– da bodo ponujeni izdelki ustrezali kakovostnim zahtevam in normativnim aktom;
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta, najkasneje v petih dneh od dneva
prejema naročila naročnika. Intervencijski
odzivni čas je 5 ur, reklamacijski odzivni čas
pa 2 uri. Dostava na delovni dan med 7. in
14. uro;
– da bodo imeli vsi dobavljeni izdelki v
eni dobavi isti datum proizvodnje in da ne
sme biti starejši od polovice predpisanega
roka trajanja;
– da bodo vsi izdelki dobavljeni na isti
dan, iz iste serije;
– da bo pri ponudbi iskanih izdelkov najprej ponudil izdelek domače proizvodnje,
če le tega ni v zahtevani kvaliteti, potem pa
izdelek tujega proizvajalca;

– da bo zagotavljal oskrbo tudi v času
mobilizacije za potrebe vojnih enot;
– da bo v primeru priprave hrane na terenu za večje enote (daljše usposabljanje
na terenu, celotna enota…) vršil dostavo na
sporočeno lokacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Št. 4/1-2001
Ob-57819
1. Naročnik: Dom starejših občanov Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000
Novo mesto, telefaks 07/371-99-44,
e-mail: dso-nm@siol.net, tel. 07/371-99-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago ter pralna in čistilna sredstva po 3. odstavku 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Novo mesto, Šmihel 1.
(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 naslednje skupine oziroma sklope.
– skupina A: prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
1. sveže meso,
2. perutnina,
3. alkoholne pijače,
4. mesni izdelki in dimljeno meso,
5. izdelki iz perutninskega mesa,
6. ribe - sveže,
7. olja,
8. sveža zelenjava,
9. zamrznjena zelenjava,
10. konzervirana zelenjava,
11. kruh,
12. pekovsko pecivo,
13. gazirane pijače,
14. ostala zamrznjena živila,
15. mlevski izdelki,
16. testenine,
17. sadje - sveže,
18. kompoti,
19. mleko in mlečni izdelki,
20. polizdelki,
21. začimbe in dišavnice,
22. jajca,
23. topli napitki,
24. sokovi, sirupi,
25. ostalo prehrambeno blago;
– skupina B: pralna in čistilna sredstva
po naslednjih skupinah:
30. pralna sredstva,
32. čistilna sredstva,
33. čistilni pripomočki,
34. polietilenski program,
35. papirna konfekcija,
36. higienski material - Ultimatic,
37. toaletne potrebščine,
38. kuhinjski potrošni material.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom po skupinah. Ponudniki lahko kon-
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kurirajo na eno skupino oziroma sklop, na
več skupin ali na vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 1. 2. 2005, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom starejših občanov Novo mesto, Marinka Nečerner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
22. 11. 2001 med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.495 SIT na ŽR
52100-603-30736.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov, Šmihel
1, 8000 Novo mesto.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ponudnik nudi 45 dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika - razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
dobavo blaga javnim zavodom ali drugim
proračunskim uporabnikom,
– da ima ponudnik organizirano kontrolo
kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 12. 12. 2001, 18. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom starejših občanov Novo mesto,
Marinka Nečemer, tel. 07/371-99-10.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Dom starejših občanov Novo mesto
Št. 1002/206
Ob-57821
1. Naročnik: Dom upokojencev Izola/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,
6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-211.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila, papirna konfekcija in pripomočki za čiščenje po skupinah.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, Izola.
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(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine blaga:
– pralna sredstva za strojno pranje perila,
– čistila za strojno pomivanje posode,
– papirne brisače, toaletni papir in serviete,
– čistila za vzdrževanje tal,
– čistila za sanitarne prostore,
– ostala čistilna sredstva,
– pripomočki za čiščenje.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine čistil,
papirne konfekcije in pripomočkov za čiščenje.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno navedeno
količino blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 11 mesecev. Sposobnost se prizna za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 28. 11. 2001 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen) na ŽR 51430-603-30806 s pripisom za razpisno dokumentacijo za čistila.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 28. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročenega blaga je po dobavi, s 15 dnevnim zbirnikom, 45 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno količino blaga iz skupine čistil, papirne konfekcije in pripomočkov za čiščenje, na katero se je prijavil na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež doma - razloženo,
– da bo ponudnik, po potrebi, dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in pred-

videni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe predvidoma 7. 1. 2002. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 8. 1.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
blaga (artiklov) v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Dom upokojencev Izola Casa del pensionato Isola
Ob-57874
1. Naročnik: Osnovna šola Mežica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16, 2392 Mežica,
tel. 02/82-35-107, faks 02/82-35-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1, v ocenjeni
vrednosti 17,500.000 SIT letno.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Mežica,
Partizanska cesta 16, 2392 Mežica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope javnega razpisa.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle, ki so
v posameznem sklopu:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Mežica, Partizanska cesta 16, 2392 Mežica – v tajništvu šole, na tel. 02/82-35-107.
Dvig razpisne dokumentacije je mogoč osebno ali po pošti po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
ki naj vsebuje ponudnikovo davčno številko, lahko tudi po faksu na št.
02/82-35-107.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
28. 11. 2001, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 11.000 SIT (19% DDV
vključen), negotovinsko na ŽR št.:
51830-603-32842, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 11. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Osnovna šola Mežica,
Partizanska cesta 16, 2392 Mežica, s
pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe do 13. 12. 2001,
predvideni datum odločitve 20. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 11. 2001.
Osnovna šola Mežica, Mežica
Ob-57875
1. Naročnik: Osnovna šola Koroški jeklarji.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Koroški jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne
na Koroškem, tel. 02/82-15-453, faks
02/82-20-208.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1, v ocenjeni
vrednosti 27,100.000 SIT letno.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Koroški
jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope javnega razpisa.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle, ki so
v posameznem sklopu:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
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13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola Koroški jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na
Koroškem – v tajništvu šole, na tel.
02/82-15-453. Dvig razpisne dokumentacije je mogoč osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo
davčno številko, lahko tudi po faksu na št.
02/82-20-208.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
27. 11. 2001, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 11.000 SIT (19% DDV
vključen), negotovinsko na ŽR št.:
51830-603-33743, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 27. 11. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Osnovna šola Koroški
jeklarji, Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe do 11. 12. 2001,
predvideni datum odločitve 18. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 11. 2001.
Osnovna šola Koroški jeklarji,
Ravne na Koroškem
Ob-57877
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390
Ravne na Koroškem, tel. 02/82-15-343,
faks 02/82-20-182.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1, v ocenjeni
vrednosti 12,000.000 SIT letno.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390
Ravne na Koroškem.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope javnega razpisa.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle, ki so
v posameznem sklopu:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11,
2390 Ravne na Koroškem – v tajništvu šole, na tel. 02/82-15-343. Dvig razpisne dokumentacije je mogoč osebno ali po pošti
po predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo davčno številko, lahko tudi po
faksu na št. 02/82-20-182.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
27. 11. 2001, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 11.000 SIT (19% DDV
vključen), negotovinsko na ŽR št.:
51830-603-32816, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 27. 11. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom “Ponudba
– Ne odpiraj”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe do 11. 12. 2001,
predvideni datum odločitve 17. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne objave.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 11. 2001.
Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Ravne na Koroškem
Ob-57878
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30,
2310
Slovenska
Bistrica,
tel.
02/843-24-30, faks 02/818-19-03 (el. pošta: zdsl.bistrica@siol.net).
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni material,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
(b) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
skupine ali na vsako posamezno skupino.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
obdobje treh let, razdeljeno na šest obdobij
po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica, tel. 02/843-24-31, Justinek Hermina.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
23. 11. 2001, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, z upoštevanim DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na žiro račun: 51810-603-33759. Davčna številka je 97979287 (na položnico morajo ponudniki napisati svoj točen naslov in
svojo davčno številko, zaradi izstavitve računa) in predmet javnega naročila z navedbo
št. objave v Uradnem listu RS.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: (I. faza) 28. 11. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska
Bistrica.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in
vnovčitev v višini 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s pogoji razpisne dokumentacije.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: okvirni datum za predložitev ponudb
7. 1. 2002, okvirni datum o odločitvi prejema ponudbe 14. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 08-01
Ob-57888
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ortopedske endoproteze.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino oziroma skupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 15. 2. 2002 do 31. 12. 2002, razdeljeno na dve obdobji.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo ortopedske endoproteze.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 30. 11. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-

pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan
določen za predložitev prijav (ne velja za
obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od 1/3 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od 1/3 ocenjene vrednosti tega razpisa;
7. da zagotavlja razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;

Stran

6810 / Št. 87-88 / 9. 11. 2001

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.a
k specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija v primeru nabave novih endoprotez;
13. referenca proizvajalca: da blago
proizvajalca, ki ga prijavitelj ponuja na tem
razpisu, uporablja vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica ali specialistična ortopedska bolnišnica (klinika), ki letno
opravi več kot 250 operacij sklepnih protez
(kolki, kolena, skočni sklep in ramena) v
Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko
predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 12. 1. 2002,
odločitev o sprejemu 24. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70 točk;
2. reference proizvajalca – 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
146,000.000 SIT (z DDV). Prijava na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo usposobljenost priznal za eno leto. Naročnik bo oddal to javno naročilo po prvi točki 19. člena
ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 06-01
Ob-57889
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG material in ostalo.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino oziroma skupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 15. 2. 2002 do 31. 12. 2002, razdeljeno na dve obdobji.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
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dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo RTG material in
ostalo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 7. 12. 2001 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav
(ne velja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od 1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od 1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa;
7.1 da zagotavlja razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13):
7.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 14,
15, 16, 17 in 18);
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 30 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. referenca proizvajalca: da blago
proizvajalca iz skupin 14, 15, 16, 17 in 18,
ki ga prijavitelj ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica ali specializirani center za
rentgenologijo in angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko
predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 24. 1. 2002,
odločitev o sprejemu 31. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost posamezne vrste blaga
– velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 in 13. Pri skupinah 14, 15, 16,
17 in 18 merili: a) cena – 70 točk; 2. referenca proizvajalca – 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
130,000.000 SIT (z DDV). Pri skupinah 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13
prijava na posamezno vrsto blaga. Pri skupinah 14, 15, 16, 17 in 18 prijava na posamezno skupino oziroma skupine. Naročnik
bo usposobljenost priznal za eno leto. Naročnik bo oddal to javno naročilo po prvi
točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 313-44/01
Ob-57860
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priznanje sposobnosti za opravljanje posebno zahtevnih strokovnih storitev (strokovno svetovalno - izvedbeno - organizacijsko tehnično delo, ki je v osnovi rezervirano za
določene poklice in ga urejajo področni
predpisi).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: (obvezni podatek,
če se namerava oddati po sklopih): delo
se nanaša oziroma je v zvezi z investicijami v javne zdravstvene zavode ter ga
sestavljajo naslednje zaključene skupine
storitev:
A) svetovalni inženiring in vodenje projekta,
B) strokovne in tehnične storitve pri
izdelavi standardov in normativov za
objekte in prostore javnih zdravstvenih
zavodov.
A) Svetovalni inženiring obsega:
– planiranje in kontrola vseh faz projekta
in njihovih stroškov,
– organizacija in kontrola raziskovalnih
del,
– tehnične storitve pri izbiri izvajalcev in
sklepanju pogodb,
– nadzor nad izdelavo investicijske dokumentacije ter nadzor nad izvedbo,
– kontrola in koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta,
– pridobivanje vseh soglasij in dovoljenj,
– tehnnične storitve pri izboru izvajalcev
in sklepanju pogodb o gradnji, storitvah in
opremi,
– nadzor nad izdelavo, dobavo in vgradnjo opreme,
– organizacija dokazovanja kakovosti del
in opreme,
– vodenje postopka primopredaje objekta,
– spremljanje objekta, ugotavljanje škode in nadzor nad popravili v garancijskem
roku;
B) Strokovne in tehnične storitve pri
izdelavi standardov in normativov obsegajo: izdelava standardov in normativov
za 3 vrste javnih zdravstvenih zavodov
(JZZ): Splošna bolnišnica s 400 poste-
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ljami, zavod za zdravstveno varstvo (gravitacijsko območje 200.000 prebivalcev) in
zdravstveni dom (gravitacijsko območje
50.000 preb.)
Obdelava vsakega JZZ se izvede na treh
nivojih:
1. celoten objekt,
2. vsi njegovi oddelki, funkcionalni sklopi, službe itd.,
3. vsak prostor posebej.
Pod točki 1 se izdelajo standardi in normativi glede na: lokacijo, arhitekturno zasnovo in gradbene elemente, komunikacije itd., pod 1. in 2. glede na dejavnost,
sanitarno higienske zahteve, varstvo pri delu, požarno varnost itd. (v skladu veljavno
področno zakonodajo), pod 3.: tloris 1 :
50 z vrisano opremo, določitvijo fizikalno
bivalnih pogojev, materialov, instalacijski
priključkov itd. Za vse tipe JZZ skupno:
spisek celotne opreme s specifikacijo, zbir
vseh zakonov in predpisov v zvezi z investicijami v JZZ.
Vrednost posameznega javnega naročila bo opredeljena v povabilu za ponudbe
glede na vrsto in obseg nalog, ki bodo predmet javnega naročila.
Vrednost posameznega javnega naročila bo odvisna od obsega posamezne vrste
storitev, ki se bodo po posamezni pogodbi
izvajale; obseg storitev pa je odvisen od
programa investicij, ki se določi skladno s
predpisi oziroma od letno opredeljenih nalog in možnosti financiranja.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, sicer pa tudi
drugi večji kraji v Republiki Sloveniji (glede
na naravo naloge oziroma lokacijo investicije).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so nesprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
A) pričetek predvidoma v letih 2002 in
2003, končanje različno po posameznih investicijah, skladno s pogodbo, terminskim
planom oziroma programom investicij.
B) pričetek v začetku leta 2002,
– rok izvedbe: 1.faza 18 mesecev, 2.faza 6 mesecev.
8. (a) Naslov službe in in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska 105/1. nadstr., Ljubljana, tel.
560-19-52, Anita Vidovič (dokumentacija),
Bojan Bračko, (informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro do datuma za sprejem
prijav.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mistrstvo za zdravje (vložišče),
Štefanova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z
dobro vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – sposobnost za storitve!” Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančno zavarovanje v višini 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega zahtevka.
A) po finančnem planu posamezne pogodbe,
B) ob koncu vsakega tromesečja izvajanja storitve na osnovi predanega izdelka dogovorjenega obsega 90%, po upešno
opravljeni reviziji ostalih 10%.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
/47. člen Zakona o javnih naročilih): en
ponudnik – lahko s podizvajalci, ali – dva ali
več partnerjev v skupnem poslu z obvezno
solidarno odgovornostjo vseh, od katerih
pa je samo eden poslovodeči.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o JN: izpolnjevanje pogojev po 41. do
43. členu in zahtev po razpisni dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost?
A) da,
B) ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov in ostala
področna zakonodaja.
15. Datum,ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: skladno z navedbami pod točko 7.
16. Merila za ocenitev ponudb: ob
upoštevanju določil v točki 13. velja za:
A) cena 70% in uspešna izvedba storitev
v točki 4 pri najzahtevnejših objektih v zadnjih petih letih (reference firme in odgovornih nosilcev nalog) 30%,
B) cena 70% in uspešna izvedba medicinsko – tehnoloških in projektantskih storitev pri najzahtevnejših objektih v zdravstvu v
zadnjih petih letih (reference firme in odgovornih nosilcev nalog) 30%.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Pisna vprašanja naročniku so možna, vendar morajo prispeti
na njegov naslov najkasneje do 16. 11.
2001.
Ponudniki lahko oddajo prijavo za obe
vrsti storitev ali le za eno. Če v prijavi ne bo
natančne navedbe o tem, se bo štelo, da
želi ponudnik priznanje za obe vrsti storitev.
Vsem ponudnikom, ki jim bo priznana
sposobnost za določeno vrsto storitev, bodo poslana vabila in razpisna dokumentacija za predložitev ponudb za predvidena javna naročila.
Priznanje sposobnosti bo veljalo 24 mesecev, a se bo pri ponudbi za posamezno
javno naročilo ali na vsakih 6 mesecev (pri
večjih nalogah) sposobnost ponovno preverjala.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 11. 2001.
Ministrstvo za zdravje RS
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Oprema

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 1/01
Ob-57745
1. Naročnik: Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vilharjeva 11,
1000 Ljubljana, tel. 231-06-10, faks
433-50-25.
3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. aktivna zvočna skrinja RMS 250
W, 124 dB SPL, frekvenčno območje 40
Hz do 18 kHz: 3 kosi,
2. aktivna zvočna skrinja RMS 250
W, 124 dB SPL, frekvenčno območje 45
Hz do 18 kHz: 2 kosa,
3. aktivna zvočna skrinja RMS 175
W, 115 dB SPL, frekvenčno območje
100 Hz do 20 kHz: 6 kosov,
4. aktivna SUB. zvočna skrinja RMS
250 W, 125 dB SPL, frekvenčno območje 40 Hz do 120 kHz: 2 kosa,
5. kontrolna enota z ustrezno programsko opremo za krmiljenje sistema
ozvočenja (za Macintosh okolje): 1 kos,
6. stereo ambientalni mikrofon, frekvenčno območje 80 Hz do 120 Hz: 2
kosa,
7. ustrezen instalacijski material za
povezavo zvočnikov in mikrofonov za
zgoraj navedeni sistem ozvočenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MTD Electronics
d.o.o., Resljeva 40, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,888.100
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,888.100 SIT z DDV in
9,597.554,68 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Slovensko mladinsko gledališče
Št. 112/2001
Ob-57797
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup mrežne računalniške opreme:

Kos

Specifikacija 1 (Strežniki in oprema za
strežnike)
1.1 Strežniki v rack izvedbi
5
1.2 Omara za strežnike globoka
1
1.3 Omare za strežnike plitve
6
Specifikacija 2 (Oprema za
neprekinjeno napajanje)
2.1 UPS 1000 VA
16
2.2 Baterije za UPS 1600 VA rack
1
Specifikacija 3 (oprema za brezžično
komunikacijo)
3.1 Naprava za brezžični dostop
v lokalno omrežje
1
3.1.1 PCI kartica za osebne
računalnike (PCI vmesnik) z anteno
2
3.1.2 PCMCIA kartica (PC Card
Type II vmesnik) z anteno
2
3.2 Naprave za stalno brezžično
omrežno povezavo dveh lokacij v
Ljubljani
1
Specifikacija 4 (Ethernet mrežna
oprema)
4.1 Ethernet delovno stikalo
2
4.2 Ethernet delovno stikalo
6
4.3 Ethernet usmerjevalnik
6
4.4 Ethernet mrežne kartice
100
4.5 Ethernet mrežni vmesniki za
tiskalnike Lexmark Optra S 1250 in
1255
8
– Marknet S
4.6 Ethernet PCMCIA mrežne
kartice
5
Specifikacija 5 (Token Ring mrežna
oprema)
5.1 Token-Ring delovno stikalo
3

5.2 HSTR Uplink modul za
Token-Ring delovno stikalo
5.3 Token ring koncentrator/splitter
- MAU (multiple access unit)
Specifikacija 6 (oprema za
povečanje stopnje varnosti in hitrosti dostopa proti internetu)
6.1.Požarna pregrada
6.2. Senzor omrežnega sistema
za zaznavanje vdorov
6.3. Sistem za predpomnenje
protokola HTTP

1
5

1
1
1

Kraj dobave: s strani naročnika določene lokacije poslovnih prostorov naročnika v
regijskih centrih po Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Za specifikacije št. 1, 2, 3, 4 in 6: naročnik
je izbral najugodnejšega ponudnika z najnižjo
oceno po formuli: ocena je cena /(1 + vsota
vseh meril v %), kjer so merila:
– tehnične lastnosti opreme: 0 – 24%;
– reference ponudnika: 0 – 4%;
– dobavni rok: 0 - 1%;
– garancijski rok: 0 - 10%.
Utemeljitev izbire: ponudbe je naročnik
ocenjeval po pogojih in merilih za izbiro najugodnejše ponudbe iz razpisne dokumentacije in izbral najugodnejše ponudbe.
Za specifikacijo št. 5: naročnik je prejel
1 neprimerno ponudbo in niso bili podani
zakonski pogoji za izbiro najugodnejšega
ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Oprema

Izbrani dobavitelj

Specifikacija 1,
Specifikacija 2
Specifikacija 3
Specifikacija 4
Specifikacija 6

Varianta 2 Zelinka & sinovi, d.o.o., Linhartova 17, 1113 Ljubljana
NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Select Technology, d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

7. Pogodbena vrednost:
Oprema

Pogodbena vrednost v SIT z DDV

Specifikacija 1,
Specifikacija 2
Specifikacija 3
Specifikacija 4
Specifikacija 6

Varianta 2 27,286.700
3,106.043
4,056.464
17,351.143
13,206.420

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Oprema

Specifikacija 1
Specifikacija 2
Specifikacija 3
Specifikacija 4
Specifikacija 6

Vrednost najvišje ponudbe
v SIT z DDV

Vrednost najnižje ponudbe
v SIT z DDV

39,474.636
3,829.905
4,538.485
22,556.795
17,503.165

26,989.200
3,106.043
4,056.464
13,624.063
13,206.420

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
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Št. 778/01
Ob-57807
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip
58,
1000
Ljubljana,
faks
01/543-12-54.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup rentgenskega mobilnega sistema s C lokom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 100% .
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,644.900
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,644.900 SIT z DDV,
24,644.900 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izveden je bil postopek s pogajanji
na podlagi 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 778/01
Ob-57810
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip
58,
1000
Ljubljana,
faks
01/543-12-54.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 8-kanalnega diagnostičnega
aparata za senzorično elektroencefalografijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena 70%,
2. strokovni kriteriji 30%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medistar, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,600.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,600.000 SIT z DDV,
10,600.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izveden je bil postopek pogajanj na
podlagi 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 778/01
Ob-57811
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
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nasip
58,
1000
Ljubljana,
faks
01/543-12-54.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava mesa, mesnih izdelkov, perutnine in perutninskih izdelkov ter rib.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
pri mesu sta merili:
1. ponudbena cena 95%,
2. izdelan sistem sledljivosti porekla živali in mesa po uredbi EC 820/97 5%,
pri mesnih izdelkih pa sta merili 1. ponudbena cena Kvaliteta - senzorična ocena.
Za 6. sklop; mesni izdelki in 8. sklop
perutninski izdelki naročnik najugodnejšega ponudnika ni izbral, ker v teh dveh sklopih ni prejel dveh pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop; mlada govedina,
2. sklop; svinjina,
5. sklop; zajčje meso - ti sklopi se dodelijo dobavitelju MIP, d.d., Panovška 1, Nova
Gorica;
3. sklop; teletina,
4. sklop; konjsko meso - ta dva sklopa
se dodelita dobavitelju Celjske mesnine,
d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje;
7. sklop; perutnina - sklop se odda dobavitelju Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj;
9. sklop ribe - se dodeli dobavitelju Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop; 57,346.920 SIT z DDV,
2. sklop; 16,860.960 SIT z DDV,
3. sklop; 7,082.715 SIT z DDV,
4. sklop; 1,863.000 SIT z DDV,
5. sklop; 2,249.640 SIT z DDV,
7. sklop; 22,529.100 SIT z DDV,
9. sklop; 4,779.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. sklop; 4,
– za 2. sklop; 4,
– za 3. sklop; 4,
– za 4. sklop; 3,
– za 5. sklop; 2,
– za 6. sklop; 1,
– za 7. sklop; 1,
– za 8. sklop; 0,
– za 9. sklop; 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop; 65,515.500 SIT z DDV,
57,346.920 SIT z DDV;
2. sklop; 21,849.450 SIT z DDV,
16,860.960 SIT z DDV;
3. sklop; 7,634.500 SIT z DDV,
7,082.715 SIT z DDV;
4. sklop; 2,749.000 SIT z DDV,
1,863.000 SIT z DDV;
5. sklop; 2,478.500 SIT z DDV,
2,249.640 SIT z DDV;
9. sklop; 5,316.500 SIT z DDV,
4,779.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za 7. sklop je bilo naročilo oddano
na podlagi pogajanj.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 778/01
Ob-57812
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip
58,
1000
Ljubljana,
faks
01/543-12-54.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava mleka in mlečnih izdelkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Za mleko je merilo ponudbena cena
100%.
Za mlečne izdelke pa sta merili ponudbena cena 70% in kvaliteta- senzorična ocena 30%.
Za 2. sklop, 6. sklop, 9. sklop in 11.
sklop naročnik ni prejel dveh ponudb - izvede se postopek pogajanj v skladu z ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop; sveže pasterizirano mleko
(1,6%ml.m)
3. sklop; jogurti,
4. sklop; smetana,
7. sklop; sirni namazi,
12. sklop; pudingi in kreme.
Vse navedeni sklopi so bili dodeljeni dobavitelju Ljubljanske mlekarne,d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
5. sklop; skuta (do 10% maščobe v s.s.),
8. sklop; sir (individualno pakiranje),
10. sklop; maslo.
Navedeni sklopi so bili dodeljeni dobavitelju Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop; 15,104.880 SIT z DDV,
3. sklop; 18,665.500 SIT z DDV,
4. sklop; 2,302.020 SIT z DDV,
5. sklop; 1,617.840 SIT z DDV,
7. sklop; 2,857.800 SIT z DDV,
8. sklop; 6,217.390 SIT z DDV,
10. sklop; 3,476.320 SIT z DDV,
12. sklop; 1,841.940 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop; 16,644.960 SIT z DDV,
15,104.880 SIT z DDV;
3. sklop; 23,725.250 SIT z DDV,
18,665.500 SIT z DDV;
4. sklop; 2,360.000 SIT z DDV,
2,302.020 SIT z DDV;
5. sklop; 1,617.840 SIT z DDV,
1,568.160 SIT z DDV;
7. sklop; 3,407.500 SIT z DDV,
2,857.800 SIT z DDV;
8. sklop; 6,777.500 SIT z DDV,
6,217.390 SIT z DDV;
10. sklop; 3,696.620 SIT z DDV,
3,476.320 SIT z DDV;
12. sklop; 2,093.580 SIT z DDV,
1,841.940 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Stran

6814 / Št. 87-88 / 9. 11. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana

Ob-57822
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: raziskovalna oprema za
biokemijski laboratorij, subvencionirana s strani MŠZŠ, X. paket, zap. št.
235,01.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:

Št. 06/2001
Ob-57862
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: okoli 115.000 litrov motornih olj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja povprečna končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.
Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 22,420.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,143.280 SIT; 22,420.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št.

Merilo

Ponudba 1
Karanta d.o.o.
za tč. 2

1
2
3

Ponudbena cena
Pozitivni poslovni izid 2000
Usklajenost predračuna z opisom
opreme
Število referenc
Ponujena tehnična ustreznost
Število let delovanja na področju
razpisane dejavnosti
Število lokacij v Sloveniji za opravljanje
servisnih dejavnosti
Ustrezno število primerno usposobljenih
kadrov
Skupaj št. točk:

Št. 3350-4/2001-4
Ob-57898
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Urad
za prometno politiko in mednarodne odnose, Sektor za cestni promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, faks 01/478-81-43, tel.
01/478-80-00.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tiskanje dovolilnic in ostalih listin za
prevoze v mednarodnem cestnem prometu. Kraj dobave: Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: datum dobave in zaključka
del, garancijska doba, posebne ugodnosti,
ki jih ponuja ponudnik, plačilni roki, cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Radeče papir d.d., Njivice 7, 1433 Radeče.
7. Pogodbena vrednost: 7,856.000
SIT z DDV (okvirna vrednost).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,948.000 SIT (z DDV),
7,856.000 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2001.
Ministrstvo za promet

število točk

4
5
6
7
8

Ponudba 2
Iris d.o.o.
za tč. 2

Ponudba 3
Medias
International
d.o.o. za tč. 1
število točk
število točk

10
15

15
15

30
15

5
5
150

5
5
150

10
15
150

10

10

10

5

5

5

5
205

5
210

5
240

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Medias International d.o.o., Leskovškova cesta 9D, Ljubljana,
2. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. 24,335.500 SIT (z DDV),
2. 14,046.306,21 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Ob-57899
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

– Mercator d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slovenčeva ulica 25, 1000 Ljubljana,
– Hržič Janko, Velika Nedelja 3, 2274
Velika Nedelja,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250
Ptuj,
– Jata d. d., Hladilniška 34, 1000 Ljubljana
– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska Cesta 154, 1000 Ljubljana,
– MIP d.d., Panovška 1, 5000 Nova Gorica,
– Rak’s d.o.o., Pelechova cesta 65,
1235 Preserje pri Radomljah,
– Kralj Stanislav, Brinje 14, 1262 Brinje,
– Klasje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,
– Bimed d.o.o., Pod Lazami 122, 5290
Šempeter pri Novi Gorici,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Loka pri Mengšu,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,
– Šimenc Vinko, Bizoviška 67, 1000
Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301
Arja vas,
– D. Bulc & Co., Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana,
– Jata Reja d.d., Agrokombinatska 84,
1000 Ljubljana,
– Pekarna Blatnik, Predstruge 69, 1312
Videm,

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618.
3. Datum izbire: sklep o izbiri 1. 10.
2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago. Kraj dobave je
sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Bohinc Franc, Zalog 39, 4207 Cerklje,
– Droga Portorož, Živilska Industrija d.d.,
Obala 27, 6320 Portorož,
– Agroind Vipava1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana,
– Vele d.d., Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
– Emona Blagovni Center d.d., Šmartinska Cesta 130, 1000 Ljubljana,
– Ljubljanske Mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
– Živila d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
– Dimnik Janez, Studenec 16, 1000
Ljubljana,
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– Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta 442,
1292 Škofljica,
– Celjske Mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
350,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so bile ponujene za posamezni artikel in ne za celotno realizacijo, saj je
naročnik izbiral ponudnike po posameznih
artiklih.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen:
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 3974/2001-9
Ob-57942
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, 1270 Litija.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov z nadgradnjo, prostornine 11 m3, pogon 4x4, fco naročnik, Ponoviška cesta 15,
Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki
so bila določena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Slovenije d.o.o., Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,363.912
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,363.912 SIT, 27,958.455 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o.
Št. 845/2001
Ob-57943
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko - Tabor.
2. Naslov naročnika: Vransko 23, 3305
Vransko.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: prehrambeni artikli za potrebe
šolske kuhinje, kraj dobave: Osnovna šola
Vransko - Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutninarstvo Fišar - Marjan Žilnik s.p., Tabor
45, Tabor,
3. mesni izdelki: Košaki - Tovarna mesnih izdelkov, Oreško nabrežje 1, Maribor,
4. ribe: Brumec - Ručigaj d.o.o. Loka,
Testenova 55, Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas, Arja vas
92, Petrovče,
7. kruh: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva
16, Celje,
8. pekovski izdelki: Donats d.o.o., Bohovska 21, Hoče,
9. sadje: Sadex, sadje, zelenjava d.o.o.
Ul. Mesta Grewenbroich 9, Celje,
10. zelenjava: Sadex, sadje, zelenjava
d.o.o., Ul. Mesta Grewenbroich 9, Celje,
11. jajca: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
12. sadni sokovi: Era d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje,
13. testenine Era d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje,
14. čaji: Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska c. 21, Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec - Ručigaj d.o.o. Loka, Testenova 55, Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51219.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Osnovna šola Vransko - Tabor
Št. 150-32/01
Ob-57945
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravstveni, zobozdravstveni material in zdravila po sklopih:
1. zdravstveni potrošni material,
2. laboratorijski material,
3. RTG material,
4. zobozdravstveni potrošni material,
5. zdravila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok dobave, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Sanolabor Ljubljana,
2. sklop: Sanolabor Ljubljana, Kemofarmacija Ljubljana, dr. Gorkič, Logatec,
3. sklop: Studio 33 Ljubljana,
4. sklop: Dentalia Ljubljana in Combic
Podnanos,
5. sklop: Lekarna Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 11,100.186,47 SIT,
2. sklop: 1,106.647,50 SIT; 9,968.708
SIT; 1,172.995,50 SIT,
3. sklop: 1,713.387 SIT,
4. sklop: 5,277.239 SIT; 7,571.314 SIT,
5. sklop: 5,603.591,58 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 5,
2. sklop: 5,
3. sklop: 3,
4. sklop: 6,
5. sklop: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
12,619.509,10
SIT,
11,100.186,47 SIT,
2. sklop:
14,244.979,66
SIT,
9,829.458,68 SIT,
3. sklop: 1,811.647 SIT, 1,713.387 SIT,
4. sklop: 14,164.231 SIT, 13,213.407
SIT,
5. sklop: 5,603.591,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 41/01
Ob-58042
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 110 kV opreme:
– stikalne naprave,
– merilni transformatorji, odvodniki
prenapetosti in podporni izolatorji.
Dostava razpisane opreme je v skladišče RTP Črnuče-razloženo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme
(16% delež),
– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– stikalne
naprave:
Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče;
– merilni transformatorji, odvodniki prenapetosti in podporni izolatorji: C & G
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost:
– stikalne naprave: 59,027.400 SIT
(brez DDV), s proizvajalcem odklopnikov in
ločilnikov Alstom-Kassel;
– merilni transformatorji, odvodniki prenapetosti, podporni izolatorji: 38,424.140
SIT (brez DDV), varianta 1, s proizvajalcem
merilnih transformatorjev Končar-MT, odvodnikov prenapetosti ABB (EXLIM) in podpornih izolatorjev Nalda.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– stikalne naprave: 2,
– merilni transformatorji, odvodniki prenapetosti, podporni izolatorji: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– stikalne naprave: 60,858.988 SIT
(brez DDV), 59,027.400 SIT (brez DDV);
– merilni transformatorji, odvodniki prenapetosti, podporni izolatorji: 41,366.844
SIT (brez DDV), 38,424.140 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 29. 10. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 60-4387/01
Ob-57743
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja povezovalnega
cevovoda in črpališča na vrtini Bučka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd d.d., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
45,177.398,76 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,664.618,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,400.716 SIT in 45,177.398,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45851.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto
Ob-57777
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Naslov predstavnika naročnikov:
Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor,
tel. 02/250-41-11, faks 02/250-41-35.
3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela mansardnih prostorov OŠ Pod Goro za potrebe Glasbene šole.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– 80% ponudbena cena,
– 10% reference ponudnika,
– 10% navedena garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kongrad d.d., Tovarniška 2, Slovenske Konjice.
7. Pogodbena
vrednost:
147,696.163,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
odda podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Najvišje in najnižje ponudbe:
171,627.193,90 SIT, 166,606.146,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Občina Slovenske Konjice
Št. 4270/01
Ob-57779
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 naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena razširitev 110
kV stikališča v RTP 110/20 kV Črnomelj:
– gradbena dela,
– jeklene konstrukcije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (reference) (16%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: varianta 1:
24,553.160 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,896.160 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 5 pravočasno oddanih ponudb:
– 4 pravilne ponudbe,
– 1 nepravilna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,063.669,80 SIT (brez DDV),
23,803.437,50 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 10. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 778/01
Ob-57809
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip
58,
1000
Ljubljana,
faks
01/543-12-54.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvajanje adaptacije sanitarij in bolniških sob v KC SPS Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena vrednost 75%,
2. rok izvedbe 25%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revolucije 25 b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 24,332.607,42
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,889.571,13 SIT z DDV,
24,091.047,85 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Ob-57892
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 05/335-10-30 faks
05/335-10-39.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževalna in zaščitna dela na občinskem kulturnem spomeniku – rekonstrukcija in
nadomestna gradnja, naselje Šmartno,
vzhodni del objekta št. 38.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, podatki o izvajalcu
40%. Izvajalec je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International, Nova
Gorica, Mizarska 27.
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7. Pogodbena vrednost: 17,328.444,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,065.453,95 SIT, 17,328.444,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Občina Brda
Št. 9/137
Ob-57895
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba sanacije primarnega kanalizacijskega sistema na območju Bonifike - 1. faza sanacija kanalizacijskega sistema na območju Pristaniške ulice v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudb
je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Navedba meril: ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni pogoji, rok
izvršitve.
Izbran je bil ponudnik, ki je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje Polak, Polak Gabrijel s.p., Primož 34a, Šentjur.
7. Pogodbena
vrednost:
30,856.010,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,711.707,50 SIT, 30,856.010,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 76 z dne 28. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
J.P. Komunala Koper, d.o.o.-s-r.l.
Št. 90315-12/2001-9
Ob-57913
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 15. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba inštalacije
klimatskih naprav na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije - 7.
nadstropje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RISS d.o.o., Hrastovec
3, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 3,633.342,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najvišja: 5,054.661,80 SIT
– najnižja: 3,633.342,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

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. 1
Ob-57746
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov Fakultete za elektrotehniko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Lobodova 18, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 16,139.165,75
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,372.389 SIT, 13,098.151,32
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 778/01
Ob-57806
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.

3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja storitev varovanja za potrebe Kliničnega
centra (ca. 146.000 ur varovanja letno)
– 1B, št. kateg. 23.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena ure varovanja,
2. delovna kapaciteta firme,
3. intervencijski čas.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 199,453.520
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 231,630.168 SIT z DDV,
199,453.520 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob-43642.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 778/01
Ob-57808
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 3. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
strokovnega nadzora nad izvajanjem
gradbenoobrtniških ter instalacijskih del
z vgradno opremo adaptacije in novogradnje objekta ORL klinike in novogradnje Nevrološke klinike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis, d.d. Trg revolucije
25 b, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 24,850.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,386.640 SIT z DDV,
24,850.000 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 10. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 402-26/01
Ob-57820
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.
2. Naslov naročnika: DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, izpostava Dunajska 7,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
finančnega in pravnega svetovanja ter
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agentskih in drugih storitev v postopku
najetja finančnega kredita v višini do 75
mio EUR.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A banka d.d. Ljubljana,
Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: finančno svetovanje 4,250.000 SIT, pravno svetovanje
3,879.000 SIT, opravljanje agentskih in drugih storitev 14,242.320 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: opravljanje storitev finančnega svetovanja: 12,400.000 SIT, 4,250.000 SIT,
opravljanje storitev pravnega svetovanja
6,200.000 SIT, 3,879.000 SIT, opravljanje
agentskih
in
drugih
storitev
18,544.775,70 SIT, 14,242.320 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 025-40/2001-11
Ob-57941
1. Naročnik: Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: skaniranje
aeroposnetkov in izvedba aerotriangulacije; dva območja s po 5 fotogrametričnimi bloki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila: cena od 0 do 60
točk; čas izdelave od 0 do 20 točk; zagotavljanje kakovosti storitve od 0 do 20
točk; relevantne ugodnosti od 0 do 10
točk. Cena je bilo odločilno merilo glede
na ponudbe (roki so bili enaki). Izbran je bil
najcenejši ponudnik na posameznem
območju.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
območje 1: Geodetski zavod Slovenije
d.d, Ljubljana ;
območje 2: DFG Consulting d.o.o., Ljubljana .
7. Pogodbena vrednost:
območje 1: 5,882.593 SIT;
območje 2: 8,107.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 2 za vsako
območje.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
območje 1: 6,501.040 SIT, 5,882.593
SIT;
območje 2: 10,500.000 SIT, 8,107.440
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek je zaključen s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 403-256
Ob-58133
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD/PZI projektne dokumentacije za
prenovo in adaptacijo stanovanjsko –
poslovnega objekta Spodnji trg 9a v
Škofji Loki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (60 točk),
strokovna priporočila (40 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Projektivni biro Škofja
Loka, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 2,810.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,530.720 SIT, 2,677.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Občina Škofja Loka

Javni razpisi
Razveljavitev
Št. 321-12/2001/36
Ob-58135
Ministrstvo za gospodarstvo razveljavlja
javni razpis za sofinanciranje projekta “Regionalna garancijska shema” v regionalnih
razvojnih agencijah, objavljen v Uradnem listu RS, št. 72 z dne 4. 9. 2001, Ob-54844,
stran 5403.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-57750
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanih stavbnih zemljišč
parc. št. 86/4 v izmeri 354 m2, del parc.
št. 86/3 v površini 966 m2, skupne izmere
4809 m2, del parc. št. 106/10 v površini
3473 m2, skupne izmere 4016 m2, ter del
parc. št. 86/2 v površini 1510 m2, skupne
izmere 3606 m2, vse k.o.Košaki.
Parc. št. 86/4, k.o. Košaki in pripadajoči deli zgoraj navedenih zemljišč so po Odlo-

ku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor (MUV, št. 1/86,
16/87, 7/93, 8/94, 5/96, 27/96, 6/98,
26/98, 2/01) opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišče, za namen gradnje cerkve, župnišča in manipulativnih površin nove župnije Košaki.
Izklicna cena je 18,298.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 26. 11. 2001, do
11. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka: “Ponudba za nakup – Ne odpiraj“.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na žiro račun Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, št. 50102-603-44803, s sklicevanjem na št. 200500-01-2001 – za
javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne
bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbori bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z
Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki
so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99),
bo moral izbrani ponudnik pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, če je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati notarski zapis
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, oziroma po izstavljenem potrdilu Ministrstva za obrambo, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu
notarskega zapisa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše notarskega
zapisa ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe.
Stroške sestave notarskega zapisa, in
davek na promet nepremičnin in druge morebitne stroške plača prodajalec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu “videno – kupljeno“.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 28. 11. 2001 ob 13. uri, na sedežu
Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
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Ob-57893
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo), 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) ter sklepa Občinskega sveta občine Krško, št.
420-08-33/2001, ki je bil sprejet na 26.
redni seji Občinskega sveta občine Krško
dne 27. 9. 2001, objavlja Občina Krško
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za
izgradnjo poslovnih in poslovno
proizvodnih objektov
Po sklepu Občinskega sveta občine Krško, št. 420-08-33/2001 z dne 27. 9.
2001, se izvede javni razpis z zbiranjem
pisnih ponudb za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona MDB Leskovec (Uradni
list SRS, št. 22/88 in Uradni list RS, št.
54/95, 59/97) štiri gradbene parcele za
poslovne in poslovno proizvodne objekte.
a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 824/3, par. št. 825/5, par. št. 827/5
k.o. Leskovec v skupni izmeri 1621 m2.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 835/11, parc. št. 820/3 k.o. Leskovec
v skupni izmeri 1800 m2.
c) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 830/4, parc. št. 835/12, parc. št. 820/2
k.o. Leskovec v skupni izmeri 1845 m2.
d) Nezazidano stavbno zemljišče par. št.
857/4 k.o. Leskovec v izmeri ca. 2601 m2.
e) Nezazidano stavbno zemljišče par. št.
835/15 k.o. Leskovec v izmeri 4109 m2.
2. Izhodiščna cena za parcele znaša
6.200 SIT/m2.
V ceni m2 zemljišča je zajeto: zemljišče,
meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod,
PTT napeljava, elektrika, cesta v asfaltni izvedbi, javna razsvetljava, pločniki, hidrantno omrežje, parkirišča.
Ponudnik bo poleg zgoraj navedene cene moral pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati strošek komunalnega prispevka po Odloku o komunalnem prispevku v
Občini Krško (Uradni list RS, št. 47/99).
Plačilo komunalnega prispevka pomeni, da
investitorju ni potrebno plačati priključne takse za priključitev na vodovod in kanalizacijo,
ampak samo stroške priključevanja.
Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Varščina, ki jo mora ponudnik poravnati
na
ŽR
Občine
Krško
št.
51600-630-13042, znaša 10% od vrednosti gradbene parcele. Varščina bo uspelim
ponudnikom vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
odločitvi komisije.
3. Rok pričetka izgradnje je 18 mesecev
od sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor z izgradnjo ne prične v dogovorjenem
roku, se pogodba razveljavi in prodajalec vrne kupcu že plačano kupnino brez obresti.
4. Nakup nepremičnin bo izveden po
sistemu videno-kupljeno.
Občina Krško zaradi vzdrževanja uveljavlja služnostno pravico na delih parcel kjer
poteka komunalna infrastruktura.
5. Ponudbe morajo biti poslane v zaprti
kuverti na naslov: Občina Krško, CKŽ 14,
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Krško, z oznako Javni razpis za oddajo stavbnih zemljišč – OC MDB, z oznako Ne odpiraj, v 15 dneh od objave natečaja.
6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po poteku natečaja, pogodba o
odprodaji nepremičnine bo sklenjena v 20
dneh po odločitvi komisije za oddajo stavbnih zemljišč, če ne bodo vloženi ugovori.
7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje – dinamiko plačila in
način zavarovanja,
– navedbo, za katero zemljišče je oddana ponudba (ponudnik se lahko prijavi za
več parcel, če bi proizvodni proces zahteval
večje površine),
– program dejavnosti, ki vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih,
– mnenje organa za urejanje prostora o
primernosti dejavnosti,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpis iz sodnega registra,
– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez dokazila o plačilu varščine komisija ne bo
obravnavala.
8. Kriteriji za izbor ponudnika so: cena,
roki plačil in dejavnost.
Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili višjo ceno od objavljene izhodiščne,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje več novih delovnih mest,
– ki bodo na pridobljenem zemljišču
opravljali proizvodno dejavnost,
– ki bodo ponudili boljše plačilne pogoje od pogojev, objavljenih v razpisu,
– ponudnik, ki s programom utemelji hitrejšo realizacijo,
– ponudnik, ki bo preselil motečo dejavnost z urbanega območja,
– ponudnik, ki razširja dejavnost na tej
lokaciji.
V primeru več identičnih ponudb se prodaja izvede v obliki javne licitacije v roku 15
dni. Javna licitacija bo objavljena na oglasni
deski Občine Krško.
9. V primeru, da kupec ne upošteva določil pogodbe ali prodaja parcelo prej kot je
z oddajnimi pogoji določeno, ima občina
predkupno pravico do zemljišča in vložka
investitorja po revalorizirani vrednosti.
10. Zainteresirani kupci lahko dvignejo
kopijo razporeditve parcel z urbanističnimi
pogoji do izteka razpisa na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine
Krško.
11. Občina Krško na podlagi tega javnega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji z nobenim od ponudnikov.
Podrobnejše informacije o javnem natečaju lahko zainteresirani dobijo na Občini
Krško, Referatu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v oddelku za urejanje prostora
in varstvo okolja, telefon 07/49-81-297.
Občina Krško
Ob-57914
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo), 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) ter sklepa Ob-

činskega sveta občine Krško, št.
420-08-33/2001, ki je bil sprejet na 26.
redni seji Občinskega sveta občine Krško
dne 27. 9. 2001, objavlja Občina Krško
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za
izgradnjo vrstnih hiš
1. Po sklepu Občinskega sveta občine
Krško, št. 420-08-33/2001 z dne 27. 9.
2001 se izvede javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo naslednjih nepremičnin vpisanih v ZKV 1033 k.o. Leskovec:
– par. štev.972/133 v izmeri 205 m2,
– par. štev.972/134 v izmeri 206 m2,
– par. štev.972/135 v izmeri 205 m2,
– par. štev.972/136 v izmeri 206 m2,
– par. štev.972/137 v izmeri 204 m2,
– par. štev.972/138 v izmeri 205 m2,
– par. štev.972/139 v izmeri 204 m2,
– par. štev.972/140 v izmeri 204 m2,
– par. štev.972/141 v izmeri 204 m2,
– par. štev.972/142 v izmeri 205 m2,
– par. štev.972/143 v izmeri 203 m2,
– par. štev.972/144 v izmeri 205 m2.
Parcele ležijo na Sp. Griču in so na podlagi ZN Sp. Grič II, št. 205/86 (Ur. l. SRS,
št. 9/87) namenjene za izgradnjo dva niza
vrstnih hiš. Zunanji gabariti objektov so 8 x
20 m. Vsaki vrstni hiši pripada garaža velikosti 21 m2,ki so locirane v zamikih ob stanovanjskih objektih.
2. Cena zemljišča znaša 6.200 SIT/m2.
Zemljišče je namenjeno za izgradnjo dva
niza po 6 vrstnih hiš. V ceni so poleg zemljišča vključeni tudi stroški komunalnega
opremljanja. Ponudniki imajo možnost priključka na vse komunalne vode (kanalizacijo, vodovod, električna napeljava, PTT
omrežje, CATV, interno cesto in javno razsvetljavo).
Ponudnik bo poleg zgoraj navedene cene moral pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati strošek komunalnega prispevka po Odloku o komunalnem prispevku v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 47/99), in sicer
v skladu s 3. členom, ki se zaračunava na
osnovi projekta in znaša za predvideno velikost hiše (npr. za 200 m 2) 161.274,67 SIT.
Plačilo komunalnega prispevka pomeni, da
investitorju ni potrebno plačati priključne takse za priključitev na vodovod in kanalizacijo,
ampak samo stroške priključevanja.
Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
račun Občine Krško št. 51600-630-13042,
v roku 30 dni po podpisu kupoprodajne
pogodbe.
Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Varščina, ki jo mora ponudnik poravnati
na račun Občine Krško, znaša 10% od vrednosti gradbene parcele. Varščina bo uspelim ponudnikom vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
odločitvi o izbiri.
3. Rok pričetka izgradnje je 1 leto od
sklenitve pogodbe. V primeru, da investitor
z izgradnjo ne prične v dogovorjenem roku,
prodajalec vrne kupcu že plačano kupnino
brez obresti.
4. Nakup nepremičnin bo izveden po
sistemu videno – kupljeno.
5. Ponudbe morajo biti poslane v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta kr-
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ških žrtev 14, Krško, z oznako Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
– vrstne hiše Spodnji Grič II, z oznako ne
odpiraj, v 15 dneh od objave razpisa.
6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po poteku javnega razpisa, pogodba o odprodaji nepremičnin bo sklenjena v
20 dneh po odločitvi komisije za oddajo
stavbnih zemljišč, če ne bodo vloženi ugovori.
7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno na m2 zemljišča,
– plačilne pogoje – dinamiko plačila in
način zavarovanja,
– navedbo, za katero zemljišče je oddana ponudba,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma izpis iz Sodnega registra,
– dokazilo o plačilu varščine.
Nepopolnih ponudb in ponudb brez dokazila o plačilu varščine, komisija ne bo
obravnavala.
8. Merila za izbor
V primeru, da se na razpis prijavi več
kandidatov, bodo imeli pri izbiri ponudniki:
– ki bodo odkupili celoten niz,
– ki ponudijo višjo ceno od izklicne.
V primeru, da ne bo odkupljen celoten
niz, lahko kupci kupijo posamezne parcele,
pri tem pa imajo prednost:
– investitorji, ki se bodo izkazali kot mlada družina (do 35. let starosti),
– tisti, ki bodo ponudili višjo ceno od
izklicne.
V primeru več identičnih ponudb se prodaja izvede v obliki javne licitacije v roku 15
dni.
Javna licitacija bo objavljena na oglasni
deski Občine Krško.
9. Občina Krško na podlagi tega javnega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji z nobenim od ponudnikov.
Podrobnejše informacije o javnem razpisu lahko interesenti dobijo na Občini Krško,
referatu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v okviru oddelka za urejanje prostora in
varstvo okolja, na telefon 07/49-81-279.
Občina Krško
Ob-57790
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov občine Brežice v skladu s Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 69/93) objavlja
javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v
najem
Oddajajo se v najem naslednji poslovni
prostori v Brežicah:
– Cesta prvih borcev 11 v skupni površini 35,72 m2, v pritličju s souporabo sanitarij. Prostor je primeren za trgovino.
Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni prostor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede vsa potrebna adaptacijska dela,
– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,
– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v občini Brežice.
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Interesenti lahko dobijo informacije o razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8. do
14. ure ali po telefonu 07/499-15-14.
Pisne ponudbe oziroma vloge morajo prosilci poslati priporočeno po pošti z oznako
“Za javni razpis” v 15 dneh od dneva objave
na naslov: Občina Brežice – Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Nepopolnih
vlog komisija pri odločanju o oddaji poslovnih prostorov v najem ne upošteva.
Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sodnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.
Občina Brežice
Št. 301-020/96-04
Ob-57932
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih
gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Tržič (Uradni list RS,
št. 47/96 in 76/97) in 21. člena Odloka o
dimnikarski službi na območju Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 26/00) Občina Tržič objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
dimnikarske službe na območju Občine
Tržič
1. Naročnik – koncedent: Občina Tržič,
Trg
svobode
18,
Tržič,
telefon
04/597-15-10.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
gospodarske javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v nadaljevanju dimnikarska služba).
3. Območje koncesije: dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba
na celotnem območju Občine Tržič.
4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 7. člena Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Tržič.
6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
7. člena Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Tržič,
– cenik dimnikarskih storitev,
– obrazca BON-1 in BON-2
– druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena storitev po ceniku,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg)
ter ocena storitev (program dela),
– reference ponudnika o dosedanjem
delu na področju dejavnosti, za katero se
podeljuje koncesija,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu.
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Tržič, Uradu za družbene dejavnosti, Trg svobode 18,
Tržič, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
telefon št. 04/597-15-22.
Razpisna dokumentacija obsega povabilo k oddaji pisne ponudbe, besedilo javnega razpisa, Odlok o dimnikarski službi na
območju občine Tržič (Uradni list RS, št.
26/00), navodilo za izdelavo ponudbe,
obrazec 1, 2, 3 in vzorec koncesijske pogodbe.
Za razpisno dokumentacijo je treba
plačati 5.000 tolarjev na žiro račun Občine
Tržič, številka 51500-630-50134. Ob
prevzemu razpisne dokumentacije je
potrebno priložiti kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o plačilu navedenega
zneska.
9. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo kandidati oddati v zaprti in zapečateni ovojnici na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič s pripisom: “Ne odpiraj – razpis za podelitev koncesije za izvajanje dimnikarske službe”.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le popolne ponudbe, ki bodo na naslov
koncedenta prispele do vključno 30. dne
po objavi tega razpisa.
10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, in
sicer tretji delovni dan po preteku roka za
vložitev ponudb v mali sejni sobi Občine
Tržič ob 12. uri.
11. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.
12. Občina Tržič si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Tržič

Javne dražbe
Št. 01/2001
Ob-57854
Tovarna volnenih odej Škofja vas v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vložek 669 k.o. Škofja vas: del parc. št.:
436/3 - poslovna stavba, del parc. št.:
494/9 - zelenica, del parc. št.: 436/1 dvorišče, del parc. št.: 436/4 - poslovna
stavba, delež 39/1000 na dovozni cesti,
delež 109/1000 na trafo postaji, vodarni in
kanalizaciji; vse skupaj kot celota za izklicno ceno 18,430.000 SIT (označeno na načrtu delitve parcel s št. 5).
2. Premičnine ca. 850 kosov volnenih
odej različnih dimenzij in kvalitet kot celoto
za izklicno ceno 2,590.000 SIT.
3. Premičnine ca. 1.650 kosov volnenih
pregrinjal različnih dimenzij in kvalitet kot
celoto za izklicno ceno 4,970.000 SIT.
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4. Premičnine ca. 3.250 kosov “vojaških” odej dimenzije 140/190 kot celoto za
izklicno ceno 1,140.000 SIT.
Sedanji najemnik premoženja pod 1. ima
predkupno pravico.
Premoženje pod 1. je podrobno opisano in ocenjeno v Izvidu in mnenju o stanju in
vrednosti nepremičnin TVO Škofja vas v stečaju z dne 19. 7. 1999, delitev parcel in
služnostna pravica pa je podrobno opisana
in razvidna iz načrta delitve parcel.
Premoženje bo prodano po načelu “videno - kupljeno” na javni dražbi, ki bo bo v
sredo, 21. novembra 2001 ob 13. uri v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pri prodaji premoženja pod 1. pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije in predložijo izpisek iz sodnega registra,
in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in predložijo dokazilo o državljanstvu ter predložijo dokazilo o plačilu varščine. Pri prodaji premoženja pod 2. do 4.
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične osebe, določene v
153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
in jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžnika št. 50700-690-885 pri Agenciji za
plačilni promet Celje z navedbo “plačilo
varščine za javno dražbo”. Pred začetkom
javne dražbe se mora ponudnik izkazati s
potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži,
se varščina ne vrne, ampak zapade v korist
stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odst. čl. 153 ZPPSL ali podati izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne
obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III.
odst. čl. 153 ZPPSL.
Pri novi parceli, označeni na načrtu delitve parcel s številko 5, se vknjiži naslednja
služnostna pravica: “Vsakokratnemu lastniku nove parcele, ki je označena na načrtu
delitve parcel s številko 4, pripada brezplačna pravica služnosti hoje in vožnje z
vsakim vozilom po funkcionalnem zemljišču
zahodno od poslovne stavbe.”
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
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nine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.
Davek na dodano vrednost, davek na
promet nepremičnin, druge davke in dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane z
geodetsko odmero in s prenosom lastništva
mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled načrta delitve parcel, spiskov
odej, oziroma ogled premoženja, ki se prodaja, je možen na sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Hudej Zvonimirom, tel.
03/541-75-05 ali GSM. 041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek pod 1. za 1,000.000 SIT,
pod 2. za 100.000 SIT, pod 3. za 200.000
SIT, in pod 4 za 50.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I
ZPPSL).
Tovarna volnenih odej Škofja vas
- v stečaju
Ob-57855
EMO emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Celje v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
Nepremičnine z.k. vložek 463 k.o. Teharje: parc. št. 1013/20 poslovna stavba
površine 95 arov 45 m2, parc. št. 1013/48
poslovna stavba površine 41 arov 99 m2,
parc. št. 1013/58 dvorišče površine 8 arov
50 m2, parc. št. 1013/52 dvorišče površine 7 arov 5 m2, parc. št. 1013/51 dvorišče
površine 1 arov 69 m2, parc. št. 1013/50
dvorišče površine 2 arov 36 m2, parc. št.
1013/19 zelenica površine 3 arov 81 m2,
parc. št. 1013/18 zelenica površine 6 arov
76 m2, parc. št. 1013/49 cesta površine 9
arov 13 m2, parc. št. 1013/17 zelenica
površine 3 arov 90 m2, parc. št. 1013/16
odprto skladišče površine 61 arov 28 m2,
parc. št. 1013/47 odprto skladišče površine 13 arov 8 m2, vse skupaj kot celota za
izklicno ceno 520,000.000 SIT.
Nepremičnine so ob kupoprodaji zasedene z najemniki, ki imajo s prodajalcem
sklenjene najemne pogodbe za obdobje
do predaje najetih prostorov novemu lastniku.

Pretežni najemnik nepremičnin, ki so
predmet prodaje, ima predkupno pravico.
Premoženje je podrobno opisano in ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 12. 9.
2001, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec
gradbene stroke Drago Žlajpah.
Premoženje bo prodano po načelu “videno - kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, 21. novembra 2001 ob 14. uri v
sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in predložijo izpisek iz sodnega registra, in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije in predložijo dokazilo o
državljanstvu, ter predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične in
pravne osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
in jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžnika št. 50700-690-1814 pri Agenciji za
plačilni promet Celje z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži,
se varščina ne vrne ampak zapade v korist
stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odst. čl. 153 ZPPSL ali podati izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne
obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III.
odst. čl. 153 ZPPSL.
Kupec se zaveže na parc. št. 1013/49
cesta površine 913 m 2 ustanoviti služnostno pravico hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili v korist vsakokratnih lastnikov parc.
št. 1013/61 poslovna stavba. Vsakokratni
imetnik služnostne pravice je zavezan plačevati lastniku sorazmerni del stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja ceste
v sorazmerju z uporabo.
Kupec je sedanjemu najemniku pretežnega dela prostorov v poslovnih stavbah parc. št. 1013/20 in 1013/48 - družbi
Julon, d.d. Ljubljana dolžan povrniti njegov
vložek v ureditev prostorov v višini 1 milijon
DEM v tolarski protivrednosti na dan
plačila.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
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pnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na promet z nepremičninami, druge dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe, stroške geodetske
odmere in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled cenitvenega poročila oziroma
ogled premoženja, ki se prodaja, je možen
na sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Hudej Zvonimirom, Spominska 16, Celje,
tel. 03/541-75-05 ali GSM 041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 10,000.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upravičenec, če takšno ceno izenači.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I
ZPPSL).
Emo, emajlirnica, metalna industrija,
orodjarna, d.o.o., Celje
- v stečaju
Št. 110-3/99-10/01
Ob-58131
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje I:
– vlož. št. 46, k.o. Štale, parc. št. 70,
stavbišče v izmeri 468 m2,
– vlož. št. 43, k.o. Štale, parc. št. 71,
stavbišče v izmeri 839 m2.
Parcelni številki 70 in 71 se prodajata v
kompletu, po izklicni ceni 1,618.331 SIT.
2. Predmet prodaje II:
– vlož. št. 31, k.o. Štale, parc. št. 89,
stavbišče v izmeri 122 m2,
– vlož. št. 31, k.o. Štale, parc. št. 90,
stavbišče v izmeri 248 m2,
– vlož. št. 33, k.o. Štale, parc. št. 91,
stavbišče v izmeri 625 m2,
– vlož. št. 44, k.o. Štale, parc. št. 92,
stavbišče v izmeri 189 m2.
Parcelne številke 89, 90, 91 in 92 se
prodajajo v kompletu, po izklicni ceni
1,466.032 SIT.
3. Predmet prodaje III:
– vlož. št. 4, k.o. Štale, parc. št. 43/2,
stavbišče v izmeri 115 m2, po izklicni ceni
155.338 SIT,
– vlož. št. 4, k.o. Štale, parc. št. 44,
stavbišče v izmeri 349 m2, po izklicni ceni
471.418 SIT,
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– vlož. št. 8, k.o. Štale, parc. št. 40/1,
stavbišče v izmeri 583 m2, po izklicni ceni
787.497 SIT,
– vlož. št. 56, k.o. Štale, parc. št. 30,
stavbišče v izmeri 608 m2, po izklicni ceni
821.266 SIT.
4. Predmet prodaje IV:
– vlož. št. 85, k.o. Črmošnjice, parc. št.
3, stavbišče v izmeri 259 m2,
– vlož. št. 82, k.o. Črmošnjice, parc. št.
4, stavbišče v izmeri 441 m2,
– vlož. št. 81, k.o. Črmošnjice, parc. št.
7, stavbišče v izmeri 447 m2,
– vlož. št. 87, k.o. Črmošnjice, parc. št.
8, stavbišče v izmeri 737 m2,
– vlož. št. 447, k.o. Črmošnjice, parc.
št. 9, stavbišče v izmeri 133 m2,
– vlož. št. 447, k.o. Črmošnjice, parc.
št. 11, stavbišče v izmeri 47 m2,
– vlož. št. 81, k.o. Črmošnjice, parc. št.
30, stavbišče v izmeri 90 m2,
– vlož. št. 162, k.o. Črmošnjice, parc.
št. 211, stavbišče v izmeri 25 m2,
– vlož. št. 162, k.o. Črmošnjice, parc.
št. 177, stavbišče v izmeri 57 m2,
– vlož. št. 100, k.o. Črmošnjice, parc.
št. 168, stavbišče v izmeri 72 m2.
Parcelne številke 3, 4, 7, 8, 9, 11, 30,
211, 177 in 168 se prodajajo v kompletu,
po izklicni ceni 2,338.177 SIT.
5. Predmet prodaje V:
– vlož. št. 90, k.o. Planina, parc. št. 49,
stavbišče v izmeri 485 m2, po izklicni ceni
1,091.870 SIT,
– vlož. št. 207, k.o. Planina, parc. št.
51, stavbišče v izmeri 331 m2, po izklicni
ceni 745.173 SIT,
– vlož. št. 14, k.o. Planina, parc. št.
50/2, stavbišče v izmeri 111 m2, po izklicni
ceni 249.892 SIT,
– vlož. št. 16, k.o. Planina, parc. št. 86,
stavbišče v izmeri 345 m2, po izklicni ceni
776.691 SIT,
– vlož. št. 94, k.o. Planina, parc. št. 48,
stavbišče v izmeri 176 m2, po izklicni ceni
396.225 SIT,
– vlož. št. 61, k.o. Planina, parc. št. 87,
stavbišče v izmeri 338 m2, po izklicni ceni
760.932 SIT,
– vlož. št. 207, k.o. Planina, parc. št.
52, stavbišče v izmeri 65 m2, po izklicni
ceni 146.333 SIT,
– vlož. št. 9, k.o. Planina, parc. št. 53,
stavbišče v izmeri 50 m2, po izklicni ceni
112.564 SIT.
Javna dražba, ki bo dne 20. 11. 2001
bo za predmet prodaje I in II ob 12. uri, za
predmet prodaje III ob 13. uri in za predmet
prodaje IV ob 14.30, na sedežu Kmetijske
zadruge Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,
8340 Črnomelj,
javna dražba, ki bo dne 21. 11. 2001 bo
za predmet prodaje V ob 14. uri, na sedežu
Kmetijske zadruge Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj,
vsi predmeti prodaje po sistemu “ videno
– kupljeno“.
Javne dražbe se lahko udeležijo vse fizične osebe, ki predložijo original potrdilo o
državljanstvu in registrirane pravne osebe,
ki imajo sedeže v RS, kar pred pričetkom
javne dražbe izkažejo z izpisom iz sodnega
registra ali overjenim pri notarju, ter ev. pooblastilom za zastopanje in ki so vplačale
varščino v višini 10% izklicne cene, na naš

ŽR, št. 52110-601-13544 in to izkažejo s
potrjeno kopijo nakazila. Vplačana varščina
bo kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena, najkasneje v treh dneh
po javni dražbi.
Kupec plača davek na promet nepremičnine, overitev pri notarju in vse stroške
za vključno v zemljiško knjigo, ter ev. druge
stroške v zvezi z realizacijo javne dražbe in
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi in plačati
kupnino v celoti, najkasneje v roku: ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe po javni dražbi.
Če uspeli zdražitelj ne bo v navedenem
roku sklenil kupoprodajno pogodbo, oziroma ne plačal celotne kupnine, bo prodajalka kupoprodajo razveljavila, plačano varščino pa zadržala.
Izdražena nepremičnina bo kupcu vročena v posest takoj, po sklenitvi pogodbe.
Vsakemu resnemu ponudniku, bo na njegovo zahtevo omogočen ogled, po predhodnem dogovoru.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
07/30-61-250, vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj.
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.,
Črnomelj

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-52/2001 (0515)
Ob-57781
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/2001):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju,
– 2 prosti mesti okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na socialnem oddelku Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
b) 1 prosto mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Šmarju pri
Jelšah
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 779/01
Ob-57780
Na podlagi 62. člena v povezavi z
71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana
razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili:
glavne medicinske sestre Službe za
kardiologijo - SPS Pediatrična klinika.
Za glavno medicinsko sestro lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnika enote ter mnenja strokovnega
kolegija zdravstvene nege za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
po objavi tega razpisa na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva
ulica 28, 1525 Ljubljana - s pripisom “za
razpisno komisijo za delovno mesto glavne
medicinske sestre Službe za kardiologijo –
SPS Pediatrična klinika”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-57947
Osnovna šola Mirna, Svet šole, Cesta na
Fužine 1, 8233 Mirna, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po
53., 92. in 94. oziroma 143., 144., 145.
in 149. členu ZOFVI (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96) in v skladu z zakonom o
spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni
list RS, št. 64/01) ter imeti pedagoške in
organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 5 let.
Delo bo začel opravljati po opravljeni izbiri in pridobljenem soglasju ministrice.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi na naslov šole s pripisom “za razpis
ravnatelja”.
O izboru bomo kandidate obvestili v
roku 8 dni po pridobljenem soglasju ministrice.
Osnovna šola Mirna
Št. 263/2001
Ob-57850
Svet zavoda OŠ Videm, Videm pri Ptuju
47, 2284 Videm pri Ptuju ponovno razpisuje
delovno mesto ravnatelja šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96) in v skladu s spremembami tega
zakona (Uradni list RS, št. 64/01), imeti
pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
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Delo bo pričel opravljati po pridobitvi soglasja ministrstva.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v roku 8 dni od objave razpisa na naslov šole, s pripisom “Razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v predpisanem roku.
Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju
Št. 108-1/97-01
Ob-57851
Svet Centra za socialno delo Piran, Župančičeva 24, razpisuje na podlagi 33. člena Statuta zavoda, 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 6/96),
delovno mesto
direktorja zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje, določene v 56. in
69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 41/99,
36/00, 54/00 in 26/01), in sicer:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazvo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit iz področja socialnega
varstva,
– znanje italijanskega jezika.
Mandat traja štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustreznimi dokazili (fotokopija diplome, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu), kratkim življenjepisom in vizijo razvoja CSD, v roku 8
dni po objavi razpisa na naslov: Svet Centra
za socialno delo Piran, Župančičeva 24,
6330 Piran, z oznako “za razpis”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Piran
Št. 07-2/37
Ob-57805
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na
podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti razpisuje delovno mesto
vodja območne izpostave Ptuj.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, upravne ali ekonomske
smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 90312-314/2000
Ob-57823
Območna geodetska uprava Murska Sobota, izpostava Murska Sobota, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00) in po
pooblastilu vodje Območne geodetske uprave
Murska Sobota, št. 021-10/2001-1 z dne
27. 3. 2000, v upravni zadevi postopka parcelacije, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki v postopku parcelacije parcele 3143/6 v katastrski občini Murska Sobota, Ritlop Gezi, Francija, se postavi Šiftar Nada, vodja oddelka za
splošne zadeve Mestne občine Murska Sobota.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem postopku parcelacije.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.
Št. 209/01-2001
Ob-57824
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1 z
dne 3. 4. 2000 v upravni zadevi ugotavljanje
dejanskega stalnega prebivališča Tiborja Maronka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Tiborju Maronku, roj. 30. 3. 1950, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Velika Dolina 8, Jesenice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban,
delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/10-2001
Ob-57825
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1 z
dne 3. 4. 2000 v upravni zadevi ugotavljanje
dejanskega stalnega prebivališča Vladimira
Serdar, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Vladimiru Serdar, roj. 18. 12. 1983, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Oklukova Gora 12,
Sromlje, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne
enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 209/01-2001
Ob-57826
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in
pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Špele Komočar, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika Špeli Komočar, roj. 9. 3. 1974, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Bizeljska cesta 11, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/10-2001
Ob-57827
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000 v upravni
zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega
prebivališča Maria Valeka, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Mariu Valeku, roj. 3. 7. 1959, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Sela pri Dobovi
110, Dobova, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/01-2001
Ob-57828
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000 v upravni
zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega
prebivališča Al Matbai Saadi, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Al Matbai
Saadi, roj. 15. 10. 1951, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Cesta prvih
borcev 41, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban,
delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209/01-2001
Ob-57829
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) in
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pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št. 031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000 v
upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Dušanke Kocijan Šarić,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Dušanki Kocijan Šarić, roj. 25. 8. 1962, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Maistrova
ulica 4, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

vo, gradbeni materiali d.d., Vojkova 1,
Deskle in IGM Zagorje industrija gradbenega materiala, d.d., Savska 1, Zagorje ob Savi, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija je bila izvedena na podlagi pridobitve lastniškega deleža v družbi IGM
Zagorje d.d. s strani podjetja Salonit Anhovo d.d.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje cementa ter trga
proizvodnje in prodaje apna ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 30724-1/01-10
Ob-57794
1. Pogodba o dolgoročni združitvi sredstev za skupno poslovanje v obrat za predelavo mleka v sire in druge mlečne proizvode, sklenjena med podjetjema Ljubljanske
mlekarne in Združenim kmetijsko gozdarskim podjetjem Kočevje – Kmetijsko
gospodarstvo, dne 1. marca 1973, ni sporazum iz prvega odstavka 5. člena ZPOmK.
2. Način oblikovanja nakupne cene, ki
se oblikuje tako, da se zviša za 5% glede na
odkupno ceno mleka po veljavnih predpisih, ne pomeni diskriminacije nasproti drugim dobaviteljem mleka s strani Ljubljanskih
mlekarn, zato podjetje Ljubljanske mlekarne ni zlorabilo prevladujočega položaja v
smislu 10. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 028-2/01
Ob-57792
Pravila Sindikata Doma starejših občanov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28,
sprejeta dne 21. 9. 2001 se hranijo pri
Upravni enoti Grosuplje, Oddelek za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod št. 5 z dne 29. 10.
2001.
Št. 75102-028-3-1999
Ob-57880
Pravila Sindikata Gozd Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, sprejeta dne
1. 3. 1999, matična številka 1156586, se
hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 146, dne
29. 10. 2001.
Št. 028-54/01
Ob-57934
Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice SKEI PS Cimos Titan Livarna, d.o.o., Kovinarska 28, 1240
Kamnik, se hranijo pri Upravni enoti Kamnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 45 z dne 12. 10.
2001.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-39/01-3
Ob-57791
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne
25. 10. 2001 izdal odločbo, v kateri je
skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) odločil,
da je koncentracija družb Salonit Anho-

Št. 3071-41/01-3
Ob-57842
Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 29. 10. 2001 na podlagi 4. odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99) izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene koncentracije družb
Salonit Anhovo d.d., Vojkova 1, Deskle
in SIA – Solkanska industrija apna, d.d.,
Cesta IX. korpusa 106, Solkan, ker je
ugotovil, da je izkazan resen sum glede njene skladnosti s pravili konkurence.
Družba Salonit Anhovo je pridobila nadzor v družbi SIA z nakupom 51, 22 % lastniškega deleža v njej.
Urad se je za uvedbo postopka odločil
zlasti zaradi visokega tržnega deleža koncentracije na trgu apna v Republiki Sloveniji
ter strukture tega trga ter zaradi morebitnih
negativnih učinkov na konkurenco na trgu
gotovih malt v RS.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih
družb
Ob-57933
Na temelju določil 516/1 in 528. člena
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe Merkur, trgovina in storitve, d.d.,
Naklo, C. na Okroglo 7 in uprava družbe
Novotehna Trgovina in storitve, d.d., Novo
mesto, Kočevarjeva 7
obveščata,
da je pri Okrožnem sodišču v Kranju in
Okrožnem sodišču v Novem mestu, predložena pogodba o poenostavljeni pripojitvi delniške družbe Novotehna, d.d., kot
prevzete družbe k delniški družbi Merkur,
d.d., kot prevzemni družbi.
Delničarji obeh delniških družb si na sedežu vsake od družb lahko pregledajo listine, na katerih temelji nameravana pripojitev, zlasti pa:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi za zadnja tri poslovna
leta,
– zaključno poročilo prevzete družbe po
stanju na dan obračuna združitve,
– vmesne bilance stanja obeh družb,
– poročila uprav obeh družb o pripojitvi,
– poročili nadzornih svetov o pregledu
pripojitve,
na njihovo zahtevo pa se jim lahko brezplačno izda prepis vsake od navedenih listin.
Novotehna, d.d.
uprava družbe
in
Merkur, d.d.
uprava družbe

Javne prodaje delnic
Št. 1.1.1.-2484/2001
Ob-57818
Slovenske železnice d.d., objavljajo
javno zbiranje ponudb za nakup delnic
Banke Celje d.d.
1. Prodajalec: Slovenske železnice
d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje
je 1.345 navadnih imenskih delnic in 141
prednostnih delnic Banke Celje d.d. z nominalno vrednostjo 8.000 SIT.
3. Izhodišča za sestavo ponudbe: prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo
vsebovale najmanj naslednje elemente:
– ponujena cena: izražena mora biti s
točno določenim tolarskim zneskom,
– način plačila: gotovinsko plačilo,
– rok plačila: največ 30 dni od dneva
sklenitve notarsko overjene pogodbe,
– plačilo stroškov: vse stroške v zvezi s
sklenitvijo pogodbe plača kupec,
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– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.
4. Pogoji udeležbe
1. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem
zbiranju ponudb, so skupaj z vložitvijo ponudbe dolžni prodajalcu nakazati varščino
za resnost ponudbe v višini 3,500.000 SIT.
Dokazilo o plačilu varščine so dolžni ponudniki predložiti najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Varščino morajo ponudniki nakazati na žiro račun Slovenskih železnic
d.d. št. 50100-601-14744.
V primeru sklenitve prodajne pogodbe s
katerim od ponudnikov šteje varščina, ki jo
je plačal izbrani ponudnik, za aro in se neobrestovana všteje v kupnino.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bo neobrestovan znesek varščine, ki so ga plačali, vrnjen na njihove račune najkasneje v
3 delovnih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
2. Naslov in rok za oddajo ponudbe: ponudbe pošljite na naslov: Slovenske železnice d.d., Služba za finance, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, z oznako: “Ne odpiraj-za komisijo“.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na sedež prodajalca do vključno
23. 11. 2001 do 14. ure.
Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz točke 3 popolne ponudbe.
5. Izbira ponudnika: ponudbe bo pregledala in ocenila posebna Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja Slovenskih železnic d.d. Komisija bo
ponudbe presojala na podlagi zgoraj navedenih kriterijev.
V primeru, da se prodajalec odloči za
sklenitev pogodbe, bo za to izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ponudil najvišjo ceno. V primeru, da bo ponudb z enako, najvišjo ceno
več, ima prednost pri nakupu ponudnik, ki
bo ponudil krajši rok plačila.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru takoj po končanem zaključku postopka, vendar najkasneje 15 dni od poteka zadnjega
dne roka za prijavo.
6. Sklenitev pogodbe: na podlagi tega
razpisa Slovenske železnice d.d. niso zavezane skleniti pogodbe o prodaji delnic
Banke Celje d.d. z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik najkasneje v
10 dneh od poziva prodajalca ne sklene
notarsko overjene pogodbe o prodaji delnic Banke Celje d.d., je prodajalec upravičen obdržati varščino za resnost ponudbe.
Preostanek kupnine, ki predstavlja
razliko med plačano varščino in dogovorjeno ceno, plača izbrani ponudnik v v ponudbi opredeljenem roku plačila. Ponujeni rok plačila je bistvena sestavina pogodbe, zato šteje, da je kupec odstopil od
pogodbe, če v danem roku ne plača
preostanka kupnine. Plačano aro obdrži
prodajalec.
Prodajalec posreduje KDD nalog za
preknjižbo delnic na kupca v treh dneh po
plačilu celotne kupnine.
Slovenske železnice d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 078/2001
Ob-57852
V skladu s 465. členom Zakona o gospodarskih družbah, obveščamo delničarje
Slovenske investicijske banke d.d. Čopova
38, 1000 Ljubljana, matična št. 5348633,
da nas je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000
Ljubljana, matična št. 5226406, dne
26. 10. 2001 obvestilo, da je pridobilo
589.588 delnic Slovenske investicijske
banke d.d., kar predstavlja 54,14% delež v
kapitalu.
Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-57926
Družabnica Ivana Košorok v družbi Plenit, d.o.o., je sprejela naslednji
sklep
Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 30,000.000 SIT se zniža za
27,000.000 SIT, tako da po znižanju znaša 3,000.000 SIT.
Pozivam upnike, da se zglasijo pri družbi
Plenit, d.o.o. in izjavijo, če soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Plenit, d.o.o., Ljubljana
Ivana Košorok

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Št. 599/01
Ob-57744
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. in 7.4. Statuta delniške družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce, sklicuje uprava
4. sejo skupščine
družbe Murka Lesce, d.d.,
ki bo v torek, 11. decembra 2001 ob
12.30, na sedežu družbe v Lescah, Alpska
45, sejna dvorana, 2. nadstropje.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščini izvoli Matej Kuhar, v verifikacijsko komisijo pa Valentina Hribar kot
predsednica in Marta Golmajer ter Marija
Cundrič, kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.
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2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe v letu 2000 z revidiranimi
računovodskimi izkazi družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Lesce, za leto 2000,
katerega sestavni del so revidirani računovodski izkazi družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga o pokrivanju izgube iz preteklih let in poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se izguba iz preteklih let, ki skupaj z revalorizacijskim popravkom znaša 387,901.348,65 SIT in
izguba iz poslovnega leta 2000, ki znaša
124,733.903,06 SIT, v celoti pokrijeta v
breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje revizijska hiša
ITEO-Abeceda, d.o.o. Ljubljana.
V primerih organiziranega zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno skladno z Zakonom o prevzemih.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe. Delničarji in
njihovi pooblaščenci naj svojo udeležbo na
skupščini prijavijo pisno upravi družbe najkasneje tri dni pred sejo.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi
udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so na
njej prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov. Če skupščina ob napovedani ure ne
bo sklepčna, bo zasedanje skupščine eno
uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
utemeljene in obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, vsak dan od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica do seje skupščine.
Murka Lesce, d.d., Lesce
uprava družbe
Ob-57747
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo dne 11. 12. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje
2 preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov,
notarja za sestavo notarskega zapisnika in
ugotovi sklepčnost.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep:
– osnovni kapital družbe se zmanjša z
dosedanjih 256,030.000 SIT za 50%, tako da znaša po novem 128,015.000 SIT.
Ob zmanjšanju osnovnega kapitala se zmanjša tudi revalorizacijski popravek osnovnega kapitala (ki do dne 30. 9. 2001 znašal 386,447.624,23 SIT), in sicer za
193,223.280,70 SIT;
– zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem nominalne vrednosti
delnic z 10.000 SIT na 5.000 SIT. Osnovni kapital se zmanjša, ker je previsok za
obseg poslovanja družbe;
– iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala in njegovega revalorizacijskega popravka se imetnikom delnic, ki bodo na
dan sprejetja sklepa vpisani v evidenco
KDD v Ljubljani, izplača 12.546,90 SIT
na delnico;
– izplačila bodo delničarjem opravljena
v dveh enakih obrokih, in sicer prva polovica po izteku 6 mesecev, druga polovica pa
po izteku 9 mesecev od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register.
Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež
družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovno sklicana istega dne ob
13. uri, v istih prostorih in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
uprava
direktor dr. Rok Rape
Ob-57799
Na podlagi 37. člena Statuta družba Eurotehna poslovno trgovski sistem d.d., Ljubljana, Dunajska 21, sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino
družbe Eurotehna, poslovno trgovski
sistem d.d.
ki bo dne 11. 12. 2001 ob 14. uri v
prostorih družbe, na naslovu Ljubljana, Du-

najska 21, ter skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov kot sledi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Cvetka Železnik, za preštevalca
glasov pa Peter Cvetko.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja se sprejme letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 2000.
3. Imenovanje revizorske hiše za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001
in 2002.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovano pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred
sejo skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
na sedežu družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14.30. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Eurotehna d.d. Ljubljana
direktor
Ob-57800
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi, d.d. Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi, d.d. Trbovlje,
Gimnazijska 16,
ki bo v ponedeljek, 10. 12. 2001 ob
12. uri na sedežu družbe na Gimnazijski
cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme poslovno poročilo družbe, skupaj z revizijskim
mnenjem.
3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2000.
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Predlog sklepa: izguba iz poslovnega
leta 2000 se pokrije iz rezerv družbe in
revalorizacijskega popravka kapitala.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2000 in 2001
skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.
5. Razrešitev članov dosedanjega nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
dosedanjega nadzornega sveta in izvoli člane novega nadzornega sveta za mandatno
dobo 4 leta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 10. 12. 2001.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska cesta 16, vsak delovni dan od
12. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in
inženiringi, d.d. Trbovlje
uprava družbe
Ob-57801
Na podlagi določila 283. 285. ter
286. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
20/98, 84/98, 6/99 in 45/01) ter
19. člena in prvim odstavkom 25. člena
statuta družbe IMP Tovarne armatur d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43,
uprava družbe in nadzorni svet sklicujeta
sedmo skupščino
delniške družbe
ki bo v torek, 11. 12. 2001 ob 11. uri v
prostorih na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skuščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
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Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Marjan Kotar.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) v celoti se črta dosedanje besedilo
5. člena statuta. Novo besedilo 5. člena se
glasi: “Vse delnice so delnice razreda G z
oznako ITAG in se med seboj ne razlikujejo.”,
b) v celoti se črta 7. člen statuta,
c) v četrtem odstavku 19. člena se besedilo “v dnevnem časopisju” nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi “v Uradnem
listu”,
d) besedilo prve alinee prvega odstavka
20. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Krekova družba, pooblaščena družba za upravljanje, Slovenska ulica 17, Maribor”.
4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi podane pisne izjave o odstopu skupščina razreši člana nadzornega sveta Boruta Celana.
Na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli novo članico nadzornega sveta
družbe Rozo Mlakar-Kukovič, z mandatom,
ki traja do konca mandata preostalih članov
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi za sprejemanje sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled v
prostorih družbe IMP Tovarne Armatur d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43, pri
vodji splošno-kadrovske službe, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 13.
in 14. uro, od dneva objave dalje.
Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji
uresničujejo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki pod pogojem, da najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo upravi na sedežu
družbe.
Glasovanje je osebno ali po pooblaščecu, in sicer na podlagi t.i. glasovalne tablice, ki jo bodo delničarji oziroma pooblaščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo
potekalo zasedanje.
Vsaka delnica nominalne vrednosti
1.000 SIT zagotavlja en glas. Glasovanje o
posameznih točkah dnevnega reda je javno in poteka s t.i. glasovalnimi tablicami.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina) razen če zakon ali statut
ne določata drugače. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in biti ob
sklicu predloženo družbi.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje 11. 12.
2001 ob 12. uri v prostorih družbe v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 43. Skupščina drugega sklica veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IMP Tovarna armatur d.d.
uprava - direktor družbe
Stane Klavžar, univ. dipl. inž.
Ob-57802
Na podlagi določil statuta delniške
družbe Astra Tehnična trgovina, trgova-

nje in opravljanje storitev d.d., Ljubljana, Staničeva 41, uprava družbe sklicuje:
7. skupščino
delniške družbe
ki bo dne 13. 12. 2001 ob 10. uri v
sejni sobi 5. nadstropja poslovne stavbe
PRC na Škofjeloški c. 6, v Kranju, z naslednjim: dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se Miran Hude
kot predsednik skupščine ter Primož Kozina in Ivica Sajovic kot dva preštevalca glasov.
2. Soglasje skupščine k pogodbi o pripojitvi družbe Guma, d.d., Grosuplje in
družbe Savatech Trade, d.o.o., k družbi
Astra Tehnična trgovina, d.d.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s
predloženo pogodbo o pripojitvi družbe Guma, družba za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje ter notranjo in zunanjo trgovino,
d.d., Grosuplje, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c in družbe Savatech Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, Škofjeloška
c. 6, kot prevzetih družb, k družbi Astra
Tehnična trgovina, trgovanje in opravljanje
storitev d.d., Ljubljana, Staničeva 41, kot
prevzemni družbi.
3. Povečanje
osnovnega
kapitala
družbe.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe Astra Tehnična
trgovina, d.d. se z dosedanjega zneska
464,320.000 SIT poveča za znesek
197,470.000 SIT na znesek 661,790.000
SIT, z izdajo 19.747 novih navadnih imenskih dematerializiranih delnic istega razreda, druge izdaje, z nominalno vrednostjo po
10.000 SIT, od tega:
a) za znesek 99,920.000 SIT z izdajo
9.992 delnic, zaradi pripojitve in prenosa
celotnega premoženja prevzete družbe Guma, družba za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje ter notranjo in zunanjo trgovino,
d.d., Grosuplje, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c, k družbi oziroma na prevzemno družbo Astra Tehnična trgovina, trgovanje in opravljanje storitev d.d., Ljubljana,
Staničeva 41 ter zaradi zagotovitve teh delnic delničarjem prevzete družbe, v skladu s
pogodbo o pripojitvi.
b) za znesek 97,550.000 SIT z izdajo
9.755 delnic, zaradi pripojitve in prenosa
celotnega premoženja prevzete družbe Savatech Trade, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kranj, Škofjeloška c. 6, k družbi oziroma
na prevzemno družbo Astra Tehnična trgovina, trgovanje in opravljanje storitev d.d.,
Ljubljana, Staničeva 41 ter zaradi zagotovitve teh delnic ustanovitelju prevzete družbe,
v skladu s pogodbo o pripojitvi.
4. Sprememba firme, skrajšane firme,
naslova in dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma
družbe in je odslej: Sava Trade, trgovina in
storitve, d.d.
Spremeni se skrajšana firma družbe in
je odslej: Sava Trade, d.d.
Spremeni se naslov firme, ki je odslej:
Cesta v Mestni log 90, Ljubljana.
Dejavnost družbe se razširi z dejavnostmi po predlogu uprave.
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5. Sprememba članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: s 1. 1. 2002 se odpokličejo dosedanji člani nadzornega sveta,
zastopniki interesov delničarjev: Samo Ivančič, Anton Kepic, Tatjana Lozar in Iva Žagar.
Za nove člane nadzornega sveta družbe,
ki zastopajo interese delničarjev, se s 1. 1.
2002 in za mandatno obdobje štirih let,
izvolijo:
– Janez Bohorič,
– Miha Dolinar,
– Mojca Globočnik,
– Vincenc Perčič.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe, po predlogu uprave.
Spremembe statuta družbe začnejo veljati z dnem vpisa sprememb v sodni register.
7. Spremembe sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: s 1. 1. 2002 se spremeni višina neto sejnine, ki od sedaj znaša
60.000 SIT za predsednika nadzornega
sveta in 40.000 SIT za člane nadzornega
sveta.
Gradivo za skupščino: pogodba o pripojitvi, letna poročila za zadnja tri leta družb,
ki so udeležene pri pripojitvi, revidirana zaključna poročila in vmesne bilance stanja
družb, ki so udeležene pri pripojitvi, poročila uprav in nadzornih svetov o pripojitvi in o
pregledu pripojitve, poročila o reviziji pripojitve ter poročilo o reviziji povečanja osnovnega kapitala in predlagane spremembe
dejavnosti in statuta družbe, je delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, v
Ljubljani, Staničeva 41, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, od 13. 11. 2001 do
dneva skupščine.
Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se
pošlje sklicatelju skupščine, se navede namen in razlog dopolnitve ter razumno obrazložen predlog sklepa.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
21. 11. 2001 in so svojo udeležbo najavili
vsaj tri dni pred datumom sklica skupščine.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob prijavi. Pooblastila
morajo biti pisna.
Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri, na istem kraju.
Takrat bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Astra Tehnična trgovina d.d.,
Ljubljana
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc
Št. 125/01
Ob-57803
Na podlagi določil statuta delniške
družbe Guma, družba za proizvodnjo,
kooperacijo, zastopanje ter notranjo in
zunanjo trgovino, d.d., Grosuplje, Gro-
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suplje, Brezje pri Grosupljem 1c, uprava
družbe sklicuje:
8. skupščino
delniške družbe
ki bo dne 13. 12. 2001 ob 9. uri v sejni
sobi 5. nadstropja poslovne stavbe PRC na
Škofjeloški c. 6, v Kranju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Izvoli se Miran Hude kot
predsednik skupščine ter Primož Kozina in
Ivica Sajovic kot dva preštevalca glasov.
2. Soglasje skupščine k pogodbi o pripojitvi družbe Guma, d.d., Grosuplje in
družbe Savatech trade, d.o.o., k družbi Astra Tehnična trgovina, d.d.
Predlog sklepa: skupščina soglaša s
predloženo pogodbo o pripojitvi družbe Guma, družba za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje ter notranjo in zunanjo trgovino,
d.d., Grosuplje, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1c in družbe Savatech trade, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj, Škofjeloška
c. 6, kot prevzetih družb, k družbi Astra
tehnična trgovina, trgovanje in opravljanje
storitev d.d., Ljubljana, Staničeva 41, kot
prevzemni družbi.
Gradivo za skupščino: pogodba o pripojitvi, letna poročila za zadnja tri leta družb,
ki so udeležene pri pripojitvi, revidirana zaključna poročila in vmesne bilance stanja
družb, ki so udeležene pri pripojitvi, poročila uprav in nadzornih svetov o pripojitvi in o
pregledu pripojitve, poročilo o reviziji pripojitve je delničarjem na vpogled v tajništvu
na sedežu družbe, v Grosupljem, Brezje
pri Grosupljem 1c, vsak delovni dan med
11. in 13. uro, od 13. novembra 2001 do
dneva skupščine.
Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se
pošlje sklicatelju skupščine, se navede namen in razlog dopolnitve ter razumno obrazložen predlog sklepa.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
21. november 2001 in so svojo udeležbo
najavili vsaj tri dni pred datumom sklica
skupščine.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob prijavi. Pooblastila
morajo biti pisna.
Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, na istem kraju.
Takrat bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Guma, d.d., Grosuplje
direktor družbe
Jože Košak
Ob-57813
Na podlagi 7.3. člena statuta Aluminij
Montal, podjetje aluminijastih stavbnih in
drugih konstrukcij, d.d. Komen, Komen
129a in Zakona o gospodarskih družbah,
uprava - direktor sklicuje

4. skupščino delniške družbe
Aluminij Montal d.d. Komen,
ki bo v torek, 11. 12. 2001, v prostorih
podjetja Aluminij Montal, ob 17. uri, v prostorih podjetja Aluminij Montal.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda:
Predlog sklepa št. 1: po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Milan
Mesar za sestavo zapisnika v notarski obliki.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme letno poročilo
družbe o poslovanju v letu 2000, z mnenjem pooblaščenega revizorja, v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi čistega dobička za leto 2000 tako, kot je
predlagala uprava.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega dobička iz leta 1996.
Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi čistega dobička iz leta 1996 (ki je
ostal nerazporejen) tako, kot je predlagala
uprava.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa št. 5: na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
revizijsko družbo Podboršek d.o.o., Ul.
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (osebno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3 dni pred sejo skupščine v tajništvu
družbe v Komnu, Komen 129a.
Najavljeni udeleženci so v tajništvu
družbe pol ure pred začetkom zasedanja
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev in se ob prijavi
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali sklepom o
imenovanju.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spre-
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minjevalne oziroma nasprotne predloge pisno sporočijo upravi. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine pol ure za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Aluminij Montal d.d. Komen
uprava družbe
Ob-57841
Na podlagi 6. člena Statuta delniške
družbe in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava
4. skupščino
delniške družbe EKO
elektrokovinarska oprema d.d.,
Štrbenkova 10, Velenje
ki bo dne 17. 12. 2001 ob 11. uri na
sedežu družbe v Velenju, Štrbenkova 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje: odvetnica Nina Šelih.
Za preštevalko glasov se imenuje: Uršula Menih.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 in 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta se sprejme predlagano letno poročilo za leto 1999 in za leto 2000, v predloženih besedilih z mnenjem revizorja.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta Georges Francois-a in
Patric Burlot-a.
Skupščina izvoli Elisabeth Mader in Christophe Perillat-a za člana nadzornega sveta do konca mandatnega obdobja.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2001 skupščina imenuje
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30,
1000 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Gradivo za skupščino, bo na vpogled v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k določenim točkam dnevnega reda morajo biti vloženi v roku 7 dni po objavi sklica skupščine
pri tajništvu uprave delniške družbe v pisni
obliki ter morajo biti obrazloženi.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Skupščine se lahko udeležijo in lahko na skupščini
uresničujejo glasovalno pravico delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
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uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi 30 minut
kasneje (drugi sklic) v istih prostorih. Ponovljena skupščina bo veljavno zasedala
ne glede na višino na zasedanju zastopanega kapitala.
EKO d.d., Velenje
uprava
direktor Georges Serge Messien
Ob-57859
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7/3 člena statuta družbe
CTJ, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava
6. skupščino
delniške družbe CTJ, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 13. decembra 2001 ob 10.
uri v sobi B na sedežu družbe CTJ, d.d.,
Ljubljana, Vilharjeva 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
a) predsednika,
b) verifikacijske komisije,
c)imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
skupščina izvoli predsedujočega skupščine, tričlansko verifikacijsko komisijo ter
imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
Predlogi:
– predsednica: Vita Gačeša,
– verifikacijska komisija: Maja Lazar, Jožica Bavec, Ljuba Pučko,
– notarka: Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 2000
z mnenjem nadzornega sveta.
3. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe CTJ, d.d., Ljubljana od dneva objave dnevnega reda vsak delovnik med 9. in
12. uro.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini najaviti najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki na sedežu CTJ, d.d., Ljubljana.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno
sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za 1 uro, po tem
času (11.) pa bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev oziroma zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
CTJ, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-57882
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Vojkova 63, na podlagi 3. odstavka 8. člena statuta družbe, sklicuje
19. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v sredo, 12. 12. 2001 ob 13. uri v
novih poslovnih prostorih družbe Korona,
Cesta v Mestni log 88 A, I. nadstropje, v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika tega zasedanja skupščine Boštjana Škorjaka in za preštevalko glasov Jasno
Kamenarić. Skupščini prisostvuje povabljeni notar Jože Dernovšek iz Ljubljane.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: uprava družbe, na podlagi mnenja uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta, predlaga, da skupščina
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2000 v predloženem besedilu.
4. Razporeditev dobička iz let 1996,
1999 in 2000.
Predlog sklepa: uprava družbe, na podlagi mnenja uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta, predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep:
Nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz leta 1996 v znesku 207.576 SIT se razporedi v rezerve.
Nerazporejeni revalorizirani čisti dobiček
iz leta 1999 v znesku 1,588.000 SIT se
razporedi v rezerve.
Čisti dobiček iz leta 2000 v znesku
2,910.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: uprava družbe na podlagi mnenja nadzornega sveta predlaga, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Spremeni se sedež družbe tako, da je
sedaj sedež družbe Ljubljana. Naslov v kraju
sedeža družbe je Cesta v Mestni log 88 A.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: uprava družbe na podlagi mnenja nadzornega sveta predlaga, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Dejavnost družbe se spremeni tako,
da se:
a) izbriše dejavnost 74.40 Ekonomsko
propagiranje,
b) razširi dejavnost z:
40105 Distribucija elektrike,
67110 Dejavnost finančnih trgov,
74400 Oglaševanje.
7. Spremembe statuta družbe.
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Predlog sklepa: uprava družbe na podlagi mnenja nadzornega sveta predlaga, da
skupščina sprejme sklep o spremembah
statuta družbe v predloženem besedilu:
V statutu družbe Korona inženiring, d.d.
se spremenijo naslednja določila:
V 2. (drugem) členu se spremeni 2. (drugi) odstavek tako, da se glasi:
Sedež družbe je Ljubljana.
Doda se nov, 3. (tretji) odstavek, ki se
glasi: uprava družbe s svojimi sklepi določa
naslov v kraju sedeža družbe in je vsako
spremembo naslova dolžna prijaviti sodnemu registru.
V 3. (tretjem) členu statuta se dejavnost
družbe razširi tako, da obsega tudi:
40105 Distribucija elektrike,
67110 Dejavnost finančnih trgov
74400 Oglaševanje.
V 5. (petem) členu se besedilo dopolni
tako, da se doda nov stavek, ki se glasi:
“Delničar, ki je dal ponudbo za prodajo
svojih delnic lahko v nadaljnjih 6 (šestih)
mesecih svoje delnice proda drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki niso delničarji
družbe. Če jih v tem roku ne proda, se
šteje, da je ponudbo za prodajo umaknil in
jo je dolžan ponoviti, če želi delnice prodati.“
V 19. (devetnajstem) členu se za sedanjim besedilom dodajo novi stavki, ki se
glasijo:
(2) Vsak član nadzornega sveta ali uprave družbe lahko zahteva, da predsednik
nadzornega sveta skliče sejo sveta, pri čemer je dolžan navesti namen in razloge zanjo. Predsednik nadzornega sveta je dolžan sejo sklicati in opraviti v roku dveh tednov po prejemu zahteve za sklic seje.
(3) Seja nadzornega sveta se lahko
opravi tudi korespondenčno, po telefonu
ali pisno po pošti ali po elektronski pošti.
Vsak član nadzornega sveta je dolžan odgovoriti in glasovati na enak način kot je bil
o seji obveščen. Če je bil obveščen s pismom po pošti, je dolžan odgovoriti s priporočenim in ekspresnim pismom v roku
treh dni. Če pa je bil obveščen z elektronsko pošto ali po telefonu, je dolžan odgovoriti v roku 24 ur.
(4) Predsednik nadzornega sveta je dolžan o poteku korespondenčne seje in izidu
glasovanja sestaviti in podpisati zapisnik, ki
ga je dolžan nemudoma poslati upravi
družbe in vsem članom nadzornega sveta.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko
dobijo delničarji na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan po predhodni
najavi.
Delničarje pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu
pol ure pred začetkom zasedanja in s tem
potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda sporočijo upravi družbe pisno v roku 8
dni po prejemu sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega kapitala družbe.
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V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan,
ob 15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
Ob-57887
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
5. redno skupščino družbe
Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d., Litostrojska 40,
ki bo dne 17. decembra 2001 ob 14.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca glasov pa Marjeta Kadivnik in Darja
Okorn.
Skupščini bo prisostvovala notarka Majda Lokošek iz Domžal.
2. Obravnava poročila za poslovno leto
2000 ter sprejem sklepa v zvezi z ugotovljenimi rezultati poslovanja in pokrivanjem
izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme poročilo o poslovanju za poslovno leto 2000;
izguba iz poslovnih let 1995, 1998 in 2000
v skupni višini 315,299.207,82 SIT se pokrije deloma z ustvarjenim dobičkom za poslovno leto 1999 v višini 3,894.227,95
SIT in deloma z odpisom revalorizacijskega
popravka kapitala v višini 121,034.979,87
SIT, tako da po izvedenem pokritju znaša
še 190,370.000 SIT.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Izguba v višini 190,370.000 SIT se pokrije v breme osnovnega kapitala, ki se zaradi tega zniža iz 332,525.000 SIT na
142,155.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: prvi odstavek točke 3.1.
/tri. ena/ se spremeni tako, da po spremembi glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
142,155.000 SIT in je razdeljen na
142.155 prosto prenosljivih navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Besedilo točke 3.3. /tri. tri/ in točke
3.4. /tri. štiri/ se črta, ostale točke statuta
družbe v točki 3. /tri/ Osnovni kapital se
preštevilčijo.
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je na razpolago delničarjem na sedežu
družbe.
Predlagatelja sklepov pod točko 1., 2.,
3. in 4. sta uprava in nadzorni svet.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi
istega dne ob 15. uri. Na ponovnem za-

sedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotni delničarjev oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino je od objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS dalje
na vpogled delničarjem v tajništvu direktorja družbe na naslovu: Litostrojska
40, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d.
direktor Boris Rakar, inž. str.
Ob-57890
Direktor Trdnjave, pooblaščene investicijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova
1a, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in točke 10 statuta Trdnjave,
pooblaščene investicijske družbe, d.d., Velenje, sklicuje
8. skupščino delničarjev
Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Velenje,
ki bo v sredo, 12. 12. 2001 ob 12. uri,
v sejni sobi Celjanka družbe Celjski sejmi
d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Adolf Mljač iz Celja,
za preštevalca glasov se izvolita Maja Lejič
in Maja Mesarec, skupščini prisostvuje notar Marko Fink iz Celja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 2000, skupaj
z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave za poslovno leto 2000,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem revizijskega poročila za poslovno leto 2000, skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revizijsko poročilo za leto 2000, skupaj z
mnenjem nadzornega sveta.
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4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze družbe za leto 2001, revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa: točka 8.1.3. statuta
družbe PID Trdnjava d.d. se spremeni tako, da se glasi: “Oseba imenovana za direktorja, oziroma prokurista direktorja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo.“
6. Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da Ludviku
Krajncu iz Vranskega, Prapreče 4, preneha
mandat člana nadzornega sveta na lastno
željo. Skupščina za člana nadzornega sveta
izvoli Tajo Tovornik univ. dipl. jur. iz Celja,
Kajuhova 9, z mandatom enakim mandatom
preostalih dveh članov nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe PDU Pulsar v
Ljubljani, Dalmatinova 2, vsak torek in četrtek med 10. in 12. uro, od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) na dan 2. 12.
2001 in bodo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 9. 12. 2001,
pisno prijavili udeležbo na skupščini s priporočeno pošiljko, naslovljeno na PDU Pulsar,
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog za vpis v sodni register, iz katerega je
razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe razen sklepa pod točko 5.
dnevnega reda sprejme skupščina z večino oddanih glasov. Za sprejem sklepa o
spremembi statuta je potrebna tričetrtinska
večina pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj
15% osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12.30,
na istem mestu in z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino prisotnega in zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
PID Trdnjava, d.d., Velenje
direktor
Saša Zelenovič
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Ob-57891
Na podlagi določil statuta družbe TAB
Tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, uprava družbe sklicuje
5. redno sejo skupščine,
ki bo dne 10. 12. 2001 ob 10. uri v
prostorih hotela Club Krnes, v Črni na Koroškem.
I. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsedujočega skupščine in preštevalca
glasov na predlog uprave. Skupščina se
seznani s prisotnostjo notarke Sonje Kralj,
univ. dipl. prav.
II. Poročilo uprave o pridobitvi lastnih
delnic na podlagi 1. alinee 1. odstavka
240. člena ZGD.
Skupščina se seznani s poročilom
uprave.
III. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
1. Zmanjša se osnovni kapital družbe
z umikom 396.248 navadnih imenskih
delnic oznake G, nominalne vrednosti
1.000 SIT, skupne nominalne vrednosti
396,248.000 SIT. Morebitna razlika med
nominalno vrednostjo in večjo nakupno vrednostjo delnic se nadomesti iz rezerv, oziroma po potrebi drugih sestavin celotnega
kapitala.
2. Družba delnice pridobi z nakupom
355.847 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s 7.
alineo 1. odstavka 240. člena ZGD.
3. Uprava družbe skladno s tem
sklepom pridobi 355.847 lastnih delnic,
za razliko 40.401 lastnih delnic pa
uporabi lastne delnice, ki jih je pridobila skladno s sklepom o oblikovanju
lastnih delnic sprejetega na skupščini dne
26. 6. 1998.
4. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je zmanjšati celotni ter osnovni
kapital, zmanjšati razmerje med osnovnim
in celotnim kapitalom ter tako zmanjšati vpliv
učinkov revalorizacije na uspeh poslovanja
družbe.
5. Upniki, katerih terjatve so nastale
pred objavo vpisa tega sklepa v register in
bodo svoje terjatve prijavili v roku 6 mesecev od objave sklepa, bodo dobili ustrezno
zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, v korist katerih bodo delnice 3 dni
pred izvedbo skupščine vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe tri
dni pred sejo skupščine. Delničarji oziroma

njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, vsak delavnik od 9. do 11. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
TAB Tovarna akumulatorskih baterij,
d.d., Mežica
uprava družbe
mag. Bogomir Auprih
direktor
Ob-57900
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana vabi
uprava družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe Zmajčkov butik, d.d.
ki bo v sredo, 12. 12. 2001, s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi na sedežu
družbe, Koprska 100, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje
predsedujočega in preštevalca glasov na
predlog uprave.
Notar na skupščini bo Marjan Kotar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2000.
3. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina odpokliče Viljema Tisnikarja kot namestnika predsednika nadzornega sveta. Za
člana nadzornega sveta se imenuje Slava
Sosič.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2001 se imenuje Šager,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o.,
Domžale.
5. Sprejem sprememb Statuta družbe
Zmajčkov butik, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: črta se 42. člen Statuta družbe
Zmajčkov butik, d.d. Ostani členi se ustrezno preštevilčijo.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
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Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-57920
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6.3. člena Statuta delniške družbe Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, sklicuje uprava družbe
5. skupščino
delniške družbe Inles d.d.,
ki bo v sredo, 12. 12. 2001 ob 14. uri,
v sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica
Abrahamsberg,
– za predsednico verifikacijske komisije: Mateja Stanič-Rudolf,
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič
in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta skupščina družbe sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta družbe ostane za leto 2000 ugotovljeni dobiček v višini 2,529.844,38 SIT
nerazporejen.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe v predlaganem besedilu in čistopis statuta.
5. Imenovanje revizijske družbe
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.,
s sedežem v Velenju.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razrešitvi
in izvolitvi člana nadzornega sveta v predlaganem besedilu.
7. Seznanitev z ugotovitvenim sklepom
uprave Slovenske razvojne družbe d.d. o
zaključku programa PP v družbi Inles d.d.
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8. Seznanitev skupščine z razrešitvijo in
imenovanjem člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo 10 dni pred zasedanjem skupščine, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled.v tajništvu družbe Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Inles d.d.
uprava
Ob-57922
Iskra Telekom Holding – Korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo d.d., Kranj, na podlagi 41. člena Statuta družbe Iskra Telekom Holding
d.d., Kranj, sklicujem
skupščino družbe,
ki bo dne 10. 12. 2001, v sejni sobi
Odvetniške pisarne Irene Dobravc Tatalovič, Nazorjeva 2, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Skupščina izvoli za predsednika skupščine Žarka Tataloviča.
Na skupščini je prisoten notar Bojan
Podgoršek.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi dnevni red skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo
družbe za leto 2000.
4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček, ustvarjen
v poslovnem letu 2000, v višini 5,754.250
SIT, ostane v celoti nerazporejen.
5. Sprejem besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se besedilo
statuta po predlogu uprave.
6. Imenovanje pooblaščenega revizoja
družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Z dnem sprejetja tega sklepa se razrešita članstva v nadzornem svetu Matjaž
Peterman in Matija Mrzel.

b) V nadzorni svet se z dnem sprejetja
tega sklepa imenujeta za člana nadzornega
sveta družbe Iskra Telekom Holding d.d., z
mandatom štirih let Darko Pretnar in Brane
Račič.
8. Odprodaja nepremičnine na lokaciji
Blejska Dobrava.
Predlog sklepa: skupščina se strinja s
prodajo lokacije Blejska Dobrava. Za izvedbo posla se pooblasti direktorja družbe ob
pridobitvi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu uprave, Ljubljanska cesta
24a, Kranj in so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino. Prijave lahko pošljete tudi po faksu
01/562-15-78.
Udeleženci se ob prihodu prijavijo najmanj pol ure pred pričetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlog
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju
pisno v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Kranju, Ljubljanska cesta 24a, v
tajništvu, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, od objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d., Kranj
Ob-58036
Uprava družbe sklicuje na podlagi
37. člena Statuta delniške družbe ETP,
elektrotehniško podjetje za engineering, trgovino, proizvodnjo Kranj, d.d., Mirka Vadnova 11, Kranj,
4. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,
ki bo v petek, 14. 12. 2001 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova
11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se imenujejo: predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2000 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2000 skupaj z revizorjevim
poročilom.
3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
rešitev pokrivanja izgube.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2001 imenuje revizijska
družba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi pisnih
odstopnih izjav skupščina razreši dva člana
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in izvoli dva nova člana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe od dneva sklica skupščine, in sicer vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi družbe, in
sicer v roku 7 dni od dneva objave sklica.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ETP Kranj, d.d.
uprava
Ob-58037
Na podlagi 28. člena statuta družbe
SCT Industrija apna Kresnice d.d. Kresnice 14, Kresnice, sklicujeta uprava in
nadzorni svet
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 11. 12. 2001 ob 13. uri,
v sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kresnicah 14, Kresnice.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman
iz Ljubljane,
– preštevalki glasov: Doroteja Razpotnik in Milena Sončar,
– notar: Miro Bregar iz Litije.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000.
3. Razdelitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000 v
višini 4,252.402,42 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se potrdi revizorsko družbo Constantia MT & D.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da predsednici nadzornega sveta Nevenki Ranzinger zaradi imenovanja za namestnika manjkajočih članov
uprave mandat miruje najdalj do 15. 11.
2002.
2. Za nadomestnega člana nadzornega
sveta se z mandatom za čas mirovanja mandata predsednice imenuje Branko Drobnak.
6. Vprašanja in odgovori.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 11. 12. 2001
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 11. 12. 2001 ob
13.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino
v tajništvu družbe SCT IAK d.d. v Kresnicah
14, Kresnice in pred začetkom skupščine
pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da
pooblastila dostavijo najkasneje tri dni pred
skupščino v tajništvo družbe SCT IAK d.d.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Kresnicah 14, Kresnice, vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega
dne od dne objave sklica, od 9. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku enega tedna od dne prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
SCT Industrija apna Kresnice, d.d.,
Kresnice
direktor: Ivan Hozjan
predsednica NS: Nevenka Ranzinger

Ob-58130
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Grad Prestranek uprava sklicuje
šesto redno skupščino
delniške družbe Grad Prestranek,
ki bo 14. 12. 2001 ob 16. uri, v prostorih delniške družbe Grad Prestranek, Na
gradu 9, 6258 Prestranek.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
– za predsednika skupščine se imenuje
Vid Bevk,
– skupščino se obvesti, da seji prisostvuje notar Darko Jerše iz Postojne,
– za preštevalca glasov se imenujeta Janez Dedek in Tamara Frank.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta in poročila revizijske hiše Deloitte &
Touche iz Ljubljane.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se izguba v višini 35,483.000 SIT pokrije iz
naslova neizkoriščenih rezerv v višini
32,140.000 SIT in razlika v višini
2,947.000 SIT v breme kapitala.
4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta in seznanitev o izvolitvi novega predstavnika delavcev, ki ga je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta predstavnika kapitala se
imenuje Edvard Štauer. Novo imenovani
član nadzornega sveta prevzame funkcijo
z 14. 12. 2001. Skupščino se obvesti
o imenovanju novega člana nadzornega
sveta s strani delavcev, ki je Jadran Primožič.
5. Razno.
Gradivo za skupščino in predlogi
sklepov so na vpogled na sedežu družbe
Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, 6258
Prestranek, v tajništvu družbe vsak delovnik od 10. do 11. ure.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti podani v pisni obliki z obrazložitvijo na
sedežu družbe v 7 dneh po objavi tega
sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če svojo udeležbo na skupščni pisno prijavijo upravi
družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ni sklepčna,
se opravi nova seja skupščine istega dne
v istih prostorih pol ure kasneje z istim
dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Grad Prestranek d.d.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 8/2001-62
S-57752
To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2001 z dne 17. 9. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 29. 9. 2001, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Trgovina Novoteks d.o.o., Foersterjeva
6, Novo mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
A. Razred terjatev iz naslova obveznosti
do dobaviteljev, katerih terjatve se izplačajo
v višini 20% v roku enega leta po potrditvi
prisilne poravnave.
Razred terjatev upnikov, ki konvertirajo
terjatve v kapital dolžnika.
B. Razred terjatev iz naslova obveznosti
do državnih institucij - davkov, prispevkov,
katere terjatve se izplačajo v višini 20% v
roku enega leta po potrjeni prisilni poravnavi, obresti pa se na podlagi 16. člena Zakona o finančnem poslovanju v celoti odpišejo.
C. Razred terjatev upnkov, bivših zaposlenih delavcev, katerih terjatve so sporne
in bodo poplačane v višini 20% v roku enega leta po pravnomočnosti sodbe.
D. Razred terjatev delavcev, ki so trajni
tehnološki viški, iz naslova odpravnin, ki bodo plačane v roku enega leta po potrjeni
prisilni poravnavi.
E. Terjatve ločitvenih upnikov, katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu - pregledu prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev po posameznih razredih z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih,
navedenih v točki A/1, B, C in D izreka tega
sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša na dolžnika svoje terjatve upnik Tekstil Proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana, Letališka 34 v znesku
16,000.000 SIT.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom skupščine z dne 25. 5. 2001 o
povečanju osnovnega kapitala dolžnika z novim stvarnim vložkom (terjatvijo).
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2001
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St 2/2001-42
S-57754
To sodišče je s sklepom opr. št. St
2/2001 z dne 24. 9. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 11. 10. 2001, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Bomales trgovina in storitve d.o.o.,
Nova Loka 43, Črnomelj in njegovimi
upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
A. Razred terjatev iz naslova obveznosti
do dobaviteljev, katerih terjatve se izplačajo
v višini 20% njihove vrednosti z letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere
(T + 0%) v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave.
B. Razred terjatev do upnikov iz nezavarovanih posjil, katere terjatve se izplačajo v
višini 60% z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere (T + 0%) v roku
treh let od pravnomočnosti prisilne poravnave.
C. Razred terjatev upnikov iz naslova obveznosti do Republike Slovenije iz naslova
davkov in prispevkov, katere terjatve se iz
naslova glavnic neplačanih davkov poplačajo v višini 100% vrednosti v roku pet let od
pravnomočnosti prisilne poravnave, upoštevajoč letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere (T + 0%), obveznosti iz
naslova zamudnih obresti, ki so se natekle
od neplačanih davkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave, se v skladu s 3.
odstavkom 16. člena Zakona o finančnem
poslovanja podjetij odpišejo.
D. Razred terjatev ločitvenih upnikov in
terjatev iz naslova obveznosti do delavcev,
katerih položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu - pregledu prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev po posameznih razredih z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih,
navedenih v točkah A, B in C izreka tega
sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2001
St 53/2000-47
S-57755
To sodišče je s sklepom opr. št. St
53/2000 z dne 24. 9. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 20. 10. 2001, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
PION Tehnološki procesi d.o.o. Črnomelj, Kanižarica 41 in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
A. Razred terjatev iz naslova obveznosti
do dobaviteljev in posojilodajalcev, ki kon-

vertirajo terjatve v poslovni delež oziroma v
osnovni kapital dolžnika.
B. Razred terjatev iz naslova obveznosti
do delavcev, države, njenih institucij ter dobaviteljev, ki ne konvertirajo terjatve v poslovne deleže oziroma osnovni kapital družbe, katerih terjatve se poplačajo v višini
20% posamezne terjatve v nominalnem znesku v roku enega leta po pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
C. Razred terjatev upnikov, dobaviteljev
in ostalih, katerih terjatve so sporne, ki se
izplačajo v višini 20% usklajene terjatve v
nominalnem znesku v roku enega leta od
dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu - pregledu prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev po posameznih razredih z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega
sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v
rokih, navedenih v točki B in C izreka tega
sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašata na dolžnika svoje terjatve upnika Andrej Glušič, Stanetova 25, Velenje v nominalnem znesku 21,656.774 SIT in Femar
d.o.o., Gregorčičeva ulica št. 27, Maribor v
nominalnem znesku 17,813.581,74 SIT.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom skupščine z dne 15. 6. 2001 o
povečanju osnovnega kapitala dolžnika z novim stvarnim vložkom (terjatvijo).
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2001
St 10/2001-161
S-57756
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Peko, Tovarna obutve d.d.,
Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, matična št. 5034701, šifra dejavnosti:
012810, ki bo dne 29. 11. 2001 ob 13. uri
v sobi 121/I tega sodišča.
Upniki si predlog načrta finančne reorganizacije lahko ogledajo v stečajni pisarni tega sodišča v času uradnih ur, vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredah tudi popoldne od 14. do
16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2001
St 3/99
S-57757
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Mlinar Franc, Mizarstvo Mlinar, s.p.,
Orehovlje 49, Miren - v stečaju bo 2.
narok za preizkus terjatev dne 10. 12. 2001
ob 8.35 v sobi 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 10. 2001
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St 8/95
S-57793
To sodišče objavlja na podlagi 1. odstavka 164. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93) oklic
v stečajnem postopku nad dolžnikom
Adriacommerce SOKEM, proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.o.o., v stečaju, Koper, Sermin 7b, bo narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 19.
12. 2001 ob 8.30 v sobi št. 132 tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev pri sodišču v sobi št. 208 (desno) v ponedeljek, sredo in petek med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2001
St 25/2001
S-57846
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Vezenine, tovarna čipk, vezenin
in konfekcije Bled, d.o.o., Kajuhova 1,
Bled vabi poravnalni senat upnike na narok
za prisilno poravnavo, ki bo dne 27. 11.
2001 ob 14.30 v sobi 12/pritličje tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije z dne 30. 8. 2001
v stečajni pisarni tega sodišča v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 10. 2001
St 69/97
S-57847
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
67/97 dne 26. 10. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom Blagovna borza d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001
St 23/2001
S-57848
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2001 z dne 11. 10. 2001 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo nad dolžnikom
Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna
z.o.o., Tržaška št. 45, Postojna in njegovimi upniki, izglasovano na naroku dne 11.
10. 2001.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom prvega razreda
(razred upnikov-dobaviteljev) izplačati njihove terjatve v višini 60% brez obresti v roku
treh let po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, po srednjem tečaju
Banke Slovenije 1 SIT za DEM veljavnem na
dan pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila iz posameznih razredov je razviden iz dopolnitve načrta finančne reorganizacije (točka 7.1), ki je sestavni del tega
sklepa, prav tako pa je seznam upnikov z
njihovimi terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih sestavni del sklepa.
Prisilna poravnava je postala pravnomočna dne 29. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2001
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St 88/2000
S-57849
To sodišče je s sklepom opr. št. St
88/2000 z dne 30. 10. 2001 začelo stečajni postopek nad družbo Gradbeno podjetje Gradis Koper, d.d., Koper, Obrtniška ulica 15 (vpisano v sodni register
pri tem sodišču pod matično številko
5074967, šifra dejavnosti 45.210).
V stečaju se pri dolžniku uporablja firma:
Gradbeno podjetje Gradis Koper, d.d. - v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi Igor
Bončina, Valjhunova 11, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajoj svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih in
predpisano kolkovano, prijavijo svoje prijave stečajnemu sentu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil ta oklic o začetku stečajnega postopka objavljen.
Narok za preizkus terjatev bo 14. 2.
2002 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 152/1
tega sodišča, Ferrarska 9.
Oklic je bil nabit na desko tega sodišča
dne 30. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 10. 2001
St 98/2001
S-57853
To sodišče je s sklepom St 98/2001
dne 30. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vortim d.o.o. trgovina, kooperacija, Ljubljana, Šmartinska 152,
matična št. 53766769, šifra dejavnosti
51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, Tržaška c. 40, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 1. 2002 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 01/00270
IZ-12358
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 01/00270 z dne 19. 9. 2001, v
izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Tomaž Čad iz Ljubljane, proti dolžniku
WAL-G d.o.o., Rožna dolina 40, Lesce in
zastavitelja WECO Commerce Bled
d.o.o., Rožna dolina 40, Lesce, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v znesku

20,000.000 SIT s pp, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež nepremičine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnih lokalov št.
8P, v izmeri 26,15 m 2 in št. 9P v izmeri
21,60 m2, v pritličju trgovsko poslovnega
objekta DP-3 v Celju, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, last zastavitelja po
kupoprodajnih pogodbah z dne 21. 4.
1998.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2001
Z 01/00292
IZ-13646
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 01/00292 z dne 18. 10. 2001,
v izvršilni zaadevi upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zoper dolžnika Marlon d.o.o. trgovina in turizem,
Pod lipami 34, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnika v višini 900.000 ATS s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank
po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
nepremičnine, poslovnega prostora, ki se
nahaja v kletnem prostoru poslovnega objekta na Glaziji, v izmeri 85,98 m 2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah,
ki služijo stavbi kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stavbe, katerega je lastnik
Marlon d.o.o., Trgovina in turizem, Pod
lipami 34, Celje, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 3. 2001 do celote.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2001
Z 01/00296
IZ-13649
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 01/00296 z dne 19. 10. 2001,
v izvršilni zadevi upnice Banke Vipa d.d.,
Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica, zoper dolžnika in zastavitelja Marisol družba za razvoj d.o.o., Delpinova 14, Nova Gorica,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 2,200.000 SIT, s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
na podlagi sporazuma strank, po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, enosobnega stanovanja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, ki se nahaja
na Tkalski 3a v Celju, v izmeri 35,19 m 2, s
pripadajočima kletnima prostoroma in solastnim delom skupnih prostorov, delov in
naprav ter funkcionalnega zemljišča, katerega je lastnik dolžnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene z dne 19. 7.
2001.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2001
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In 01/00008
In 01/00010
In 01/00011
In 01/00067

IZ-12974

Na podlagi sklepov Okrajnega sodišča v
Domžalah, opr. št. In 01/8 z dne 18. 7.
2001, opr. št. In 01/10 z dne 18. 7. 2001,
opr. št. In 01/11 z dne 18. 7. 2001 in opr.
št. In 01/67 z dne 18. 7. 2001, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje št.
5, v izmeri 52,82 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Postojni, Tržaška ulica
45 A, last dolžnice Jusič Asime.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave terjatve v višini
76.788,20 SIT s pp, 69.386,40 SIT s pp,
36.847,60 SIT s pp in 70.488 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 9. 2001
Z 00/00062
IZ-16571
Na stanovanju št. 13, v izmeri 65 m2, ki
se nahaja v IV. nadstropju na naslovu Adamičeva 41a, Grosuplje, je ustanovljena zastavna pravica za znesek 140.000 ATS s
pp, v korist upnice Posojilnice Bank Zila,
r.z.o.j., A-9500 Beljak, Avstrija, na podlagi
sklepa in rubežnega oziroma popisnega in
cenilnega zapisnika z dne 9. 11. 2000,
opr. št. Z 00/00062.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 11. 2000
Z 01/00129
IZ-13571
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1263/01 z dne 3. 10. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 01/00129 z dne
5. 10. 2001, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, do dolžnika Gordana Golemaca iz Portoroža, Vilfanova 28, na podlagi kreditne pogodbe o
dolgoročnem kreditu št. 315-20600294 z
dne 25. 9. 2001, v višini glavnice
23.593,60 EUR v SIT protivrednosti, po
srednjem tečaju BS na dan črpanja posojila, z obrestno mero letni EURIBOR + 3,7%,
z zapadlostjo prvega od 180 mesečnih
obrokov, dne 31. 12. 2001 in dokončnim
izplačilom, dne 30. 11. 2016 ter v zavarovanje stroškov sestave sporazuma v višini
63.000 SIT in 21.400 SIT stroškov tega
postopka, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dvosobnega stanovanja, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Kopru, na naslovu Bernetičeva ul.
22, ki obsega kuhinjo, dve sobi, hodnik,
kopalnico, terase in druge prostore kot tudi
solastninsko pravico na skupnih prostorih
delih in napravah ter zemljišču, vse stoječe
na parc. št. 252/5, v pogodbeno navedeni
izmeri 67,20 m2 k.o. Semedela, kot to izhaja iz izvirnikov kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 213 z dne 17. 2. 1993,
sklenjeno med Group Tomos d.o.o. in Salikovič Latifom ter Faktič Kadiro, menjalne
pogodbe z dne 5. 12. 1995, sklenjene med
Salikovič Latifom in Salikovič Kadiro (roj.
Faktič) ter Poropat Emilijo in Group Tomos
d.o.o. Koper, ter kupoprodajne pogodbe,
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sklenjene med Emilijo Poropat in Gordanom Golemacem.
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 je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2001
Z 332/2001
IZ-12317
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju opr. št. Z 332/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka, Zlato
polje 2 A, Kranj, ki stoji na parceli št.
448/25, 448/20 in 454/26, vl. št. 1066,
1231 in 800, k.o. Kranj, v skupni izmeri
37,10 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica Mirsada Bugari, roj.
13. 7. 1967, Zlato polje 2 A, Kranj, pridobila na podlagi prodajne pogodbe št.
5104 z dne 28. 9. 2000, ki jo je sklenila
s Savo, gumarsko in kemijsko industrijo,
d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na naroku
dne 8. 8. 2001 zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po prodajni pogodbi št.
5104 z dne 28. 9. 2000, v višini
1,986.272 SIT s pripadki, v korist upnice
Save, gumarske in kemijske industrije,
d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 9. 2001
I 2001/01267
IZ-12331
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01267 z
dne 22. 8. 2001, je bilo stanovanje št. 8, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica 31. divizije 44, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi, na naroku
dne 6. 9. 2001 zarubljeno v korist upnikov: Javno podjetje Komunala, p.o., Ul.
Mirka Vadnova 1, Kranj; Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj,
ki jih zastopa Domplan Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 9. 2001
I 2001/01268
IZ-12332
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01268 z
dne 22. 8. 2001, je bilo stanovanje št. 6, v
pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 12, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi, na naroku dne 6. 9.
2001 zarubljeno v korist upnikov: Javno
podjetje Komunala, p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa
Domplan Kranj, njega pa odvetnik Bogdan
Greif iz Kranja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 9. 2001

Z 2001/01266
IZ-12937
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01266, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 4, v skupni
izmeri 36,14 m2, v pritličju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Glavarjeva 47, s pripadajočimi kletnimi prostori ter trajno pravico souporabe funkcionalnega zemljišča in vseh
skupnih prostorov in naprav, ki služijo stanovanju kot posameznemu delu stavbe, ki
je last zastaviteljev Magdič Darka in Magdič Danice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 26. 11. 1999, sklenjene s prodajalko Novak Barbaro, Glavarjeva ul. 47, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001
Z 2001/01461
IZ-13529
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01461 z dne 26. 9. 2001,
je bilo stanovanje št. 23, v VI. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Ljubljana, Hudovernikova 2a, s pripadajočo solasninsko
pravico na zemljišču, na katerem stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, stanovanjska stavba stoji na parceli št. 441/7, vpisani pri vl.
št. 276, k.o. Poljansko predmestje in je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem Jurijem Mohoričem in
dolžnikoma, z dnem 26. 9. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Habič
Tomaža, v višini 4,183.400 SIT s pp in dolžnice Jecelj Leje, v višini 2,316.600 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2001
Z 2001/01104
IZ-13530
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01104, ki ga je dne 2. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoipolsobnem stanovanju
št. 110, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljubljani, Smrtnikova 4, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji na funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah,
ki je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 4. 1999, sklenjene s prodajalcem Klemenc Andrejem, Smrtnikova ul.
4, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
Z 2001/00291
IZ-13531
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00291 z dne 18. 9. 2001
so bili:
– poslovni objekt na Ziherlovi 6 v Ljubljani, stoječ pred stanovanjskim objektom G-1
v stanovanjskih soseski VS-1, Trnovo, v
skupni izmeri 438,75 m2, ki je postal last
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zastavitelja Koter Stanislava in zastaviteljice
Kotar Marije, na podlagi kupne pogodbe št.
12-L/VS-1 z dne 15. 11. 1985, sklenjene z
SGP Slovenija ceste Tehnika Obnova
n.sol.o. Ljubljana, ter last zastavitelja Kotar
Roberta do 1/2, na podlagi darilne pogodbe z dne 28. 7. 1997, sklenjene med Kotar
Stanislavom in Kotar Marijo kot darovalcema in Kotar Robertom kot obdarjencem,
– dvosobno stanovanje št. 5, v Trnovem,
v 1. nadstropju stanvanjskega bloka na Ziherlovi 6 v Ljubljani, v izmeri 63,35 m2, ki je
last zastavitelja Kotar Roberta, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 1998,
sklenjene s prodajalcem Likar Petrom iz
Ljubljane ter
– poslovni objekt na Ziherlovi 4 v Ljubljani, stoječ pred stanovanjskim objektom G 2,
VS-1, v skupni površini 330 m2, ki stoji na
parc. št. 142/13, 142/12, 142/38,
213/4, 213/3, 213/1, 213/6, 140/1,
139/1, 140/2, 213/2, 139/2, 1695/2,
1695/1, 148 in 144/1, vse k.o. Trnovsko
predmestje, ki je last dolžnika Kotar, Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12.
2000, sklenjene s prodajalcm Trgovskim
podjetjem Volna d.d. Ljubljana, z dnem
18. 9. 2001 zarubljeni v korist upnice Dolenjske banke d.d., Seidlova c. 3, Novo
mesto, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 130,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001
Z 2001/01248
IZ-13534
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01248, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovaju z dvema kabinetoma št. 12, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Kotnikova 20, v skupni izmeri 85,65 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 192/13, 192/17,
192/18, 192/15, 197/13, 197/9,
191/19, 192/6, 197/5, 197/6, 197/17,
191/20, 191/12, 191/15 in 192/20, k.o.
Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 0403-362-253/00 z
dne 9. 1. 2001, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,100.000 SIT s pp.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001
Z 2001/01051
IZ-13541
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01051, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 12, v izmeri
62,36 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega
bloka, vpisanega na parc. št. 209, 210,
199/1, 221, 219, 217, 215 in 214, k.o.
Štepanja vas, na naslovu Škerjančevo 8,
Ljubljana, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stanovanjske stavbe, kakor tudi funkci-
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onalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/92 z dne 25. 9. 1992,
sklenjene s prodajalcem Emona Globtour
d.o.o. Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,350.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001
Z 2001/01449
IZ-13543
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01449, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
1-2-3, v trgovsko poslovnem stanovanjskem
objektu A - Zeleni dvor, na Savski ulici v
Ljubljani, z dvema kabinetoma v prvem stopnišču, drugem nadstropju, v neto koristni
površini 59,20 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 2,92 m2 in parkirnim mestom v garažni kleti ter sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov, delov in naprav celotne stavbe in funkcionalnem zemljišču, ki
je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 7. 2001 in dodatkom št. 1 k prodajni pogodbi št. 073/2001
z dne 16. 7. 2001, sklenjenim dne 10. 8.
2001 s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Kraški zidar d.d. Sežana, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.100 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001
Z 2001/01630
IZ-13544
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01630, ki ga je dne 2. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
1, v izmeri 68,07 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Brodarjev trg
6, s pripadajočo shrambo v kletnem delu
stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
1093, 1180/2, 1175/2, 1176/2,
1178/3, 1177/2, 1175, 1173/2 in
1172/2, vse k.o. Moste, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem Bojanom Kosom, Brodarjev trg 6, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,020.000 ATS s pp. Stanovanju
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
Z 2001/01097
IZ-13547
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01097 z dne 2. 10. 2001,
je bilo stanovanje št. 53, v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka na Vojkovi 91,
v skupni izmeri 78,9 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi

kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6. 2001,
sklenjene s prodajalcema Kropej Janezom,
Brilejeva 1, Ljubljana in Lamovšek Barbko,
Kunaverjeva 1, Ljubljana, z dnem 2. 10.
2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg Republike 3, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve, do
dolžnika Alberta Gyurice, v višini
7,943.420 SIT s pp in do dolžnice Alenke
Kaufman, v višini 1,401.780 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2001
Z 2001/00831
IZ-13548
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00831, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 53 v stanovanjskem objektu v Ulici Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 1294/30,
1261/6, 1260/3, 1294/32, 1294/33,
1257/1, 1257/14 in 1257/15, vse vl. št.
857, k.o. Bežigrad, v skupni izmeri
54,44 m2, v naselju BS - 2/2 Rapova jama,
niz A - 1, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 5. 1994, sklenjene s prodajalcema Velkavrh Bojanom in Šuklje Velkavrh
Natašo, s prepovedjo odtujitve in obremenitve navedene nepremičnine v korist upnice,
zastavna pravica v korist upnice Posojilnice
bank Zila z.o.o., Josef Platz 6, Beljak, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 112.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001
Z 2001/01482
IZ-13573
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01482, ki ga je dne 4. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v I. nadstropju stanovanjskega bloka Pot
na Fužine 33, Ljubljana, v skupni izmeri
82,18 m2, vpisanem na parc. št. 1087/1,
1087/2 in 1184/1, k.o. Moste, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe št.
242/81 z dne 29. 1. 1981 in aneksa k
prodajni pogodbi št. MS 4/5 242/81 z dne
29. 1. 1981, sklenjenih s prodajalcem Staninvest, Kersnikova 6, Ljubljana, ter na podlagi sporazuma zakoncev o delitvi skupnega premoženja št. SV 701/01 z dne 28. 5.
2001 in aneksa k sporazumu zakoncev o
delitvi skupnega premoženja št. SV 980/01
z dne 9. 7. 2001, sklenjenih med Milanom
Starinom in Mileno Starin, pri notarki Marini
Ružič Tratnik iz Ljubljane, zastavna pravica
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 434.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
Z 2001/01134
IZ-13575
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01134, ki ga je dne 2. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v
izmeri 80,97 m2, v pritličju desno, stanovanjske hiše v Ljubljani, Strossmayerjeva
10, s pripadajočim solastniškim deležem
na dvorišču, vseh skupnih prostorih, delih,
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objektih in napravah stanovanjske hiše ter
pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9. 1998, sklenjene s prodajalko Marijo Beuk, Belokranjska
4, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke d.d., Seidlova cesta 3,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
Z 2001/00234
IZ-4236
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2001/00234 z dne 2.
4. 2001, je bilo v izvršilni zadvi upnika Raiffeisenbank
Unterpremstaetten,
reg.
Gen.m.b.H., Unterpremstaetten, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak
iz Maribora, proti dolžnici in zastaviteljici Jelislavi Šorli, Vrbanska cesta 28b, Maribor,
ter dolžniku Vladu Šorliju, Zdravkova ulica
12, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 190.000 ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na
naroku dne 2. 4. 2001, in sicer dvosobno
stanovanje št. 14, v tretjem nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Vrbanska cesta 28b, v skupni izmeri 53,71 m2, stoječe
na parceli št. 88, k.o. Koroška vrata, ki je v
lasti dolžnice oziroma zastaviteljice Jelislave Šorli, na podlagi prodajne pogodbe št.
1243/91 z dne 20. 12. 1991, vse v korist
upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten,
reg. Gen.m.b.H., Unterpremstaetten, Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2001
Z 2001/00461
IZ-9911
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 364/01 z dne 18. 5. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00461
z dne 3. 7. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega stanovanja št. 3, v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Frana Kovačiča
9, v skupni izmeri 80,85 m2, ki je last dolžnikov - zastaviteljev Rozalije in Darka Pihlerja, vsakega do 1/2 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 0861-10/92 z
dne 7. 10. 1992, sklenjene s prodajalcem
TAM Maribor d.d. in aneksa k tej kupoprodajni pogodbi z dne 24. 4. 2001, sklenjenega s prodajalcem TAM Maribor, družbo
za upravljanje in financiranje podjetij d.d. v
stečaju, v zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffeisenbank Unterpremstaetten, reg.
Gen.m.b.H., Unterpremstaetten, Avstrija, v
višini 180.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2001
Z 2001/00709
IZ-13537
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV
1183/01 z dne 27. 7. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00709 z dne
4. 10. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
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ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
enosobno stanovanje št. 15, v III. nadstropju, stopnišče 5, stanovanjske hiše Ul. bratov Greifov 22, v objektu BLZ Greenwich, ki
stoji na parc. št. 1168, k.o. Pobrežje, v obsegu 36,65 m2 in kletnega prostora v izmeri
4,20 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnika Uroša Rožiča, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7.
2001, v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, v višini 300.000 ATS s
pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2001
Z 2001/00270
IZ-13538
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 388/01
z dne 20. 3. 2001, s sklepom o zavarovanju
opr. št. Z 2001/00270 z dne 3. 10. 2001,
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 7, v
izmeri 68,90 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta oznake C, v
soseski Studenci 1 v Mariboru, na naslovu
Majcigerjeva 1, s pripadajočimi solastnimi prostori in napravami, ki je last dolžnice in zastaviteljice Marije Ledvinke, na podlagi soinvestitorske pogodbe št. 4-1/89-C z dne 29. 10.
1987 in dodatka k tej pogodbi št. 4-1/89 C-1
z dne 2. 3. 1988, v korist upnika Volksbank-Ljudska banka d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska 128a, v višini 50.000 DEM s
pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
In 01/00292
IZ-13636
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 01/00292, je bila nepremičnina, stanovanje št. 10, ki se nahaja
v III. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Frana Kovačiča 3 v Mariboru, v skupni izmeri ca. 56-57 m2, ki stoji na parceli
št. 2495, vpisani v z.k. vl. št. 1649, k.o.
Tabor, last dolžnika Milana Rataja st., EMŠO 2003927500082, dne 16. 10. 2001
na naroku zarubljena in s tem ustanovljena
poplačilna pravica za denarno terjatev
924.080,88 SIT s pripadki, v korist upnika
Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2001
Z 01/00039
IZ-13527
Okrajno sodišče v Postojni, v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana in dolžnik
Zoran Andjelič, Kocjančičeva 1, Koper ter
zastaviteljice Joke Andjelič, Ul. Prekomorskih brigad 4, Postojna, zaradi ustanovitve
zastavne pravice na podlagi sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega
pri notarju Andreju Škrku iz Ljubljane, pod
št. SV 1243/01 z dne 10. 8. 2001 in sklepa tega sodišča, opr. št. Z 01/00039 z dne

1. 10. 2001, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred Okrajnim sodiščem
v Postojni, dne 1. 10. 2001.
V korist izvršljive terjatve upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajsta c. 63, Ljubljana, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na dvosobnem stanovanju št. 1, v pritličju stanovanjske hiše v
Postojni, Prekomorskih brigad 4, ki obsega
60,83 m2 in to kuhinjo v izmeri 11,70 m2,
sobo v izmeri 17,61 m2, sobo v izmeri
13,81 m2, hodnik v izmeri 7,55 m2, WC v
izmeri 1,96 m2, kopalnico v izmeri 3,90 m2,
shrambo v izmeri 1,80 m2, balkon oziroma
teraso v izmeri 1,06 m2 ter druge prostore v
izmeri 2,16 m2, last zastaviteljice Joke Andjelič, Ul. Prekomorskih brigad 4, Postojna. Stanovanjska hiša, v kateri se nahaja
navedeno stanovanje, stoji na parc. št. 776,
pri vl. št. 627, k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 10. 2001
Z 21/2001
IZ-13535
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem
sodniku posamezniku Benjaminu Auerju, na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 113/2001 z
dne 15. 2. 2001, v izvršilni zadevi predlagateljev, upnice Abanke d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Razlagova 11, Maribor, ki jo zastopa Ksenija Košar Bratuša,
roj. 1969, stanujoča Efenkova 28, Maribor,
dolžnice Valerije Rižnar in zastaviteljice Mojce Kotnik, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 16. 3. 2001 sklenilo:
na podlagi navedenega neposredno izvršljivega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Abanke d.d. Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, do dolžnice Valerije Rižnar
s.p., Orešje 107, Valerija Rižnar, rojena 20.
12. 1956, stanujoča Orešje 107, Ptuj, v višini 3,000.000 SIT s pp, po kreditni pogodbi
št. 22914/8 z dne 5. 2. 2001, dovoli in
odreja popis (rubež) nepremičnin v korist
upnice, ki so last zastaviteljice Mojce Kotnik,
rojene Rižnar, rojena 20. 6. 1976, stanujoča Ciril Metodov drevored 12, Ptuj, in sicer
trisobno stanovanje št. 4, s kuhinjo in pritiklinami v I. nadstropju, v večstanovanjski hiši
na Ptuju, na naslovu CMD 12, zgrajeni na
parceli št. 1451, pripisani vl. št. 472, k.o.
Ptuj, katerega lastnica je zastaviteljica, na
podlagi darilne pogodbe z dne 17. 11.
1998, sklenjene med Cirilom Bohincem, rojenem leta 1924 in zastaviteljico.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na navedenih nepremičninah.
Popis zastavljenih nepremičnin opravi
Okrajno sodišče na Ptuju.
Zapisnik o popisu se razglasi tudi na sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju.
Na originalu listine o pridobitvi nepremičnin, ki so predmet hipoteke v tem postopku
se zaznamuje, da je nepremičnina zarubljena na podlagi sporazuma strank. Listina se
izroči upnici do poplačila celotne terjatve.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 3. 2001
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Z 01/00094
IZ-12981
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. Z 01/00094 z
dne 1. 10. 2001, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 2, v večstanovanjski hiši, ki
stoji na parcelni št. 1328, pripisani pri vl. št.
486, k.o. Slovenska Bistrica, v velikosti
83,80 m2 in obsega kuhinjo, 2 sobi, WC +
tuš, shrambo in drvarnico, katerih lastnica
je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 9. 2000, sklenjene z ISA – Izvajanje sanacij v gradbeništvu Anton Mernik s.p., Kolodvorska ulica 35/c, Slovenska Bistrica,
dolžnica Silva Volgemut s.p., Levanjci 19,
Desternik, zastavna pravica v korist upnice
Nove Kreditne banke Maribor d.d., Podružnica Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 1. 10. 2001
Z 24/2001
IZ-13526
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu, opr. št. Z 24/2001 z dne 20. 9.
2001, je bila v zadevi zavarovanja upnika
Sib d.d., Čopova 38, Ljubljana, dolžnika
Maver, Proizvodnja, inženiring, trgovina,
k.d., Prekomorskih brigad 10, Tolmin in zastavitelja Romana Mavra, Prekomorskih brigad 10, Tolmin, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v znesku 6,000.000 SIT s
pripadki, zarubljena na naroku dne 3. 10.
2001 nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 16, v
tretjem nadstropju v Tolminu, Prekomorskih
brigad 10, v izmeri 73,29 m2 ter je last
zastavitelja Romana Mavra, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 30/91, sklenjene dne 5. 11. 1991, s
prodajalcem Gostol p.o. Nova Gorica.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 10. 2001
Z 2001/00214
IZ-13583
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00214, ki ga je dne 5. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju st.
5, v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Hrastniku, Pot Vitka Pavliča 18 in kletnem prostoru z isto številko, stanovanje meri 43,50
m2, ki je last dolžnika in zastavitelja Vojka
Hrovata, Dolga vas 18, Žužemberk, sedaj
Pot Vitka Pavliča 18, Hrastnik, zastavna
pravica v korist upnika Jožeta Škerjanca,
Ižanska 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.440 DEM s pp.
Okrajno sdoišče v Trbovljah
dne 4. 10. 2001
Z 61/2001
IZ-13580
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Krekove Banke d.d. Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, do dolžnika Pia d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča, opr. št. Z 61/2001 z
dne 11. 7. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
13,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na:
– poslovnem prostoru št. 417, površine
36,50 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stolpiča C, kompleksa Dijaškega doma CSŠ
Velenje, Efenkova 61 (stolpič stoji na zem-
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ljišču, vpisanem pri vl. št. 596, k.o. Velenje), zastavljeni poslovni prostor pa je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
125/94 z dne 20. 5. 1993, med prodajalcem RS, Ministrstvom za šolstvo in šport ter
dolžnikom kot kupcem,
– poslovnem prostoru št. 416 in 418, v
skupni površini 56,61 m2, ki se nahajata v 4.
nadstropju stolpiča C, kompleksa Dijaškega
doma CSŠ Velenje, Efenkova 61, Velenje, ki
sta prav tako last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 128/2001, sklenjene med
RS, Ministrstvom za šolstvo in šport kot prodajalcem ter dolžnikom kot kupcem.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 9. 2001
In 73/99
IZ-13634
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se na podlagi sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
26. 6. 2000, pod opr. št. In 73/99, ki je
postal pravnomočen dne 31. 8. 2001, v korist upnika Intop d.o.o., Cesta v Bevče 28,
Velenje, zoper dolžnika Petra Previšiča-Salon “S”, Cesta v Bevče 9, Velenje, zaradi
izterjave 1,091.500 SIT s pp, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
in jo predstavlja lokal št. 1, v kletnih prostorih
stanovanjskega bloka Goriška ulica 41 v Velenju, v izmeri 87 m2, sicer stoječem na vložku št. 1685, k.o. Velenje, ki je po podatkih v
spisu last dolžnika Petra Previšiča, Cesta v
Bevče 9, Velenje, v celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 10. 2001

Amortizacije
N 242/2001
AM-13557
Na predlog Dušice Studen, Metelkova
1, Ljubljana, 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 vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: 9 delnic razreda B z naslednjimi serijskimi številkami:
BS 000442, BS 000443, BS 000444, BS
000445, BS 000446, BS 000447, BS
000448, BS 000449, BS 000450.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 28/2000
SR-11783
Okrajno sodišče v Grosupljem je v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Štrusa,
Plešivica pri Žalni 16, Grosuplje, ki ga zastopa odvetnik Ismet Mahmuljin iz Grosupljega, zoper nasprotne udeležence: Ahlin
Janez Plešivica 4, Grosuplje, Ahlin Frančiška, roj. Vodnik, CC 1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina, Ahlin Rafael Fran-

cisko, CC 1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina, Ahlin Lavra Cecilija, CC
1128, 9000 Comodoro, Rivadavia, Argentina in Ahlin Juan Jose, CC 4251, 1000
Buenos Aires, Argenina, zaradi razdružitve
solastnih nepremičnin, in po predlogu predlagatelja za postavitev začasnega zastopnika z dne 15. 5. 2001, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku ter 36.
člena Zakona o nepravdnem postopku sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Ahlin Janezu,
Plešivica 4, Grosuplje, se postavi začasna
zastopnica Mojca Hribar, univ. dipl. pravnica, strokovna sodelavka Okrajnega sodišča
v Grosupljem.
Nasprotnemu udeležencu Ahlin Juan Jose, CC 4251, 1000 Buenos Aires, Argentina, se postavi začasna zastopnica Vesna
Orehek, univ. dipl. pravnica, Petrušnja vas
53, Šentvid pri Stični.
Začasni zastopnici imata v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti imata začasni zastopnici od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njuna
pooblaščenca oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 9. 2001
P 2096/2001
SR-12392
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče stranke Agencije RS za plačilni promet,
ki jo zastopa odvetnica Tajka Golob iz Ljubljane, proti toženi stranki Anici Dobnikar,
Maroltova 16, Ljubljana, zaradi plačila
24,229.512 SIT s pp in predloga za izdajo
začasne odredbe skelnilo:
toženi stranki Anici Dobnikar se prepoveduje odtujitev in obremenitev stanovanja št. 23 v Ljubljani na naslovu Maroltova
16, v izmeri 76,70 m 2 v soseski BS-3,
zgrajeni na parc. št. 982/1, 981/1,
980/1, 979, 978, 951 in 952, k.o. Stožice, s shrambo v kleti ter pravico souporabe skupnih delov stavbe, z vpisom te
prepovedi na originalu prodajne pogodbe
št. 95-54/90-04 z dne 10. 12. 1990 ter
aneksu
k
prodajni
pogodbi
št.
95-54/90-1/04 z dne 7. 2. 1991, sklenjenima med Službo družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, podružnica
Ljubljana, ter toženo stranko kot kupcem,
ki jo je dolžna tožena stranka takoj predložiti sodišču zaradi te prepovedi.
Če tožena stranka ne bo takoj predložila
originala pogodbe in aneksa, se ji izreče
denarna kazen v znesku 500.000 SIT. Sodišče bo po uradni dolžnosti opravilo izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni kazni.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2001
I PL 508/97
SR-13555
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, zoper toženo stranko Jalšovec Roberta, Zasavska c. 38, Ljubljana-Čr-
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nuče, zaradi plačila 869.835 SIT s pripadki, dne 5. 10. 2001 sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren sedaj
Ponikvar se razreši dolžnosti začasne zastopnice v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Jalšovec Robertu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik mag. Gorazd Bunta-Južina, Štefanova 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl
508/97, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2001
I 99/02289
SR-13554
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi opr. št. I 99/02289 upnika
Si.mobil d.d., Šmartinska 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec, zoper dolžnico Mileno Pirc, nazadnje
stanujočo Pod Srobotnikom 6, Straža, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjatve
249.928,50 SIT s pp, na podalgi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Igorja Smoleja iz Novega mesta, Vrhovčeva 7.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njeno bivališče oziroma dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 9. 2001
P 26/2000
SR-9122
Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni
zadevi tožeče stranke Katarine Volk, Parje
11, Pivka, ki jo zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Postojne, zoper toženo stranko
neznane dediče po pok. Jožefu Penku,
Milki Puharič, Mariji Penko, Hedviku Penku in Emi Penko, vsi neznanega prebivališča, zaradi priznanja lastninske pravice
(pcto 200.000 SIT) na temelju določila 4.
točke drugega odstavka 84. člena ZPP
sklenilo:
– neznanim dedičem po pok. Jožefu
Penku, Milki Puharič, Mariji Penko, Hedviku Penku in Penko Emi, je postavilo za
začasnega zastopnika, odvetnika Mirana
Škrinjarja iz Postojne, Tržaška cesta 34/A.
Začasni zastopnik se postavlja, ker je prebivališče toženca neznano, v pravdi pa nima pooblaščenca, reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika tožencu pa
bi trajalo predolgo tako, da bi zaradi tega
lahko nastale škodljive posledice za tožnika.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 4. 2000
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Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

Izbrisi

KRANJ

LJUBLJANA
Srg 98/07242
Rg-406383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07242 z dne 16. 8. 1999 pod št. vložka 1/13894/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5525420
Firma: OXIA, podjetje za trgovino in
zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OXIA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva ul.
22
Osnovni kapital: 1,746.000 SIT
Ustanoviteljica: Snedec Alenka, izstop
10. 12. 1998.
Sklep družbenice z dne 10. 12. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Snedec Alenka, Jarška cesta 63, Ljubljana.

NOVO MESTO
Srg 1994/02851
Rg-13589
Okrožno sodišče v Novem mestu je v
registrski zadevi zaradi izbrisa subjekta vpisa dne 28. 6. 1996 sklenilo:
v sodnem registru tega sodišča se pod
št. vložka 1/01663/00 izbriše subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična št.: 5479282.
Firma: TR, računalniške storitve, Metlika d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo.
Sedež: 8330 Metlika, Breg revolucije 20.
Osnovni kapital: 2.000 SIT.
Ustanovitelj: Rus Matjaž, izstop 18. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 18. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rus Matjaž, Breg revolucije 20,
Metlika.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v 15
dneh po prejemu sklepa, ki se vloži pri tem
sodišču. O pritožbi odloča pristojno sodišče druge stopnje.

Srg 1710/2001
Rg-13005
Družba LTH - OBRAT I, proizvodnja
hladilnih naprav d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem Kidričeva cesta 66, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/5793/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame LTH
Inženiring, proizvodnja hladilnih naprav,
d.o.o., Kidričeva 66, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega skepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2001

KRŠKO
Srg 202/2001
Rg-13563
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Iskra Indel, Industrijska
elektronika, Kostanjevica na Krki d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Iskra Indel, industrijska elektronika, Kostanjevica na Krki,
d.o.o., Krška cesta 8, objavlja sklep:
družba Iskra Indel, industrijska elektronika Kostanjevica na Krki, d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 3. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana, Dunajska 160 in Iskra,
elektro in elektronska industrija d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, z ustanovitvenim kapitalom 22,390.074,20 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
22,390.074,20 SIT prenese v celoti na Slovensko razvojno družbo d.d., Ljubljana in
Iskro, elektro in elektronsko industrijo d.d.
Ljubljana.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 10. 2001
Srg 10224/2001
Rg-13004
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Leonardo, grafični
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atelje d.o.o. Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Leonardo, grafični
atelje d.o.o., Fabianijeva 31, Ljubljana, dne
24. 9. 2001 objavlja sklep:
družba Leonardo, grafični atelje
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 7. 6. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Peklaj Roman in Peklaj
Ljiljana, oba Fabianijeva ul. 31, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom vsak po 812.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001
Srg 10533/2001
Rg-13009
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe Slovenijales, Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in konsignacije d.d. Ljubljana, Dunajska 22, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Slovenijales FIM, družba za zunanjo
in notranjo trgovino d.o.o. Ljubljana, Dunajska 22, objavlja sklep:
družba Slovenijales FIM, družba za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. Ljubljana, Dunajska 22, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 6.
2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelj je Slovenijales, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije d.d. Ljubljana, Dunajska 22, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Slovenijales, Mednarodno podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije d.d. Ljubljana.
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 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 2. 10. 2001
Srg 9709/2001
Rg-13010
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
odvetnice Maje Ramšak iz Ljubljane, Peričeva 35, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Toro avto, trgovina, izvoz, uvoz in
posredništvo d.o.o. Ljubljana, Šmartinska
152, objavlja sklep:
družba Toro avto, trgovina, izvoz, uvoz
in posredništvo d.o.o., Ljubljana, Šmar-
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tinska 152, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 6.
2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jesih Aleš, Suhadolčanova ulica 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Jesih Aleša.
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 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 2. 10. 2001

MARIBOR
Srg 3372/2001
Rg-13595
Družba L. M. Rošker, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Polička vas 38,
Pesnica pri Mariboru, reg. št. vl.
1/7145-00, katere družbenica je Rošker
Ljudmila, Polička vas 38, Pesnica pri Mariboru, po sklepu družbenice družbe z dne 9.
10. 2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Roške Ljudmila.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001
Srg 3418/2001
Rg-15558
Družba Trasiko, transportne, založniške in izobraževalne storitve d.o.o., Ul.
Arnolda Tovornika 11, Maribor, reg. št.
vl. 1/8149-00, katere družbenik je Kosmač
Borut, Ulica Arnolda Tovornika 11, Maribor,
po sklepu družbenika družbe z dne 11. 10.
2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kosmač Borut.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 10. 2001

NOVO MESTO
Srg 1045/2001
Rg-13588
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Svarun-R, marketing in
inženiring Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Slavka Gruma 54, objavlja sklep:

družba Svarun-R, marketing in inženiring
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Slavka
Gruma 54, vpisana na reg. vl. št.
1-3703/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 8. 10.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Miroslav Rožman, Novo
mesto, Slavka Gruma 54, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na Miroslava Rožmana.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 10. 2001

PTUJ
Srg 348/2001
Rg-13594
Družba PEGASUS INTERNATIONAL,
import - export d.o.o., Slovenja vas 76,
Ptuj, reg. št. vl. 1/9464-00, katere ustanoviteljica je Martina Rožanc, Dergomaška ulica 60, Ljubljana, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 16. 7. 2001, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Martina Rožanc.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 10. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper, PE
Celje, Celje, Lava 7, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, dimenzij 6×2 cm z napisom ADRIATIC Zavarovalna družba d.d. Koper, Koper,
Ljubljanska cesta 3a, POSLOVNA ENOTA CELJE - LAVA št. 7. Ob-58040

Priglasitveni list
Bakija Marija, Ribiška ulica 6, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 040-0753/95, izdan dne 10. 10. 1997. gnb-71420
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Carli Fortuna Zdenka, Rožna 9, Idrija, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 052428/1030/02-21/1999, izdana dne
30. 11. 1999. gnd-71593
Cek Magda, Hrušica 1, Podgrad, priglasitveni list, opravilna št. 012-254/94, izdan dne
21. 10. 1994. gnf-71591
Gobec Stanko, Partizanska cesta 40, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-667/1994. gnq-71830
Golub Mario, Polje cesta VIII/2, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 071700/2978/01-36/2000, izdana dne
9. 10. 2000. gnm-71484
Kastelic Marija, Prade, Cesta VIII/3, Koper Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017471/2039/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-71592
Kastelic Rudolf, Potrčeva ulica 12, Ljubljana,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 055728/1936/01-35/1997, izdana dne
10. 10. 1997. gnv-71850
Krajnc Peter s.p., Fram 103/a, Fram, obrtno dovoljenje, št. 04891/4262/00-74/1995.
gnh-71714
Salamon Stane, Rožna, Dolina cesta II/3a,
Ljubljana,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-1138/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gni-71842
Salija Adnan s.p., Slaščičarna Galeb, Drevored 1. maja 1/a, Izola - Isola, obrtno dovoljenje,
št. 015723/0049/0023/95 - reprezentativno
obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnu-71476
Savić Božidar s.p., Celovška cesta 144,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056339/4576/01-37/1996, izdana dne
16. 1. 1996 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano 30. 1. 1996. gnd-71393
Simčič Rajko, Belsko 12, Postojna, priglasitveni list, opravilna št. 41-220/94, izdan dne
16. 5. 1994. gnl-71560
Smuk Ljiljana s.p., Elektromehanika Smuk,
Retnje 44, Križe, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 035052/0987/00-68/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnj-71487
Volavšek Mirko, Lesično 17, Lesično, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 063344/1239/01-64/1999 - reprezentativno. gnx-71723

Potne listine
Ahačič Valerija, Zdešarjeva ulica 24, Ljubljana, potni list, št. BA 15824, izdala UE Ljubljana.
gnx-71748
Ahačič Zvonimir, Zdešarjeva ulica 24, Ljubljana, potni list, št. BA 15825, izdala UE Ljubljana. gny-71747
Balagić Almir, Volše 2, Vače, potni list, št. BA
444007. gnn-71408
Bašelj Andreja, Snediceva 8, Kranj, potni
list, št. AA 925533. gne-71517
Batistič Anton, Miren 186, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 87584, izdala UE Nova Gorica. gne-71542
Batistič Jožefa, Miren 186, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 96988, izdala UE Nova Gorica. gnd-71543
Bec Boštjan, Cankarjeva 42, Radovljica, potni list, št. CA 21437. gne-71667
Behek Alojz, Černelavci, Dolga ulica 14, Murska Sobota, potni list, št. CA 039840, izdala UE
Murska Sobota. gnw-71499
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Berghaus Jožefa, Sp. Sečovo 59, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 642105, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-71496
Berginc Igor, Bratovševa ploščad 22, Ljubljana, potni list, št. AA 20219, izdala UE Ljubljana. gni-71613
Berlot Oliver, Louise-Schroeder-Str. 39,
Hannover, Nemčija, potni list, št. BA 703826.
gnn-71483
Blaznik Damjan, Zabreznica 62, Žirovnica,
potni list, št. BA 781029, izdala UE Jesenice.
gns-71803
Bodiroža Nenad, Cankarjeva 36, Nova Gorica, potni list, št. BA 11858, izdala UE Nova
Gorica. gnf-71541
Bošnak Stojan, Podvrh 95, Braslovče, potni
list, št. AA 965869. gnx-71423
Bošnjak Tomaž, Leskovška c. 5, Krško, potni list, št. AA 395918, izdala UE Krško.
gno-71690
Božičnik Andrej, Opekarniška cesta 1, Celje, potni list, št. BA 684205. gnf-71391
Broder Gabrijel, Zlato polje 1, Kranj, potni
list, št. AA 648857. gnn-71633
Bučovnik Franc, Hrovatova ulica 12, Limbuš, potni list, št. AA 808049. gne-71492
Buhvald Helena, Zagrad 51, Prevalje, potni
list, št. BA 905421, izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-71671
Cigler Urška, Ul. bratov Vošnjakov 10, Celje,
potni list, št. BA 742761. gnm-71709
Cortese Dario, Mrharjeva 7, Ljubljana, potni
list, št. AA 306204, izdala UE Ljubljana.
gnu-71651
Cvikl Katarina, Cesta v Zgornji log 19, Ljubljana, potni list, št. AA 938723. gnt-71502
Čančula Huber Maksimiljana, Im Schafacker
2, 79541 Lorrach, Nemčija, potni list, št. BA
883354. gnf-71774
Čaušević Suad, Medvedova 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 462976, izdala UE Ljubljana.
gnk-71411
Česen Boris, Ulica Metoda Mikuža 6, Ljubljana, potni list, št. AA 590062, izdala UE Ljubljana. gnr-71504
Čičmirko Slavko, Stara Vrhnika 97, Vrhnika,
potni list, št. BA 387548, izdala UE Vrhnika.
gnv-71500
Čobec Oliver, Čandranska vas 6, Poljčane,
potni list, št. BA 582674. gng-71765
Čufer Ivan, Stržišče 31, Grahovo ob Bači,
potni list, št. AA 253700. gno-71682
Divjak Slava, Na jami 4, Ljubljana, potni list,
št. AA 465500, izdala UE Ljubljana. gnh-71614
Ferk Branko, Plavčakova 6, Maribor, potni
list, št. AA 123290. gni-71813
Gačnik Jožica, Drenik 6, Škofljica, potni list,
št. BA 523879, izdala UE Ljubljana. gnj-71837
Gašpar Štefan, Dogoška cesta 67, Maribor,
potni list, št. AA 731754. gnp-71431
Grilc Mojca, Cesta na klanec 6, Kranj, potni
list, št. AA 925599, izdala UE Kranj. gnn-71858
Grižinić Sergij, Ulica Istrskega odreda 2, Izola - Isola, potni list, št. AA 501046, izdala UE
Izola. gnd-71818
Ilič Zoran, Šalara 52, Koper - Capodistria,
potni list, št. BA 213695. gnn-71683
Janc Boštjan, Ljubljanska cesta 23, Radovljica, potni list, št. AA 903447. gnt-71527
Jarić Leila, Polje 361, Ljubljana, potni list, št.
BA 901898, izdala UE Ljubljana. gnp-71781
Jenko Emil, Črnova 22, Velenje, potni list,
št. AA 899081. gnx-71698
Jevtić Aleš, Na Korošci 2, Ljubljana, potni
list, št. CA 35753. gnp-71856
Jovanović Aljaž, Srednja vas pri Šenčurju 16,
Šenčur, potni list, št. BA 781844. gnh-71414
Kašca Tatjana, Brdo 45, Bovec, maloobmejno prepustnico, št. AI 98818, izdala UE Tolmin.
gns-71378

Kekuš Janko, Cesta na Mrkovec 79, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
37561, izdala UE Koper. gnm-71809
Kepec Ivan, Trboje 120, Kranj, potni list, št.
BA 111625. gnm-71759
Kepec Luka, Trboje 120, Kranj, potni list, št.
CA 038962. gnn-71758
Kepec Rok, Trboje 120, Kranj, potni list, št.
BA 858616. gno-71757
Kepec Stanislava, Trboje 120, Kranj, potni
list, št. BA 111646. gnp-71756
Kernjak Tanja, Šišenska 26, Ljubljana, potni
list, št. AA 763311, izdala UE Ljubljana.
gny-71826
Klarič Davor, Na zelenici 7, Celje, potni list,
št. BA 491514. gni-71563
Koprivec Mišo, Gogalova 10, Kranj, potni
list, št. BA 39602. gng-71790
Koren Tomaž, Drežnica 3, Kobarid, potni
list, št. BA 804851. gnu-71526
Korošec Hedvika, Rakova steza 5, Frankolovo, potni list, št. BA 439053. gni-71463
Kovačević Miroslav, Milčinskega ulica 68,
Ljubljana, potni list, št. BA 994030, izdala UE
Ljubljana. gnw-71374
Kragelj Ivan, Žabče 11/a, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 73488, izdala UE Tolmin. gnk-71686
Kremavc Jože, Potrčeva ulica 2, Maribor,
potni list, št. BA 536231. gnl-71685
Krkovič Štefka, Trg zbora odp. 23, Kočevje,
potni list, št. AA 918878, izdala UE Kočevje.
gnh-71539
Lakić Danijela, Ul. Cvetke Jerin 1, Štore,
potni list, št. BA 824359. gnp-71731
Leban Dušanka, Cankarjeva 16, Nova Gorica, potni list, št. AA 350476, izdala UE Nova
Gorica. gnq-71805
Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, potni
list, št. BA 571865. gnj-71362
Luzar Dušan, Cerov log 16, Šentjernej, potni
list, št. BA 983960. gns-71678
Matjaž Jože, Rateče 10, Rateče-Planica, maloobmejno prepustnico, št. AI 15451, izdala UE
Jesenice. gnc-71419
Medja Iztok, Jelovškova 2/a, Mengeš, potni
list, št. BA 735822, izdala UE Dimžale.
gnj-71862
Miklavc Viktor, Podjunska ulica 10, Mežica,
potni list, št. AA 841912. gnv-71550
Momčinović Vedran, Na jami 12, Ljubljana,
potni list, št. CA 19493, izdala UE Ljubljana.
gnc-71623
Mujkanović Abdulah, Koželjskega 3, Velenje, potni list, št. AA 562700. gnk-71761
Mujkanović Mirsad, Koželjskega 3, Velenje,
potni list, št. AA 236124. gnd-71418
Narat Branko, Brezovica na Bizeljskem 34,
Bizeljsko, potni list, št. AA 748500, izdala UE
Brežice. gnc-71544
Novak Barbara, Robova 50, Vrhnika, potni
list, št. AA 195623. gnp-71406
Novak Tomaž, Robova 50, Vrhnika, potni
list, št. AA 195624. gno-71407
Ogorevc Jernej, Stara vas Bizeljsko 89, Bizeljsko, potni list, št. BA 958295, izdala UE
Brežice. gnc-71519
Ogrizek Slavica, Ob potoku 21, Selnica ob
Dravi, potni list, št. BA 186059. gnp-71531
Pahor Erika, Ulica J. Pahorja 4, Sežana, potni list, št. BA 568198, izdala UE Nova Gorica.
gnw-71474
Pajić Milan, Bevkova 4, Maribor, potni list,
št. BA 700769. gng-71415
Pandurević Damjan, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, potni list, št. BA 830746, izdala UE Ajdovščina. gno-71557
Pandurević Danilo, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, potni list, št. P00051601.
gnq-71555
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Pinter Bajec Vera, Ob železnici 6, Maribor,
potni list, št. AA 369662. gng-71619
Pišek Jožef, Zg. Verjane 35, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. AA 521847.
gnc-71669
Pivać Elvir, Koroška Bela, C. Viktorja Svetina
8/b, Jesenice, potni list, št. BA 71429, izdala
UE Jesenice. gnv-71425
Poličnik Janez, Spodnje Kraše 11, Šmartno
ob Dreti, potni list, št. AA 839222, izdala UE
Mozirje. gny-71647
Potočnik Matjaž, Spodnji kraj 50, Prevalje,
potni list, št. BA 856165, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-71808
Radić Drago, Leskovec 26, Škofja vas, potni
list, št. BA 897050. gnb-71495
Raspoh Gregor, Ulica Ivana Kosovela 17,
Ajdovščina, potni list, št. BA 688564, izdala UE
Ajdovščina. gns-71553
Restović Đeronimo, Bana Jelačiča 3, Dubrovnik, Hrvaška, potni list, št. BA 717114.
gnm-71659
Rihtaršič Andrej, Snediceva 8, Kranj, potni
list, št. AA 166566. gnn-71533
Rojc Peter, Začret 11, Škofja vas, potni list,
št. AA 567285. gnp-71831
Rozman Anja, Zgornje Bitnje 135, Kranj, potni list, št. BA 992862. gnq-71509
Rozman Gašper, Zgornje Bitnje 135, Kranj,
potni list, št. BA 693585. gnp-71510
Rožič Valči, Goričica pri Moravčah 6, Moravče, potni list, št. AA 579149, izdala UE Domžale. gny-71772
Sadiković Damir, Naselje Slavka Černeta 33,
Kranjska Gora, potni list, št. BA 679013, izdala
UE Jesenice. gnu-71426
Senekovič Renate, Hauptstrasse 97, 73635
Rudersberg, Nemčija, potni list, št. BA 540983.
gnh-71564
Sitar Marijana, Vojkova ul. 87, Ljubljana, potni list, št. AA 318618, izdala UE Ljubljana.
gny-71847
Skrbinek Eva, Tomšičeva 16, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 783869. gnh-71764
Stanič Tea, Cankarjeva 36, Nova Gorica,
potni list, št. BA 993708, izdala UE Nova Gorica. gnm-71684
Starina Joško, Glavna cesta 12, Mirna, potni
list, št. AA 995953, izdala UE Trebnje.
gni-71513
Strašek Bojan, Petkova 48, Ljubljana, potni
list, št. BA 973327, izdala UE Ljubljana.
gnb-71795
Strašek Cvetka, Petkova 48, Ljubljana, potni
list, št. AA 460020, izdala UE Ljubljana.
gnc-71794
Strašek Petra, Petkova 48, Ljubljana, potni
list, št. BA 664463, izdala UE Ljubljana.
gnd-71793
Svetec Viljem, Trdkova 21, Kuzma, potni list,
št. P00136778. gno-71532
Svetec Viljem, Trdkova 21, Kuzma, maloobmejno prepustnico, št. AG 20871, izdala UE
Murska sobota. gnz-71546
Šket Albin, Pečovnik 70/c, Celje, potni list,
št. AA 836728. gnk-71561
Šket Frančiška, Pečovnik 70/c, Celje, potni
list, št. BA 319745. gnj-71562
Štebih Zmago, Polenci 26/a, Polenšak, potni list, št. CA 22340. gnh-71389
Šterbenc Rok, Zadružna cesta 8/b, Črnomelj, potni list, št. BA 284805. gnk-71636
Tomić Dunja, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana-Polje, potni list, št. CA 19492, izdala UE
Ljubljana. gnv-71625
Topić Zoran, Matjaževa 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 772481, izdala UE Ljubljana.
gnf-71641
Trento Luka, Kosovelova ulica 2, Piran - Pirano, potni list, št. BA 912071. gnx-71548
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Trifunović Nikola, Rojčeva ulica 16, Ljubljana, potni list, št. AA 244144, izdala UE Ljubljana. gni-71838
Urbanc Zdravko, Zalog 12, Golnik, potni list,
št. BA 000200618. gnk-71711
Uršič Tina, Kotnikova ulica 2, Ljubljana, potni
list, št. AA 680153, izdala UE Ljubljana.
gnb-71820
Vehar Nataša, H. Freyerja 1, Idrija, potni list,
št. P 9775. gnb-71695
Vidmar Droljc Milena, Šmartno 65, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. AA 225677, izdala UE
Ljubljana. gni-71863
Vladimirov Petra, Vošnjakova 14, Ljubljana,
potni list, št. CA 19594, izdala UE Ljubljana.
gnq-71780
Vodušek Maša, Kicar 12/c, Ptuj, potni list,
št. BA 607323. gnm-71384
Vučković Jožefa, Puštal 67, Škofja Loka, potni list, št. AA 479688. gnt-71727
Živković Izidor, Stanežiče 47, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA 102268. gnr-71654
Žlahtič Zvonko, Ciglence 62/a, Maribor, potni list, št. AA 227625. gnf-71766

Osebne izkaznice
Adamović Tihomir, Mestne njive 5, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 46227. gnx-71677
Arzenšek Rok, Cesta VII/8, Velenje, osebno
izkaznico, št. 342321. gnl-71635
Bačar Karlo, Miren 90/a, Miren, osebno izkaznico, št. 21373. gnt-71802
Benko Maja, Hubadova ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 485446. gnc-71394
Borondić Ljubica, Kalinova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 96076. gnt-71477
Brajdič Zdenko, Straža pri Raki 31, Raka,
osebno izkaznico, št. 774675. gnn-71383
Brecl Pavel, Sp. Preloge 2/a, Slovenske Konjice,
osebno
izkaznico,
št. 763125.
gnq-71705
Brenko Boris, Blanca 10, Blanca, osebno
izkaznico, št. 409961. gnj-71387
Bučovnik Franc, Hrovatova ulica 12, Limbuš, osebno izkaznico, št. 131264. gnd-71493
Bukovec Andrej, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 829058. gnj-71762
Bulc Mateja, Karlovška cesta 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 238362. gng-71740
Burger Tadej, Na gulč 21, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 366275. gno-71857
But Vinko, Brezovo 30, Studenec, osebno
izkaznico, št. 797754. gnf-71691
Čebulj Mojca, Koroška 105, Maribor, osebno izkaznico, št. 148501. gnf-71645
Černelič Anka, Cesta na grad 34, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 503716. gni-71338
Čuk Marija, Levčeva 14, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 868332. gnh-71514
Davidović Anđa, Ul. Slavka Gruma 90, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 683847.
gny-71672
Dolgan Marjan, Kal 7, Pivka, osebno izkaznico, št. 602654. gnh-71814
Drame Leon, Kamniti pot 2, Rakek, osebno
izkaznico, št. 590951. gnq-71430
Drobne Nina, Planina pri Sevnici 76, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 893313.
gnc-71469
Đukić Antonija, Ulica v Kokovšek 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 819733. gnv-71775
Felicjan Neva, Sečovlje 130, Sečovlje - Sicciole,
osebno
izkaznico,
št. 914881.
gnz-71521
Ferš Frančiška, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 885828. gno-71357

Flis Ivan, Zavrh nad Dobrno 4, Dobrna, osebno izkaznico, št. 733747. gnn-71708
Germadnik Mitja, Št. Kovača 3, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št. 229314.
gnb-71670
Gorše Miha, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 127044. gnh-71364
Gostinčar Simona, Toplarniška 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 467154. gnr-71629
Hladnik Cvetka Leopoldina, Šolska 8, Brežice, osebno izkaznico, št. 557019. gnw-71749
Hočevar Alojz, Malikorinj 17, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 696233. gns-71778
Horvat Danica, Novo Polje, Cesta XV/33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 382804.
gnb-71570
Hribovšek Tomaž, Mazijeva ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159995. gnu-71751
Hudovernik Karmela, Tomšičeva 33, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 293598.
gnq-71680
Ivančič Peter, Brejčeva 21, Domžale, osebno izkaznico, št. 870804. gnt-71852
Ivezić Oliver, Drevored 1. maja 6, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 690812. gnf-71666
Jerman Radojka, Kvedrova cesta 6, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 169774.
gnj-71537
Jeršin Jože, Št. Jurij 18, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 824656. gnl-71610
Jovanović Božidar, Chengdujska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 842799. gnp-71581
Jurjovec Ivanka, Simona Jenka 11, Domžale, osebno izkaznico, št. 743103. gnf-71741
Kaučič Pavel, Koželjskega 6, Velenje, osebno izkaznico, št. 527091. gnl-71639
Kenda Vinko, Drenov grič 34, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 314639. gnm-71784
Kmet Živa, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 246278. gnj-71662
Kocjančič Marino, Šmarca, Stegne 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 291797.
gnc-71848
Kocmur Dušan, Jurčičeva 69, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 924173. gnb-71520
Kokošinek Ijaš, Zaloška 76/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 695551. gnv-71825
Konvalinka Hildegarda, Bevkova ulica 26,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 741591.
gnh-71664
Korošec Hedvika, Rakova steza 5, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 719265. gnj-71462
Kovač Erica, Sela 30, Dolenjske Toplice,
osebno izkaznico, št. 301513. gnv-71375
Kovačič Emilija, Podbrežna 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 445860.
gnu-71801
Krasnić Saša, Kuzmičeva ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 893579. gng-71490
Krebs Neža, Arnuševa ulica 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 618048. gnw-71674
Kresnik Stanislav, Kovača vas 124, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 323423.
gnr-71529
Kumar Igor, Zarnikova 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 12497. gnp-71356
Kumer Tatjana, Cankarjeva 1/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 411823. gni-71763
Kužner Janez, Teharska cesta 110, Celje,
osebno izkaznico, št. 580617. gnp-71381
Kvar Martin, Lopata 4/a, Celje, osebno izkaznico, št. 349720. gnh-71518
Lančič Jernej, Jamna 10/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 97351.
gns-71528
Lipar Marija, Privoz 11/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 43381. gnd-71718
Lipovšek Mitja, Špitalič 6, Motnik, osebno
izkaznico, št. 325371. gnm-71359
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Maher Branislav, Pod gradom 20, Radlje ob
Dravi,
osebno
izkaznico,
št. 560160.
gns-71828
Marković Nina, Rudarska ulica 16, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 435932.
gnb-71545
Marušič Nina, Dvorakova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 291924. gnx-71823
Mavrič Danica, Na zelenici 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 803429. gne-71817
Mencinger Boris, Zapuže 2/a, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 512324.
gnj-71687
Mitrović Dragan, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 913171. gns-71632
Mujkanović Mirsad, Koželjskega 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 676294. gne-71417
Murovec Irena, Prešernova ulica 2, Postojna, osebno izkaznico, št. 325240. gnv-71800
Mužan Peter, Ribno, Partizanska ulica 5,
Bled, osebno izkaznico, št. 752345. gnf-71516
Nadu Ksenja, Jelševec 2, Trebelno, osebno
izkaznico, št. 94704. gnm-71434
Osolnik Angelca, Staletova 11, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 508761. gnl-71360
Pandurević Danilo, Bevkova ulica 3, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št. 146169.
gnp-71556
Pečovnik Karmelina, Stržovo 38, Mežica,
osebno izkaznico, št. 59144. gnv-71675
Pegan Klara, Šibeniška 16, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 554876. gnk-71536
Perčič Željko, Podvine 1, Planina pri Sevnici,
osebno izkaznico, št. 246267. gns-71503
Petrić Borut, Sallaumines 9, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 798785. gnr-71804
Pirjevec Dominika, Ul. Polonce Čude 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 809567. gni-71788
Poberaj Nina, Rada Simonitija 17, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 245982. gng-71540
Podkoritnik Magdalena, Zgornja Rečica 103,
Laško, osebno izkaznico, št. 967179.
gnx-71523
Polanec Leopold, Sp. Nova vas 42, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 339519.
gnl-71710
Potočnik Matjaž, Spodnji kraj 50, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 531487. gno-71807
Pulko Irena, Dobrina 41, Žetale, osebno izkaznico, št. 404977. gnx-71373
Radić Andraž, PPolje cesta XLVI/1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 69983. gnx-71798
Radić Drago, Leskovec 26, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 137147. gnc-71494
Radovanović Damira, Trnovska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 408462. gnz-71771
Rajnar Renato, Lipovci 139, Beltinci, osebno izkaznico, št. 767454. gnq-71530
Rataj Luka, Mariborska cesta 50, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 199342. gnz-71646
Ravnik Alenka, Bohinjska Bela 97/a, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št. 90540.
gny-71376
Rednak Margarita, Ulica V. prekomorske brigade 6, Celje, osebno izkaznico, št. 30252.
gng-71390
Reja Mark, Trubarjeva 10, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 435588. gny-71522
Rode Bernard, Veliko Mlačevo 2, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 60025. gnh-71789
Savić Božidar, Celovška cesta 144, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 790966. gnk-71444
Savinšek Milan, Cesta v Rastke 2/a, Ljubno
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 717445.
gnd-71768
Sedmak Luka, Boletova 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 695276. gne-71392
Sedonja Simon, Vaneča 23, Puconci, osebno izkaznico, št. 768233. gnq-71380
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Selan Aleš, Kopališka ulica 8/b, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 279728. gne-71367
Sicherl Pavle, Brajnikova ulica 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 907925. gnr-71604
Sitar Ivan, Godič 70, Stahovica, osebno izkaznico, št. 559592. gnx-71573
Skaberne Saba, Vrtača 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 536828. gnj-71787
Slekovec Bojan, Ul. Frana Kovačiča 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 246790.
gnp-71706
Sodja Matej, Zabreznica 77, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 396684. gnx-71648
Strašek Bojan, Petkova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 969453. gne-71792
Strašek Cvetka, Petkova 48, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 530587. gnz-71796
Strašek Jožefa, Sela 31, Podčetrtek, osebno izkaznico, št. 737387. gng-71465
Strdin Matjaž, Sp. trg 53, Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št. 156038. gnd-71693
Svetec Viljem, Trdkova 21, Kuzma, osebno
izkaznico, št. 964524. gnm-71534
Šala Kristina, Zg. Jarše, Kamniška 28, Radomlje, osebno izkaznico, št. 461664.
gnb-71595
Šetina Janez, Zbilje 24/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 421797. gnk-71786
Šetinc Katja, Dobrovnik 265/b, Dobrovnik Dobronak, osebno izkaznico, št. 301257.
gny-71547
Šteblaj Julijana, Nanoška 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 319346. gnw-71849
Tertinek Marija, Sv. Primož 13, Muta, osebno izkaznico, št. 392992. gnd-71643
Tomažin Alojz, Gorenja vas pri Leskovcu 11,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 855308. gni-71688
Tomažin Marijana, Veliki vrh pri Šmarju 2,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 42314.
gnm-71334
Tomlje Sabina, Iršičeva 8, Celje, osebno izkaznico, št. 892063. gnt-71427
Trelec Dominik, Vodnikova cesta 167, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 838070. gnr-71754
Trošt Ivan, Tkalska 51, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 654565. gnd-71668
Turk Boštjan Juš, Cesta na Brdo 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 451317. gnw-71449
Udovič Valter, Kubed 6/a, Gračišče, osebno izkaznico, št. 291976. gni-71538
Vehar Nataša, H. Freyerja 1, Idrija, osebno
izkaznico, št. 820841. gnc-71694
Velikonja Igor, Ulica Tolminskega punta 10,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 988036.
gnx-71673
Velušček Venceslav, Lucan 34, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 26518.
gnp-71681
Vertovšek Renata, Stolnik 72, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 55324. gnq-71630
Vičič Danijela, Cesta v Mestni log 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83889. gnf-71366
Virc Anton, Hudo 5, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 805873. gnr-71679
Vrzel Anton, Rožički vrh 3, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 302514. gnv-71379
Zidar Jana, Podgrad 126, Podgrad, osebno
izkaznico, št. 670307. gnw-71649
Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 776825. gne-71342

Vozniška dovoljenja
Alessio Irena, Ul. XXX. divizije 14, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8650, izdala UE Piran. gnm-71734

Batistič Jožefa, Miren 186, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3175, izdala UE
Nova Gorica. gnz-71471
Benetek Zalar Miša, Ul. Koroškega bataljona
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 813062, reg. št. 198290, izdala UE Ljubljana. gnq-71505
Berc Aljoša, Koritno 47, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1322588, reg.
št. 24052, izdala UE Radovljica. gno-71482
Berne Gabrijela, Slovenska vas 4, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14036, izdala UE Postojna. gnq-71455
Blažević Jožef, Borejci 50, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 21540. gnq-71580
Bogunić Suhadolc Nina, Verovškova ulica
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1368368, reg. št. 225059, izdala UE Ljubljana. gno-71457
Boštar Robert, Nazorjeva 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1392283, reg.
št. 52531, izdala UE Kranj. gno-71732
Božič Gabrijela, Kardeljev trg 2, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 858505, reg.
št. 24951, izdala UE Velenje. gns-71703
Bračko Vladimir, Petkova ulica 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139753,
reg. št. 63489, izdala UE Ljubljana. gny-71397
Brank Tatjana, Reška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229764, reg.
št. 47241, izdala UE Ljubljana. gnp-71481
Brečko Ida, Trg borcev NOB 12, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2725. gnz-71346
Brelih Ana Marija, Hafnerjevo naselje 100,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 727, izdala UE Škofja Loka. gnd-71497
Bukovec Andrej, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1150392,
reg. št. 25511, izdala UE Velenje. gne-71767
Bulc Mateja, Karlovška cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 186036,
reg. št. 11285, izdala UE Ljubljana. gnh-71739
But Vinko, Brezovo 30, Studenec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 394625, reg.
št. 28. gne-71692
Cerkvenik Slavko, Škofije 25, Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 726, izdala UE Sežana. gnp-71456
Cokan Verica, Rožna ulica 2, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1399942, izdala UE Žalec. gni-71638
Cortese Dario, Mrharjeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1454187,
reg. št. 181325, izdala UE Ljubljana.
gnu-71501
Čampelj Nataša, Ul. Slavka Gruma 54, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31907, izdala UE Novo mesto. gng-71440
Čas Matjaž, Straže 120, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11798, izdala UE
Slovenj Gradec. gns-71353
Čelhar Milena, Snežniška cesta 22, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10625, izdala UE Postojna. gng-71565
Čerčinović Antun, Prešernova cesta 9/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
340125, reg. št. 6758, izdala UE Velenje.
gnv-71700
Demšar Claudia, Žiganja vas 12, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8615, izdala UE Tržič. gnt-71577
Derlink Urška, Sorška cesta 29, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13621,
izdala UE Škofja Loka. gnz-71621
Deželan Štefan, Ljubljanska 43/b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
566961, reg. št. 54477, izdala UE Ljubljana.
gns-71628
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Drame Leon, Kamniti pot 2, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 36342, reg.
št. 5137, izdala UE Cerknica. gnr-71429
Ducman Martin, Trje 28, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9671, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni-71413
Duraković Sead, Gornja Koprivna, Cazin,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1490552,
reg. št. 241380, izdala UE Ljubljana. gnf-71466
Durič Karmen, V. Tinje 25, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20979,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnj-71441
Fišer Stojan, Žitna ulica 23, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16736. gnj-71437
Gabrič Anton, Raka 53, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3148. gnk-71511
Garbus Nina, Pohorski bataljon 19, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14156. gnl-71435
Gorišek Samo, Groblje 60, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 36623, izdala UE Novo mesto. gnp-71460
Gostinčar Simona, Toplarniška ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482275, reg. št. 152496, izdala UE Ljubljana. gnt-71652
Grešak Irena, Podšmihel 12, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7791, izdala
UE Laško. gnw-71699
Gspan Vičič Maja, Na gaju 12/d, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1026333,
reg. št. 156778, izdala UE Ljubljana.
gnq-71405
Habot Jože, Trubarjeva ulica 20, Šmarje pri
Jelšah,
vozniško
dovoljenje,
št. 8930.
gni-71488
Hajdinjak Martina, Adamičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1504536, reg. št. 186364, izdala UE Ljubljana. gnb-71845
Hamiti Hamid, Loke 2, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8059, izdala UE Trbovlje.
gnv-71575
Hodžić Nedžib, Zahiroviči, Zahiroviči, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1343490,
reg. št. 229033, izdala UE Ljubljana.
gnu-71851
Horvat Danica, Novo Polje, Cesta XV/33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299296, reg. št. 195177, izdala UE Ljubljana. gnc-71569
Hribovšek Tomaž, Mazijeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842745, reg. št. 167538, izdala UE Ljubljana.
gnt-71752
Jančič Matej, Nova gora nad Slov. Bistrico
58, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19021, izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-71806
Jazbinšek Ernest, Jelce 7, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8824,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnw-71824
Jazbinšek Gregor, Dramlje 9/b, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12085, izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-71704
Jeklin Bernarda, Maleševa ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364360, reg. št. 89892, izdala UE Ljubljana.
gnv-71400
Jordan Jože, Suhor 30, Dolenjske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 18981,
izdala UE Novo mesto. gnx-71348
Juratovac Andrej, Mrzlava vas 35, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16919, izdala
UE Brežice. gnk-71386
Kadirić Hidajet, Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
566778, reg. št. 188970, izdala UE Ljubljana. gnr-71454
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Karat Adis, Ozeljan 18, Šempas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 40262, izdala UE Nova Gorica. gne-71567
Kasunić Damir, Janeza Puharja 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1303330,
reg. št. 39376, izdala UE Kranj. gns-71578
Kaučič Pavel, Koželjskega 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. S 459594, reg.
št. 7719, izdala UE Velenje. gnk-71640
Kenda Vinko, Drenov grič 34, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 6246,
izdala UE Vrhnika. gnn-71783
Kern Borut, Partizanska cesta 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736703, reg.
št. 38016, izdala UE Kranj. gnf-71566
Kern Gregor, Glavarjeva cesta 4, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14619, izdala UE Kamnik. gnu-71776
Kern Milan, Pšata 2, Cerklje na Gorenjskem,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1347487,
reg. št. 51307. gnw-71349
Klančnik Vili, Breg 3, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4699, izdala
UE Slovenske Konjice. gnt-71352
Kleč Gregor, Mislinjska Dobrava 131, Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14697. gnk-71436
Ključevšek Matjaž, Svibno 10, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8733, izdala UE
Laško. gnr-71479
Kolekevski Dobrivoje, Taborska 32, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1483205, reg. št. 21631, izdala UE Grosuplje.
gnf-71491
Kompara Iztok, Goriška 5/a, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38236, izdala UE Nova Gorica.
gng-71815
Komplet Roman, Sodinova 21, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 120670,
reg. št. 30853, izdala UE Celje. gnh-71489
Koprivec Mišo, Gogalova 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1036117, reg.
št. 19376, izdala UE Kranj. gnf-71791
Korošec Hedvika, Rakova steza 5, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 48771.
gnk-71461
Kovačič Emilija, Podbrežna 7, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15407,
izdala UE Koper. gnj-71587
Kralj Branko, Šmarca, Nožiška cesta 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14803, izdala UE Kamnik. gnb-71395
Kralj Maja, Ješetova 93, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404761, reg.
št. 52932, izdala UE Kranj. gnr-71404
Kramar Petra, Linhartova 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1054249, reg.
št. 25671, izdala UE Velenje. gne-71642
Krapež Klavdija, Idrijska cesta 35, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
705198, reg. št. 9777, izdala UE Ajdovščina.
gnz-71821
Kruh Ana, Ivana Regenta 17, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43164, izdala UE Nova Gorica. gni-71663
Kumer Tatjana, Cankarjeva 1/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1339564,
reg. št. 28704, izdala UE Velenje. gnv-71750
Lah Rok, Efenkova 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1150587, reg.
št. 27238, izdala UE Velenje. gnh-71689
Lančič Jernej, Jamna 10/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6424, izdala UE Gornja Radgona.
gne-71467
Lednik Vanja, Arja vas 51/b, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1411941,
izdala UE Žalec. gnt-71702

Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1472743, reg.
št. 100973, izdala UE Maribor. gni-71363
Mačkovšek Aleš, Rifengozd 12/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 131734,
izdala UE Laško. gnv-71525
Makovec Urša, Reboljeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 228163,
reg. št. 185668, izdala UE Ljubljana.
gnb-71345
Mali Mateja, Vir, Erjavčeva ulica 4/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1514693, reg. št. 37407, izdala UE Domžale.
gnk-71336
Marčinko Marijana, Hajdoše 59/d, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18012, izdala UE Ptuj. gno-71582
Mataija Antun, Podlubnik 152, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg.
št. 23840, izdala UE Škofja Loka. gnu-71451
Mavec Anica, Pod strahom 47, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 243984,
reg. št. 171597, izdala UE Ljubljana.
gnd-71368
Memedali Ramadan, Kovinarska ul. 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8057,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-71769
Miklavžin Primož, Selo 11, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 48374, reg.
št. 21324, izdala UE Velenje. gnc-71644
Mitrović Dragan, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1551255,
reg. št. 247548, izdala UE Ljubljana. gnt-71631
Mlinar Miha, Levstikova ulica 16, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23371, izdala UE
Škofja Loka. gnu-71626
Mohar Drago, Trubarjeva ulica 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4455,
izdala UE Ribnica. gny-71447
Mujkanović Abdulah, Koželjskega 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
48399, reg. št. 9876, izdala UE Velenje.
gnl-71760
Mujkanović Mirsad, Koželjskega 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1218768,
reg. št. 20181, izdala UE Velenje. gnf-71416
Muller Andrej, Zadobrovška cesta 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889274, reg. št. 133623, izdala UE Ljubljana.
gnt-71777
Mušič Marija, Ulica 6 junija 6, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508855, reg. št. 7324, izdala UE Grosuplje.
gno-71507
Nahtigal Franc, Zg. Jezersko 103, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
639259, reg. št. 9296, izdala UE Kranj.
gnu-71551
Nemanič Jaka, Pod hrasti 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492184,
reg. št. 225184, izdala UE Ljubljana.
gnd-71843
Oblak Anica, Zaloška cesta 92, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 447730,
reg. št. 22669, izdala UE Ljubljana. gnw-71724
Obreza Mojca, Spodnje Stranje 33/b, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg.
št. 15939, izdala UE Kamnik. gnv-71475
Ognjenović Mark, V Murglah 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1526540,
reg. št. 243348, izdala UE Ljubljana. gnt-71602
Omahen Marija, Poljanska cesta 33, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10534,
izdala UE Škofja Loka. gnk-71486
Pandurević Danilo, Bevkova ulica 3, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
831918, reg. št. 10515, izdala UE Ajdovščina.
gnn-71558
Pantić Zaga, Clevelandska ulica 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1487344, reg. št. 243785, izdala UE Ljubljana. gni-71713
Pegan Klara, Šibeniška 16, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 1144290, izdala UE Ajdovščina. gnw-71424
Perhaj Igor, Ratež 50, Brusnice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17957, izdala UE Novo mesto. gni-71588
Petek Neža, Trubarjeva cesta 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1265467,
reg. št. 225258, izdala UE Ljubljana.
gnn-71358
Plahuta Dušan, Spodnje Stranje 10/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19209, izdala UE Kamnik. gnr-71854
Podgoršek Leopold, Krčevina pri Vulbargu
116/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
reg. št. 19641, izdala UE Ptuj. gnz-71421
Podgoršek Matija, Vojsko 6, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 651683, reg.
št. 196137, izdala UE Ljubljana. gnn-71458
Podlesnik Anja, Primož pri Ljubnem 41, Ljubno ob Savinji, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 68/2001.
gnh-71589
Ponikvar Mitja, Gasparijeva 16, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 419021, izdala UE Cerknica. gnv-71350
Potočnik Matjaž, Spodnji kraj 50, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16980, izdala UE Ravne na Koroškem. gnn-71733
Pucelj Klemen, Kumrovška 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 846925,
reg. št. 178212, izdala UE Ljubljana.
gnu-71576
Pustotnik Miroslav, Volčji potok 46, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20325, izdala UE Kamnik. gns-71853
Rajakovič Marija, C.B.E. 11, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1514320, reg.
št. 5981, izdala UE Metlika. gni-71438
Raspoh Gregor, Ulica Ivana Kosovela 17,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1067317, reg. št. 12345, izdala UE Ajdovščina. gnr-71554
Ravnik Alenka, Bohinjska Bela 97/a, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273254, reg. št. 17540. gnx-71377
Redenšek Klavdija, Boštanj 36/a, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 331652,
reg. št. 9100. gnc-71819
Resnik Andrej, Dob, Kokošnje 12, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1542033,
reg. št. 33790, izdala UE Domžale. gnn-71833
Retuznik Ivan, Zg. pristava 18, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3379, izdala UE Slovenske Konjice.
gnl-71535
Rihtarec Ivan, Trubarjeva cesta 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1490204, reg. št. 116129, izdala UE Ljubljana. gnq-71355
Rituper Boštjan, Pečarovci 21, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. 35809. gnr-71579
Sečko Alojz, Travniška 13, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 19308. gng-71590
Seferović Zehrida, Partizanska cesta 45,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19071, izdala UE Škofja Loka. gng-71665
Sicherl Pavle, Brajnikova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 633152,
reg. št. 49141, izdala UE Ljubljana. gns-71603
Skaberne Saba, Vrtača 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 590877, reg.
št. 16625, izdala UE Kamnik. gnz-71371
Smodej Leon Jurij, Ulica XXXI. divizije 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808140, reg. št. 16713, izdala UE Kranj.
gnk-71361
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Sojer Jerneja, Tržaška 64/a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13878.
gnr-71354
Strašek Cvetka, Petkova 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 228954,
reg. št. 169879, izdala UE Ljubljana.
gny-71797
Šeligo Gregor Vengust, Vrunčeva 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 43791.
gnr-71829
Šetina Janez, Zbilje 24/a, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 229677, reg.
št. 19509, izdala UE Ljubljana. gnl-71785
Šetinc Katja, Dobrovnik 265/b, Dobrovnik Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15012, izdala UE Lendava. gnw-71549
Škof Aleš, Brezje pri Dobrovi 46, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1190108,
reg. št. 219440, izdala UE Ljubljana. gnl-71835
Škraba Joško Franc, Malnarjeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
411259, reg. št. 109606, izdala UE Ljubljana.
gnd-71618
Škrobar Drago, Negova 70, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8818,
izdala UE Gornja Radgona. gnt-71452
Štromberger Marko, Zadružna 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 22812, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-71585
Šubic Marko, Tratnikova ulica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 448468,
reg. št. 131793, izdala UE Ljubljana.
gny-71622
Terbovc Aleš, Vojkova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 29928.
gnf-71816
Tomažin Marijana, Veliki vrh pri Šmarju 2,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1101347, reg. št. 19537, izdala UE Grosuplje. gnn-71333
Trelec Dominik, Vodnikova cesta 167, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1264837, reg. št. 185904, izdala UE Ljubljana. gnq-71755
Turk Boštjan Juš, Cesta na Brdo 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354067, reg. št. 155392, izdala UE Ljubljana.
gnx-71448
Ungertar Rozalija, Vrhpolje pri Kamniku 200,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13570, izdala UE Kamnik. gnm-71834
Urleb Jože, Dole 25, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4466, izdala UE
Šentjur pri Celju. gny-71822
Uršnik Franjo, Javornik 54, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 4512, izdala UE Dravograd. gny-71422
Vaupotič Sašo, Trdinova 4, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45299, izdala UE
Ptuj. gnp-71485
Vidmar Damjan, Ulica V. Kejžarja 38, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. 1267345.
gnn-71583
Viher Robert, Ivanjkovci 26, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 10696,
izdala UE Ormož. gnv-71450
Vodišek Ivan, Vodiško 11, Rimske Toplice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9607,
izdala UE Laško. gnj-71712
Vrhovnik Barbara, Liparjeva cesta 30, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354210, reg. št. 30123, izdala UE Domžale.
gny-71372
Vrtovec Pavel, Pod Ostrim vrhom 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 788.
gnw-71574
Zakovšek Klara, Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.

št. 14564, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-71745
Zorec Dušan, Opekarniška 9, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11033, izdala
UE Ormož. gnb-71445
Zorko Luka, Potrčeva 16, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17317,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-71351
Zrim Alojz, Gasilska 4, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1146554, reg.
št. 46202, izdala UE Kranj. gnm-71584
Žertuš Andreja, Bizeljska vas 10, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16338, izdala
UE Brežice. gno-71432
Žičkar Stanislava, Cankarjeva 7, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 816665,
reg. št. 7913. gnj-71637
Živković Izidor, Stanežiče 47, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513982, reg. št. 130724, izdala UE Ljubljana.
gns-71653
Žohar Maksimiljan, Tomšičeva 10, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1677, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-71586
Žolgar Dušan, Rožna ulica 11, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 11775, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-71770
Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106906,
reg. št. 126165, izdala UE Ljubljana. gnf-71341

Zavarovalne police
Bukovnik Boštjan, Rupa 23, Kranj, zavarovalno polico, št. 0675144, izdala zavarovalnica
Tilia. gns-71453
Erjavec Vladimira, Mekinje nad Stično 15,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št. 365520,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-71859
Ivanež Matej, Loka 3, Brusnice, zavarovalno
polico, št. 819491, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnp-71606
Kurtinović Goran, Beblerjev trg 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 137584, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-71443
Laketić Radojka, Dvorjane 71/a, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 00101376377, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gng-71340
Lozančič Dragica, Zlato polje 8, Kranj, zavarovalno polico, št. 805841, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnc-71594
Milić Andrejana, Pod akacijami 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 375612, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-71464
Minjović Miloš, Dajnkova ulica 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 796969, izdala zavarovalnica Tilia. gno-71657
Mulič Samo, Trg Rivoli 8, Kranj, zavarovalno
polico, št. 0834237. gnq-71559
Nemanič Jaka, Pod hrasti 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 826955, izdala zavarovalnica
Tilia. gnc-71844
Preklicujemo zavarovalne police za zavarovanje premoženja, sklenjene med Pralnico Lucija, d.o.o., Liminjanska 102, Portorož in Slovenico Zavarovalniško hišo, d.d., Filiala Koper, Ljubljanska c. 3, Koper, in sicer:
– dodatek št. 01 k polici 2-966 – požarno
zavarovanje premoženja, izdan v Kopru, dne
22. 6. 2001,
– dodatek št. 01 k polici 2-968 – požarno
zavarovanje zalog, izdan v Kopru, dne 22. 6.
2001,
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– dodatek št. 01 k polici 2-969 – požarno
zavarovanje tujih zalog, izdan v Kopru, dne 22. 6.
2001,
– dodatek št. 01 k polici 2-967 – strojelomno zavarovanje, izdan v Kopru, dne 22. 6. 2001,
– dodatek št. 01 k polici 2-975 – vlomsko
zavarovanje tujih zalog, izdan v Kopru, dne 22. 6.
2001,
– dodatek št. 01 k polici 2-970 – vlomsko
zavarovanje opreme, izdan v Kopru, dne 22. 6.
2001 in
– dodatek št. 02 k polici 2-971 – zavarovanje odgovornosti, izdan v Kopru, dne 22. 6.
2001. Ob-57881
Stonič Vekoslav, Ig 350, Ig, zavarovalno polico, št. 837229, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno-71382
Šala Kristina, Zg. Jarše, Kamniška 28, Radomlje, zavarovalno polico, št. 00101370758,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-71596

Spričevala
Areh Lucijan, Stari trg 22, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, izdano leta 1996. gnv-71725
Balantič Primož, Nadlesk 43, Cerknica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1989 in 1990. gnh-71839
Bašelj Janez, Mala vas 34, Grosuplje, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. gno-71832
Bernetič Matjaž, Marezige 57/b, Marezige,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivana Babiča Jagra v Marezigah. gnu-71730
Bregar Ivan, Gorenja vas 28/a, Podkum,
spričevalo o zaključnem izpitu Revirske ljudske
univerze
Trbovlje,
poklic
voznik,
št.
VOZ-09/2000, izdano leta 2000. gng-71365
Cimprič Marinka, Tunjiška cesta 2, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole, izdano leta 1978/79. gnu-71401
Čamdžić Besim, Smrtnikova 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnx-71773
Čirović Miljan, Brilejeva ulica 19, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani. gng-71840
Dreo Bračun Vida, Stari grad 33, Krško, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 1979, 1980, 1981 in 1982, izdano
na ime Dreo Vida. gnl-71385
Dular Aleksander Žiga, Titova 96, Jesenice,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1991 in 1992. gnr-71779
Finžgar Rok, Derčeva ulica 39, Ljubljana,
indeks, št. Srednje trgovske šole, 1999.
gnt-71827
Fric Eržen Anže, Šorlijeva 6, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske šole v
Škofji Loki, izdano na ime Fric Anže. gns-71728
Gligorevič Iztok, Tomšičeva 56, Slovenj Gradec, spričevalo o končani OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1960/61. gnb-71720
Globočnik Gorazd, Seča 87, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične in pomorske šole Piran. gny-71722
Grošelj Jure, Mestni trg 11, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu št. 610855, izdano 24. 2. 1998.
gng-71515
Hreščak Dejan, Žapuže 1/b, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Veno Pilon v Ajdovščini, smer gimnazija,
izdano leta 1982. gnv-71729
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Jelen Niko, Javornik 38, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika Gostinske šole, smer
kuhar natakar, izdano leta 1995/96. gnz-71721
Jelenčič Franc, Adamičeva cesta 1/c, Grosuplje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
lesne šole v Škofji Loki, izdano leta 1975, 1976
in 1977. gnq-71655
Ježek Gordana, Lepoglava Radnička 17, Žarovnica, Hrvaška, spričevalo za kuharja, izdala
Srednje šole za gostinstvo in turizem leta 1991
na ime Maček Gordana. gnk-71611
Kavran Uroš, Mozelj 29/a, Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. gnm-71409
Kejžar Marko, Podbreg 37, Kranjska Gora,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Centra strokovnih šol, poklic
avtomehanik, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gny-71472
Kelvišar Izidor, Laze 46 pri Dolskem, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1997. gnc-71369
Klančič Jana, Bilje 128, Renče, spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 1994. gnt-71552
Kocjančič Bojan, Knezova ulica 22/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnj-71812
Kopač Lidija, Rožna 15, Idrija, maturitetno
spričevalo Gimnazije Jurija Vega v Idriji, izdano
leta 1983/84, izdano na ime Česnik Lidija.
gnw-71599
Kos Tatjana, Cesta 4. julija 17/a, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo mesto.
gnl-71735
Kramžar Nataša, Kidričeva 46, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Celju, št. 14/4A, izdano leta
1996. gnz-71746
Kristan Tine, Dobračevska 90, Žiri, spričevalo 3. letnika Srednje elektro in strojne šole v
Kranju, izdano leta 1995 in 1996. gno-71782
Lamut Suzana, Knežina 16, Dragatuš, spričevalo o končani OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta 1982/83, izdano na ime Prijanovič Suzana. gng-71615
Lavrič Andrej, Dvor 77, Dvor, spričevalo 4.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Novo mesto, izdano leta 1999.
gnp-71506
Lipovšek Igor, Petrovče 81, Žalec, diplomo
Srednje tehnične šole Celje, št. I KS 253, izdana 19. 6. 1987. gnj-71737
Martinčič Anton, Ob jezu 2, Gorenja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol - poklicna elektro šola v Ljubljani, izdano leta
1981. gnh-71743
Mlinac Joso, Ponor 41, Cetingrad, Hrvaška,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega
centra za tehniške stroke Novo mesto, program
vožnja motornega vozila, poklic voznik, št. 3532.
gno-71811
Noč Marina, Brodarjev trg 13, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2001. gnb-71620
Petrinjak Vladimir, Sp. Brezovo 4, Višnja Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1973. gnl-71810
Petrović Branislav, Veliki Vrh pri Šmarju 65,
Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole v Celju, izdano leta 1968.
gnk-71861
Petrović Sašo, Rusjanov trg 8, Ljubljana, indeks, št. 20980582, izdala Pravna fakulteta.
gnj-71612
Potokar Aleksander, Podlipoglav 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in

ekonomske šole, poklic zidar, izdano leta 1995.
gnn-71433
Potokar Vida, Cerina 31, Brežice, spričevalo 7. razreda OŠ, izdano 26. 6. 1983.
gnu-71601
Prislan Jernej, Šalek 24/a, Velenje, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole Slovenj
Gradec, smer kuhar natakar, izdano leta 1996.
gnu-71701
Pšunder Vojko, Zlatičeva 11, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje kadetske
šole v Tacnu, izdano leta 1980. gnq-71480
Rehar Jordan, Pod gradom 7, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu I EL 101 Šolskega
centra Branko Brelih Nova Gorica, izdano leta
1974. gnl-71439
Rudovič Žarko, Ulica Juleta Gabrovška 23,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1998/99. gnm-71609
Stepančić Edina, Gradec 14, Pivka, spričevalo 1. in 2. letnika GSLŠ Postojna, izdano leta
1993 in 1994, izdano na ime Džafić Edina.
gnz-71571
Suban Aleš, N.H.M. 10, Sevnica, spričevalo
o končani OŠ Savo Kladnik Sevnica. gnu-71726
Šimenc Matej, Pristava 2, Mengeš, diplomo
PLŠ Škofja Loka, izdana leta 1974. gnq-71605
Štrumelj Silva, Podkraj pri Zagorju 2, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce Ljubljana, izdano leta 1974, izdano na ime Slapar Silva. gnn-71508
Tekavec Neli, Kvedrova cesta 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995, izdano
na ime Tepina Neli. gnd-71568
Turk Tomi, Krožna pot 17, Otočec, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Novem mestu, izdano
leta 1992. gny-71572
Ulaga Marjan, Lože 8/c, Rimske Toplice,
spričevalo 1. letnika delovodske elektro šole Maribor, izdano leta 1979/80. gnd-71343
Vengušt Primož, Dušana Kvedra 28, Šentjur, indeks, št. 81564431, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gno-71707
Vnuk Stanko, Potrčeva cesta 22, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt, izdano leta
1983/84 na Ptuju. gnv-71600
Vodlan Janko, Šolska ulica 10, Domžale,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje satrojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1970, 1971 in 1972.
gnl-71660
Vodlan Janko, Šolska ulica 10, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Franca Rozmana Staneta Ljubljana Šentvid, izdano leta 1967.
gnn-71658
Vrtin Andreja, Golek 1, Dragatuš, spričevalo
o zaključnem izpitu PTT ŠČC Ljubljana, izdano
leta 1993. gnc-71344
Wlodyga Mojca, Kotlje 97, Kotlje, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnaziej Ravne na Koroškem, izdano leta 1994. gnf-71841
Zalar David, Marezige 37, Marezige, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Koper, izdano leta 1996. gnx-71598

Ostali preklici
ADRIA CONTROL d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1023404.
gnf-71716
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper, PE
Celje preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
polic – obrazcev stroge evidence: pobotnica
Z-3 št.: 185234. Ob-58044
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Arsić Grega, Frankovo naselje 167, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 23990221, izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-71512
Avtohiša Mesojedec, Stare Črnuče 10, Ljubljana-Črnuče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0199742 in A 1069342.
gnf-71616
Bec Boštjan, Cankarjeva 42, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 44057, izdala Fakulteta
za organizacijske vede Kranj. gns-71403
Begić Enver, Majke Jugovića 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-71744
BELIN-IPP d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina, licenco, št. 0010021/107 za vozilo
Peugeot Boxer 2.4, reg. št. CE 25-76N.
gny-71697
Belšak Ivica, Hrasovec 5/b, Zavrč, študentsko izkaznico, št. 18990105, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnz-71446
Cejan Metka, Pobob 28/a, Stari trg pri Ložu,
študentsko izkaznico, št. 14316, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gnr-71608
CPK d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15.
maja 14, Koper - Capodistria, licenco
št. 0003185/71 z dne 4. 2. 1999, za vozilo
Citroen Berlingo 1,9 D, z reg. oznako KP
37-37A, izdala GZS. gnx-71398
Čekada Danijel, Ulica Rakovške čete 27,
Rakek, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1083272. gni-71388
DAKA d.o.o., Sela 15, Podčetrtek, licenco,
št. 01084 za vozilo z reg št. CE 54-81K, izdano
pri GZS. gne-71742
Dragajner Zoran, Ulica bratov Dobrotinškov
13, Celje, overjeno licenco za tovorno vozilo-prekucnik MAN 32.280 DHK z reg. oznako CE
E6-468, št. licence 00110848. gnj-71412
Fileš Roman, Ul. bratov Učakar 86, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-71855
GAŠPER d.o.o., Dobrava 42, Radlje ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
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vozila, št. A 1087999 za vozilo Passat 1,9 TDI.
gne-71396
Gosak Martin, Engelsova 6, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gnc-71719
Gregorič Matjaž, Cankarjeva 24, Nova Gorica, delovno knjižico. gnb-71470
Hribernik Petra, Pristava 1/a, Polhov Gradec, študentsko izkaznico, št. 31970029, izdala Fakulteta za farmacijo. gnp-71656
HYPO LEASING CELJE d.o.o., Ljubljanska
cesta 20, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1133645 za tovorno
vozilo Renault master furgon 2,0 DT. gns-71478
Janžekovič Jožef, Polenci 11, Polenšak, delovno knjižico. gnm-71459
Kastelic Franc, Neblo 24/a, Dobrovo v Brdih, veljavnost ribolovnice št. 298, izdala Ribiška družina Soča Nova Gorica, velja za leto
2001. gnu-71676
Kavkler Žiga, Škapinova 15, Celje, študentsko izkaznico, št. 64990105, izdala Fakulteta
za elektrotehniko v Ljubljani. gnw-71524
Kostrić Dane, Na klancu 8, Vrhnika, vojaško
knjižico, št. BC 014449. gnw-71799
Košuta Milena, Brestovica pri Komnu 55/a,
Sežana, delovno knjižici, izdana na ime Najdič
Milena. gne-71442
Kovačič Klavdija, Plankarjeva ulica 1, Celje,
delovno knjižico, izdana 1. 10. 2001 pri UE
Celje. gnj-71337
Kreculj Predrag, Levičnikova 8, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1159713. gni-71738
Lojak Marko, Spodnji Rudnik cesta I747,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30011282,
izdala fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljiubljani. gnk-71836
Močnik Petra, Dežmanova 4, Lesce, delovno knjižico. gny-71597
Petre d.o.o., Železno 5/f, Žalec, licenco,
št. 1709 za vozilo Volkswagen kombi z reg. št.
CE 98-99C. gnz-71696

PLUTAL d.d., LJUBLJANA, Cesta v Gorice
8, Ljubljana, licenco, št. 0001693/32 izdana
2. 3. 1998 pri GZS. gnm-71634
Premk Matej, Srednje Gameljne 27, Ljubljana Šmartno, delovno knjižico. gnk-71736
Pust Tine, Gaberje 92, Dobrova, študentsko
izkaznico, št. 19337510, izdala Ekonomska fakulteta. gnt-71402
Rašl Janez, Vičava 87, Ptuj, delovno knjižico. gnd-71468
Rebernik Helga, Loka 59, Loka pri Žusmu,
delovno knjižico. gnl-71410
RIEMER d.o.o., Šolska ulica 14, Slovenske
Konjice, licenco, št. 0002190/69 za vozilo Mercedez Benz 2626 S z reg št. CE 36-36S.
gnz-71846
Ristić Željko, Zaloška cesta 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64990185, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnv-71650
SAP-LJUBLJANA TURBUS d.d., Središka 4,
Ljubljana, licenco, št. 000262/19 za avtobus
FAP SANOS 315.2 z reg. št. LJ M3 - 078, in
avtobus FAP SANOS 315.1 z reg št. LJ M3 037. gne-71617
Seničar Iztok, Prešernova cesta 51, Domžale, vojaško knjižico št. BC 001325. gnw-71624
Skledar Saša, Vidmarjeva ulica 21, Ljubljana, servisno knjižico za avtomobil KIA Pride
1.3, št. šasije KNEDA2422XK128509.
gnl-71860
Špiranec Darko, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana, delovno knjižico. gns-71753
Šuligoj Oton, Grajska cesta 17, Kanal, delovno knjižico. gnx-71473
TRGOPRO D.O.O., Legen 66/b, Šmartno
pri Slov.Gradcu, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1037132. gng-71715
Usenik Roman, Krvava Peč 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-71428
Viler Darko, Koštabona 36, Šmarje, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1115305. gne-71717
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