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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 32/01 Ob-58964
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: popravilo izlivov iz
razbremenilnikov A-12 v Ljubljanico.

7. Pogodbena vrednost: 21,539.785
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,160.955,10 SIT, 21,539.785 SIT
(brez DDV).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 12/01.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: /

Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija

d.o.o., Ljubljana

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 35101-77/98 Ob-58929
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj, ki bo

predvidoma naročeno v naslednjih 12 me-
secih: gradnja, adaptacija in nadzidava
osnovne šole v investicijski vrednosti
160,000.000 SIT.

4. Kraj gradnje: Duplica pri Kamniku.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila: april 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Kam-
nik, Anton Kamin, tel. 01/831-81-05.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: gradnja se bo nadaljeva-
la v letu 2003.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 11. 2001.

Občina Kamnik

Št. 19-01 Ob-58962
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: storitev načrtova-
nja, oblikovanja, izdelave, tiskanja, la-
serskega izpisovanja in konfekcionira-
nja/kuvertiranja in distribucije obrazcev
Davčne uprave Republike Slovenije.

4. Kraj dobave: Ljubljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, SORIT, e-pošta: ddv.pisarna@gov.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 11. 2001.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-59057
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje” Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33,

6330 Piran, tel. 05/61-750-00, faks
05/61-750-15.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja garažne hi-
še in trgovine z živili pri pokopališču v
Piranu.

4. Kraj izgradnje: Piran.
Ocenjena vrednost: 604,000.000 SIT.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: december 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: JP
Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Pi-
ran, Ivan Bakič, tel. 05/61-750-31.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 11. 2001.

Javno podjetje “Okolje” Piran, d.o.o.

Št. 01-11/2002 Ob-59086
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 8, Celje, faks 42-65-134.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja večstano-
vanjskega objekta P+4, ca. 47 stano-
vanj s pripadajočo infrastrukturo in zu-
nanjo ureditvijo.

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

ročila, če je določen: predvidoma januar –
februar 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Janko Arnuš, univ. dipl. inž. grad.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 11. 2001.

Nepremičnine Celje d.o.o.
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-59000
V Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
dobavitelja blaga (dozimetrične opreme, 3D
načrtovalnega sistema, pripomočkov za za-
gotavljanje kvalitete, postavitev interne ra-
čunalniške mreže, CT aparata in pripadajo-
če opreme, slikovnega strežnika, gradbe-
no-obrtniških del za ureditev prostora za CT
aparat), Ob-57649.

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
10. 12. 2001. Kraj in ura predložitve kot
tudi odpiranja ponudb ostaneta nespreme-
njena.

Onkološki inštitut

Št. 194-3/2001 Ob-58972
1. Naročnik: Osnovna šola Franca Le-

šnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru.
2. Naslov  naročnika:  Mariborska  ce-

sta 4, 2312 Orehova vas, tel./telefaks
02/605-63-81.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 14,460.625 SIT.

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

1. skupina: kruh, pekovsko pecivo in sla-
ščičarski izdelki,

2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: meso, mesni izdelki in jajca,
4. skupina: sveža zelenjava in sadje,
5. skupina: jabolka,
6. skupina: sadni sokovi,
7. skupina: ribe,
8. skupina: pašteta,
9. skupina: živila,
10. skupina: razna prehrana,
11. skupina: zamrznjeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo ali za posamezne sku-
pine živil.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Franca
Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mari-
borska cesta 4, 2312 Orehova vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 21. 1.
2002 do 20. 1. 2003, z možnostjo poda-
ljšanja do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru,

Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas -
tajništvo, na dan objave in nato vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Dodatne informacije
o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu naročnika pri Dragici Lešnik na
dan objave in nato vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati na dan
objave in nato vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun šole
51800-603-30346, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Franca Lešni-
ka-Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4, 2312 Orehova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 1.
2002 ob 12.30 v prostorih Osnovne šole
Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru,
Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za-
varovanja za resnost ponudbe niso zahte-
vana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od izdaje računov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 1. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 11. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 30 točk,
– plačilni rok - 20 točk,
– kvaliteta izdelkov - 15 točk,
– lastna proizvodnja - 10 točk,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika - 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 10 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki - 5

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 11. 2001.
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka,

Slivnica pri Mariboru

Št. 405-115/2001 Ob-58973
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Uni-
verza v Mariboru.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, telefaks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76 (Urad za investicije).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme Študentskega do-
ma 2 – Pri parku 7, Študentskih domov
v Mariboru, Univerze v Mariboru.

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

4. Kraj dobave: Študentski domovi v Ma-
riboru, Univerze v Mariboru, Študentski dom
2 – Pri parku 7, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek –
15. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodat-
ne informacije: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko pla-
čilo na T.R.R. 04515-0000334091 pri No-
vi KBM, pred dvigom razpisne dokumenta-
cije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
9. ure, datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2001, ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Štu-
dentski domovi Maribor, Gosposvetska c.
83, 2000 Maribor – sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
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ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 28. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– 65% ponudbena cena,
– 25% reference ponudnika,
– 10% garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ogled objekta je možen po predho-
dni najavi na Študentskih domovih v Maribo-
ru, Univerze v Mariboru, tel. 02/22-84-200.

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

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

RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in

Univerza v Mariboru

Št. 4/01 Ob-58850
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

skop.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: prijava na posamezno skupino oziro-
ma skupini:

A) operativni mikroskop za nevrokirurgi-
jo z navigacijskim sistemom,

B) mikroskop za genetiko.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava: 60
dni po podpisu pogodb.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Peter
Weissensteiner, tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 2001,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 12. 2001,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 12. 2001 ob 11. uri v mali kon-
ferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

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

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

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

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

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

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

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

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

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

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

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

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

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

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

količin opreme iz skupine, na katero se pri-
javlja, opredeljenih v specifikaciji zahtev na-
ročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu opreme;

10.1 da bo dostava opreme iz skupine A
fco Splošna bolnišnica Maribor - razloženo
in montirano v prostore naročnikovega Od-
delka za nevrokirurgijo;

10.2 da bo dostava opreme iz skupine B
fco Splošna bolnišnica Maribor - razloženo
in montirano v prostore naročnikovega cito-
genetskega laboratorija;

11. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni po podpisu pogodbe;

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

13. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več 8 ur po prejemu obvestila ter maksimal-
no 48 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

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

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

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

17. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
27. 6. 2002;

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

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

20. CE certifikat, s katerim izkazuje
varnost, kakovost in uporabnost ponu-
jenega blaga v skladu s smernicami
93/42/EES.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 27. 5.
2002, odločitev o sprejemu 14. 1. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
60,000.000 SIT z DDV, od tega skupina A -
40,000.000 SIT in skupina B –
20,000.000 SIT. Možno se je prijaviti na
posamezno skupino oziroma obe skupini.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 17-7293/01 Ob-58988
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, faks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 17 kosov

kombinirano osebno vozilo, 3 kosi kom-
bi za prevoz oseb in tovora 8+1, 3 kosi
osebno vozilo – limuzina.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Mari-
bor, Postojna, Pivka, Nova Gorica, Novo
mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo – tajniš-
tvo, Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije, davčno številko, šte-
vilko žiro računa ali transakcijskega raču-
na,številka faksa za odgovore.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2001 ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, sejna soba Centra za na-
bavo.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kredit, garancija, dobavni rok, stroški vzdr-
ževanja.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55200.

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001

Slovenske železnice, d.d.

Št. 71 Ob-58989
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 24 lahkih
dostavnih vozil na štiri kolesni pogon.

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

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
30 dneh po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 12.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 2002 ob 10. uri, Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; če niso čisti
prihodki enaki ali večji od trikratne vrednosti
ponudbe, če izkazana izguba iz naslova po-
slovanja v preteklem letu presega 5% od
skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, če vozila niso
homologirana v skladu s predpisi RS.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2002, predvi-
deni datum odločitve 25. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 30 točk, tehnične karakteristike
25 točk, izobraževanje mehanikov 10 točk,
servisna mreža v RS 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-58930
1. Naročnik: Osnovna šola Franja Mal-

gaja, Ul. skladateljev Ipavcev 2, 3230
Šentjur.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Fra-
nja Malgaja, Ul. skladateljev Ipavcev 2,
3230 Šentjur, tel. 03/746-38-00, faks
03/746-38-03.

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

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

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

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

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

Malgaja, Ul. skladateljev Ipavcev 2, 3230
Šentjur.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Franja Malgaja, Ul. skladateljev Ipavcev 2,
3230 Šentjur - v tajništvu šole vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, kjer ponudniki dobijo
tudi dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 12. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 26. 11. 2001
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50700-603-37165.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Franja Malgaja,
Ul. skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 17. 12. 2001 ob 12. uri v sejni
sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, računi pa se izdajajo 2x meseč-
no.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2002.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 11. 2001.
Osnovna šola Franja Malgaja,

Šentjur

Ob-58936
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Gla-

zerja Ruše.
2. Naslov naročnika: Lesjakova ul. 4,

2342 Ruše, tel. 02/661-45-51, faks
02/661-40-81.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in živila po skupinah:

1. skupina: pekovski izdelki (okvirna vre-
dnost: 11,400.000 SIT),

2. skupina: žita, mlevski izdelki, stročni-
ce (okvirna vrednost 2,400.000 SIT),

3. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-
na vrednost: 8,900.000 SIT),

4. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost 15,100.000 SIT),

5. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 9,200.000 SIT),

6. skupina: ribe, zamrznjena in konzervi-
rana hrana (okvirna vrednost: 3,100.000
SIT),

7. skupina: južno sadje, domače sadje,
zelenjava (okvirna vrednost: 7,200.000
SIT) in

8. skupina: sokovi in sirupi (okvirna vre-
dnost: 2,700.000 SIT).

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Janka Gla-
zerja Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo, Ro-
mana Pečnik, tel. 02/661-45-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 21. 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. 51800-603-30400
s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Janka Glazerja
Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2002 ob 12. uri na Osnovni šoli
Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4. 2342
Ruše.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za po-
nudbo v višini nad zakonsko predpisanim
zneskom (30,000.000 SIT - ZIPRO 2001)
mora ponudnik za resnost ponudbe predlo-
žiti originalno bančno garancijo v vrednosti
5% od ponudbene cene, kot jamstvo za
resnost ponudbe, v primeru odstopa od po-
nudbe, ki jo lahko naročnik vnovči.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 70%, plačilni rok 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

Št. 4334 Ob-58932
1. Naročnik: Javne naprave, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49,

3000 Celje, faks 03/425-64-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: delovno

vozilo za zbiranje in prevoz ločenih frak-
cij z volumnom kesona 16 m3.

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

4. Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.

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

zaključka ali trajanje dobave: 26. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika, kontaktna oseba Andrej Bošnjak,
tel. 03/425-64-00.

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

od objave razpisa do 21. 12. 2001 od 7.
do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo vključno z DDV
je potrebno virmansko nakazati na žiro ra-
čun Javne naprave, j.p., d.o.o., št.
50700-601-105261.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do srede, 21. 12.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javne naprave, j. p., d.o.o,
Teharska 49, 3000 Celje, Andrej Bošnjak,
tel. 03/425-64-16.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 2001 ob 10.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti blaga, veljavna do 1. 3. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansi
niso možni, obročno plačevanje.

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, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu Zakona o javnih naročilih: zahteve so
podrobneje navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ustrez-
nost tehničnim zahtevam 50%, letni stroški
vozila 30%, pogoji ponudnika 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o razpi-
su prejmejo ponudniki na naslovu Javne na-
prave, javno podjetje, d.o.o. (Andrej Boš-
njak, Janez Karo, tel. 03/425-64-00)

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Ob-58952
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno

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

24, 2000 Maribor (tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
treh lahkih tovornih vozil – cestar z enoj-
no kabino in tovorno vozilo s hidravlič-
nim dvigalom.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 1 mesec po
podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na volju na sedežu podjetja
Mariborski vodovod, Javno podjetje, d.d.,
Jadranska cesta 24 v Mariboru, pri Ludviku
Zupančiču (soba 03/P), vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 21. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-12066
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 21. 12. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu podjetja Mariborski vodovod, Jav-
no podjetje, d.d., Jadranska cesta 24,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 12.
2001 ob 9. uri, na sedežu podjetja Mari-
borski vodovod, Javno podjetje, d.d., Ja-
dranska cesta 24, 2000 Maribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 1. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Stanku Herodežu (tel.
02/320-77-59).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

Št. 049 Ob-58953
1. Naročnik: Osnovna šola Hruše-

vec-Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Hruševec-Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230
Šentjur, tel. 03/746-37-00, faks
03/746-37-20.

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

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

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

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

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

vec-Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Hruševec-Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230
Šentjur – v tajništvu šole vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, kjer ponudniki dobe tudi
dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 12. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 26. 11. 2001
dalje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50700-603-37305.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Hruševec-Šen-
tjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Obči-
ne Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2002.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 11. 2001.
Osnovna šola Hruševec-Šentjur,

Šentjur

Št. 093 Ob-58980
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, tel. 02/532-10-10, faks
02/521-10-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za
urodimanske preiskave – podrobnejši
opis v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od decem-
bra 2001 do marca 2002.

7. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Mur-
ska Sobota.

Dodatne informacije se zahtevajo izključ-
no v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 1. 2002
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na žiro račun 51900 – 603 – 32361 s
pripisom za razpisno dokumentacijo “aparat
za urodinamske preiskave“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).

9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 13. uri v sobi direktorja bol-
nišnice na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: /
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave
niso možne.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, predvideni čas odločitve o
sprejemu ponudbe je 31. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena z DDV 80%, plačilni pogoji 10%,
odzivni čas servisiranja 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim najugodnej-
šim ponudnikom sklenil kupoprodajno po-
godbo.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 19. 11. 2001.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Ob-58998
1. Naročnik: Osnovna šola Slivnica pri

Celju, Gorica 61, 3263 Gorica pri Slivnici.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Slivnica pri Celju, Gorica 61, 3263 Gorica
pri Slivnici, tel. 03/746-14-50, faks
03/57-93-021.

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

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

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

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

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

pri Celju, Gorica 61, 3263 Gorica pri Sliv-
nici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30. 11.
2004, z začetkom 1. 2. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Slivnica pri Celju, Gorica 61, 3263 Gorica
pri Slivnici – v tajništvu šole, pri Zdenki Ko-

saber, vsak delovni dan od 8. do 12.30 kjer
dobijo ponudniki tudi dodatna pojasnila in
informacije, tel. 03/746-14-50, vsak de-
lovni dan od 8. do 13.30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 12. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 23. 11. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 12.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole: 50700-603-37170.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 12. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Slivnica pri Ce-
lju, Gorica 61, 3263 Gorica pri Slivnici – po
pošti ali osebno v tajništvu šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2001 ob 10.30 v Osnovni
šoli Slivnica pri Celju, Gorica 61, 3263 Go-
rica pri Slivnici, v učilnici THV.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 12. 2001.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 11. 2001.
Osnovna šola Slivnica pri Celju

Ob-59047
1. Naročnik: Osnovna šola Šmartno pri

Litiji, Šmartno pri Litiji, Pungrt 9.

2. Naslov naročnika: 1275 Šmartno pri
Litiji, Pungrt 9, tel. 01/890-01-60, faks
01/898-77-57, e-mail: projekt1.osljsm@gu-
est.arnes.si.

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

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

I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso in mesni izdelki,
III. ribe in konzervirane ribe,
IV. jajca,
V. olja in izdelki,
VI. sveža zelenjava in suhe stročnice,
VII. sveže sadje,
VIII. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
IX. sadni sokovi in sirupi,
X. žita, mlevski izdelki in testenine,
XI. zamrznjeni izdelki iz testa,
XII. kruh, pekovsko pecivo, keksi, sla-

ščičarski izdelki,
XIII. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: matična šola v Šmar-

tnem pri Litiji, Šmartno pri Litiji, Pungrt 9.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek dne
1. 1. 2002, trajanje dve leti in pol od podpi-
sa pogodbe oziroma do 30. 6. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete v tajništvu šole vsak
delovnik od 7. do 14. ure. Dodatne infor-
macije Mari Medved.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (19% DDV je
vključen v ceno), znesek ponudniki nakaže-
jo na žiro račun št. 50103-603-58036, APP
Ljubljana-3.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: 1275 Šmartno pri Litiji, Pungrt 9.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 12. 2001 ob 10. uri, v prostorih
OŠ Šmartno pri Litiji, Pungrt 9.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, ostali pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: po preteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti po-
nudnika, dosedanje reference, plačilni roki.
Podrobneje so merila ovrednotena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Osnovna šola Šmartno pri Litiji

Ob-59060
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, faks 02/252-22-41 ali 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
26,319.945 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 14,533.651 SIT;
– sklop B): 11,786.234 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče naročnika

Vetrinjska ul. 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 2. 1. 2002; predvi-
deni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Dodatne informacije o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri Valterju Osani-
ču, tel. 02/22-00-218 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 5. 12. 2001.

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 12.
2001 ob 10. uri, pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklope, na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 14. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– potrjene reference: 15 točk,
– plačilni pogoj: 10 točk,
– kvaliteta: 10 točk,
– odzivnost: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Valterju Osaniču,
za specifikacijo – tel. 02/22-00-218 in Mi-

lanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-127, za ostale informacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-59058
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-430, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kurilnega olja.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajajanje dobave: sukcesivne
dobave goriva v obdobju enega leta od sk-
lenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: dokumentac-
ija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu
naročnika, dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani samo pisno pri - Rudi
Benko, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 23. 11. 2001 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 9.520 SIT (DDV vk-
ljučen), plačilo virmansko na žiro račun
51430-603-31364.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 24. 12.
2001 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 12. 2001 ob 11. uri v sejni
sobi v I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
zakona o javnih naročilih: v razpisni doku-
mentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 40300-0214/01 Ob-59172
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,

4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks
04/51-12-301.

3. (a) Vrsta in količina blaga: postroje-
nje za sočasno proizvodnjo električne
in toplotne energije na Centralni čistilni
napravi Škofja Loka.

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

4. Kraj dobave: Centralna čistilna napra-
va na Suhi pri Škofji Loki.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 3. 1.
2002 do 1. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko zahteva v vložišču Ob-
čine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Ško-
fja Loka, dodatne informacije v zvezi s
postopkom pri Mojci Šmid, Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, tehnične
obrazložitve in dogovor za ogled pa pri To-
mažu Žumru – Loška komunala d.d., Škofja
Loka, Kidričeva c. 43a, Škofja Loka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, to-
rek, četrtek: od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 10.000 SIT
na transakcijski račun pri Banki Slovenije,
št. 01000-0100007180, sklic na št.
092-40300-0214.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 12. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) –
13. člen.

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

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

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

sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
1. 5. 2002; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 8. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične karakteristike, garancijska doba,
rok izvedbe del, strokovna usposobljenost;
način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Občina Škofja Loka

Št. 404-08-180/01-2 Ob-59197
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljub-
ljana, telefaks 01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo II.

A-1. Opis predmeta javnega naročila: ga-
silsko vozilo II: minimalni premer kroga obra-
čanja ne sme biti večji od 18,6 m, minimal-
na moč motorja naj bo 13 kW/T.

– dolžina: 8600 mm,
– širina: 2500 mm,
– višina: 3100 mm - merjeno pri neobre-

menjenem vozilu,
za posadko 1+8 z gasilsko tehnično in

ostalo opremo :
· gasilna sredstva,
· cevi in armature,
· reševalne naprave,
· oprema za prvo pomoč,
· strojne naprave,
· ročno orodje.
Vozilo mora biti izdelano (predelano) v

skladu s tipizacijo Gasilske zveze RS.
Na vozilu mora biti izvedena drugosto-

penjska homologacija.
4. Kraj dobave: MORS, URSZR-ICZR, Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:

september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne raz-
pise, tel. 471-25-86, soba št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak 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 raz-
pisa MORS-192/01-ODP) na žiro račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva  ploščad  24-26,  1000  Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –

javni razpis MORS–192/01-ODP – Gasil-
sko vozilo II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 1.
2002 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351 v I. nad-
stropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe, brezpogojno in pla-
čljivo na prvi poziv v višini 5% njegove po-
nudbe kot jamstvo, da bo, če bo izbran,
sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisni-
mi pogoji. Bančna garancija mora biti veljav-
na najmanj do 30. 9. 2002.

Naročnik bo izločil iz nadaljnjega postop-
ka vsako ponudbo, ki ni opremljena z ustrez-
no garancijo za resnost ponudbe, v prime-
ru, da ponujena vrednost gasilskega vozila
presega 30 mio SIT.

Stroški bančne garancije za resnost po-
nudbe bremenijo ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plač-
nik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa
oziroma 90 dni v obdobju začasnega finan-
ciranja.

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

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

13.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

a) Izpisek iz sodnega registra podjetij,
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija).

b) Odločba/soglasje/dovoljenje uprav-
nega organa o izpolnjevanju z zakonom do-
ločenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je javni razpis (overjena ko-
pija).

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti (over-
jena kopija) ali odločba/soglasje/dovolje-
nje upravnega organa o izpolnjevanju z za-
konom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).

13.2. Dokazila o finančni situaciji ponu-
dnika

13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2
oziroma potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu ali BON 3.
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b) Potrdilo oziroma BON obrazci ne sme-
jo biti starejši od 30 dni.

13.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za l. 2000, originalno potr-
jeno s strani pristojne izpostave DURS.

13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.

13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku
(podjetja predložijo potrdila pristojnega okrož-
nega sodišča, gospodarski oddelek, sodni re-
gister, samostojni podjetniki in obrtniki pa pre-
dložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi Dav-
čnega urada ali Obrtne zbornice).

13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (potrdilo iz-
dano s strani pristojnega sodnega organa,
ki se nanaša na pravno osebo ali na poobla-
ščenega zastopnika pravne osebe).

13.6. Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

13.7. Potrjene izjave in podatki navede-
ni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe do datuma in ure, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena gasilskega vozila: ponder 0,50,
b) rok dobave : ponder 0,10,
c) garancijski roki za vozilo in gasilsko

tehnično opremo: ponder 0,40.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno za

gasilsko vozilo prejme 50 točk, ostali ponu-
dniki pa procentualno manjše število točk.

Ponudnik z najkrajšim rokom dobave
prejme 10 točk, ostali ponudniki pa procen-
tualno manjše število točk.

Ponudnik, ki ponudi najdaljše garancij-
ske roke za posamezne sklope lahko prido-
bi največ 40 točk, ostali ponudniki pa pro-
centualno manjše število točk.

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.

Naročnik bo po končanem odpiranju po-
nudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju
IV/1 - Navodila o načinu dokazovanja uspo-
sobljenosti in sposobnosti ponudnika, ter
na podlagi največjega skupnega števila do-
seženih točk po zgoraj navedenih merilih za
ocenjevanje (A+B+C).

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba Rudolf Dolščak, tel.
01/471-21-54.

Ministrstvo za obrambo

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

Nadaljevanje postopka in podaljšanje
roka za predložitev ponudb

Ob-59216
Postopek oddaje javnega naročila za Iz-

gradnjo predobremenilnih nasipov na avto-
cesti A2, odsek Kronovo–Smednik, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 71 dne 7. 9.
2001 (Ob-54579), ki je bil v skladu z
11. členom ZRPJN zadržan, se nadaljuje.

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
4. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 8. ure, javno od-
piranje ponudb bo ob 9. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Nadaljevanje postopka in podaljšanje
roka za predložitev ponudb

Ob-59218
Postopek oddaje javnega naročila za Re-

konstrukcijo avtoceste A2 na odseku Šmar-
je Sap–Višnja Gora med priključkom Višnja
Gora in potokom Kosca, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 71 dne 7. 9. 2001
(Ob-54578), ki je bil v skladu z 11. členom
ZRPJN zadržan, se nadaljuje.

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za predloži-
tev ponudb in datum odpiranja ponudb na
4. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 11. ure, javno
odpiranje ponudb bo ob 12. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Št. 266-11/01 Ob-59095

V javnem razpisu za izgradnjo Mednaro-
dnega mejnega prehoda Obrežje (plato s
komunalno ureditvijo) in dela avtocestnega
odseka Krška vas - Obrežje od kilometra
11.540 do 12.305, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001,
Ob-56445, se 8. (a) in 9. točka popravita in
se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 11. 2001 do
10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo potekalo v pro-

storih Družbe za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, sejna so-
ba 312/III, dne 29. 11. 2001 ob 11. uri.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-59155
V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje–Ljubljana, odsek 6
Vransko–Blagovica; gradnja vzdrževalne av-
tocestne baze Vransko (Ob-55639).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
26. 11. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10. ure, javno
odpiranje ponudb bo ob 11. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 28/01 Ob-58913
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper. tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: I. faza
obnove daljinskega upravljanja vodovo-
dnega sistema javnega podjetja Rižan-
ski Vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: obnova daljinskega upravlja-
nja sistema objektov za pridobivanje suro-
ve vode.

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

4. Kraj izvedbe: objekti Rižanskega vo-
dovoda Koper v okolici Kopra.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 1. 2. 2002, predviden čas do-
končanja je 15. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rižanski vo-
dovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/668-60-00, Darijo
Pribac.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 12. 2001
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Na-
čin plačila je: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 2001 ob 13.15, v mali sejni sobi (št.
113) na Rižanskem vodovodu Koper.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 2,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 7. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru upošteval ekonomsko naj-
uogodnejšo ponudbo ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

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

storitev po odprtem postopku

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

Št. 799-03-78/01-6-640 Ob-58856
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kaz-
ni zapora Koper.

2. Naslov naročnika: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Koper, Destradijev trg 11,
6000 Koper, tel. 05/627-18-61, faks
05/627-49-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in dosta-
va obrokov hrane za zaprte osebe po
naročnikovih normativih. Celodnevni
obrok vsebuje: zajtrk, malico, kosilo in ve-
čerjo. Sklic na vrsto storitve: I B 17.

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

5. Kraj izvedbe: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, 5000 Nova Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka dobav je 1. 1. 2002, predvide-
ni zaključek dobav je 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper, pri Nadi Babič. Dodat-
ne informacije je mogoče dobiti pri Laganis
Lilijani, tel. 05/627-18-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan med 8. in 14. uro, do dneva odpiranja
ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
pošljejo svoje ponudbe po pošti priporoče-
no s povratnico ali jo predajo osebno vsak
delavnik od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro. Ponudbe morajo fizično prispeti na
naslov naročnika do 9. ure 17. 12. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni za-
pora Koper, Destradijev trg 11, 6000 Ko-
per. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtem
ovitku na katerem morajo biti na prednji stra-
ni navedeni naslov naročnika, navedba pred-
meta razpisa ter označba “Ne odpiraj – po-
nudba hrana”, na zadnji strani ovitka pa mo-
ra biti naveden polni naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 12.
2001 ob 12. uri v sejni sobi Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na, ki je podlaga za izplačilo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): če
bo ponudbo predložila skupina izvajalcev,
naročnik ne bo zahteval, da se povežejo v
kakšno pravno formalno obliko, da bi lahko
predložili skupno ponudbo.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev,
ki so opredeljeni v 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih, mora ponudnik izpolnje-
vati tudi vse pogoje, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00) ter ostali veljavni
predpisi v RS.

(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: minimalni rok do kate-
rega mora veljati ponudba je 90 dni, šteto
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik lah-
ko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti
ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je najnižja cena vseh
obrokov vključno s prevoznimi stroški.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije o naročilu ponudniki lah-
ko dobijo pri Laganis Lilijani, tel.
05/627-18-61 ali po faksu 05/627-49-22.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

MP UIKS Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper

Št. 275/01 Ob-58882
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Občina Pesnica,

Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, tel. 02/654-23-09, faks
02/653-07-91, e-mail: info.obpesni-
ca@amis.net.

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

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

5. Kraj izvedbe: Območje občine Pe-
snica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va občine Pesnica - Vilko Fartely.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo ponudnikom v navedenem
roku, in sicer po dostavi dokazila o plačilu
v višini 3.570 SIT (vključno z 19% DDV) na
transakcijski račun občine Pesnica, št.
010000100008732 odprt pri Banki Slo-
venije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 24. 12. 2001 do 9. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo do pred-
pisane ure prispeti na spodnji naslov.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri Mari-
boru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 12.
2001 ob 10. uri na naslovu Občine Pesni-
ca, sejna soba v kleti.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
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va se bančna garancija za resnost ponud-
be, v višini 10% vrednosti razpisanih del za
eno koledarsko leto. Trajanje veljavnosti za-
varovanja do 31. 1. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 67/97 in 56/98).

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97), Odlok o občinskih cestah v Ob-
čini Pesnica, (MUV 26/99).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 28. 12. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vilko Fartely, GSM 041/771-840.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Občina Pesnica

Ob-58884
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.

Oražma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310

Ribnica, tel. 01/837-22-00, faks
01/836-10-57.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi dializnih
bolnikov s kraja bivanja do dializnega
centra in nazaj. Sklic: Priloga 1B.

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: teren občin Ribnica, So-
dražica, Loški potok - prevozi do dializnih
centrov v Ljubljani.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
računovodstvo, Ivanka Gornik.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: žiro račun:
51300-603-18236, sklic 50090, vrednost
za plačilo 11.900 SIT (z DDV).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, Ribnica, računovodstvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Maj-
nikova 1, Ribnica, sejna soba, dne 17. 12.
2001 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve po zavarovanju.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 45 dneh po zaključku obračunskega ob-
dobja, na podlagi izstavljene fakture.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2002, odločitev o izbiri dne
19. 12. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Zdravstveni dom dr. J. Oražma
Ribnica

Ob-58932
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi

Gorici.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 14,

5000 Nova Gorica, tel. 33-51-675, faks
33-51-697.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 23 varovalne storitve.

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

5. Kraj izvedbe: Kidričeva 14, 5000 No-
va Gorica.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sekretarka
Okrožnega sodišča v Novi Gorici – Breda
Mattiazzi.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. ure vključno z dnem 17. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun št.
52000-637-22545.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: od 17. 12. 2001
do 24. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, Nova Gorica – z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2001 ob 9. uri v stavbi sodi-
šča, Kidričeva 14, Nova Gorica, soba 312.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-90
dni po prejemu računa.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
19. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 50%,
– rok plačila: 25%,
– stopnja strokovne izobrazbe neposre-

dnih izvajalcev: 25%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Ob-58969
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za sklenitev zavarovanja v Komunali No-
vo mesto d.o.o., po prilogi 1A zavaroval-
niške storitve.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. požarno zavarovanje objektov, opreme,
drobnega inventarja in zalog, II.strojelomno
zavarovanje mehanske opreme, III.vlomsko
zavarovanje, IV. zavarovanje računalnikov,
V. zavarovanje vozil, VI. zavarovanje odgo-
vornosti Komunale Novo mesto d.o.o.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo Goran Stanojević, za dodat-
ne informacije Urška Ban.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD - sklenitev zavarovanja“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kon-
taktna oseba: Goran Stanojević.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2001 ob 11. uri.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 2. 2002, odločitv o sprejemu ponudbe
predvidoma do 21. 12. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto

Št. 1/01 Ob-58971
1. Naročnik: MO Ptuj - MČ Center in

MČ Ljudski vrt.
2. Naslov naročnika: Jadranska 6,

2250 Ptuj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: telekomunikacij-
ske storitve - vzdrževanje omrežja CATV
Ptuj - operater sistema.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je porebno predložiti za celoten
obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: področje omrežja CATV
sistema Ptuj.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002, za
obdobje 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: rapisna dokumenta-
cija MO Ptuj, Mestni trg 1, Maučec Jože (tel.
02/771-14-61, ali 041/469-593), dodatne
informacije predsednik UO CATV Boris Kra-
jnc (041/703-169).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 10 dni pred ro-
kom za predložitev ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun MČ Ljudski vrt št.:
52400-645-60473.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
24. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Ptuj - MČ Center in MČ
Ljudski vrt, Jadranska 6, 2250 Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2001 ob 16. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s pogodbo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): en
ponudnik s podizvajalci.

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

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

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

ritve: Zakon o telekomunikacijah, Zakon o
medijih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, do-
datno pa usposobljenost in reference.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, kakovost ponudnika (te-
hnična in kadrovska usposobljenost) za raz-
pisana dela 30%, reference za tovrstna dela
20%, program razvoja sistema 10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nadaljevanje operaterskih del zaradi
poteka dosedanje pogodbe.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

MO Ptuj - MČ Center in MČ Ljudski vrt

Št. 551/01 Ob-58979
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov Splošne bolnišnice Novo mesto (toč-
ka 14 Priloge 1A, ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo bo oddano kot celota.

5. Kraj izvedbe: Novo mesto, Šmihel-
ska cesta 1, poslovne stavbe in površine
naročnika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba z iz-
branim ponudnikom se bo pričela izvajati
šest mesecev po podpisu in bo sklenjena
za pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Koče-
var Irena, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 11. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372 pri APP Novo mesto,
sklic na št. 551/01, pred dvigom doku-
mentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko objave
tega razpisa in z navedbo predmeta naročila,
ter s popolnim naslovom ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
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na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto,
Šmihelska cesta 1.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stori-
tve bodo plačevane po dvanajstinah letne
vrednosti naročila, na podlagi predhodnega
obračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo le samostojno; po-
nudbe s podizvajalci ne bodo upoštevane.

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

– da sprejema vse pogoje razpisa;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da zagotavlja izvajanje storitev, v skla-

du s specifikacijo zahtev naročnika;
– da bo imel zadostno število usposob-

ljenih delavcev za izvajanje storitev ter za
vodenje in nadzor vsaj enega delavca s kon-
čno VI. ali VII. stopnjo zdravstvene ali sani-
tarne smeri v delovnem razmerju s polnim
delovnim časom;

– da, zagotavlja usposabljanje delavcev
po izdelanih programih usposabljanja: hi-
giena rok z uporabo rokavic, izolacije in
postopki z njimi, priprava in uporaba razku-
žil, osebna zaščita pri delu, upoštevanje
navodil za enote s povečanim tveganjem
za prenos okužbe ter vsa predpisana uspo-
sabljanja;

– da na svoje stroške najmanj dvakrat
letno zagotavlja na kontrolnih mestih in v
času po izbiri naročnika, nadzor kakovosti
storitev s kvalitativnim in kvantitativnim mi-
krobiološkim nadzorom (brisi čistilnih po-
vršin);

– da ima najmanj enoletne izkušnje o
izvajanju storitev čiščenja v vsaj eni ustanovi
iz področja zdravstva, socialnega varstva ali
zdraviliške dejavnosti;

– da se izbrani ponudnik zavezuje, pre-
vzeti v delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom določeno število de-
lavcev od dosedanjega izvajalca čiščenja
prostorov naročnika, ki imajo delovišče v
prostorih naročnika, vse v skladu z dogovo-
rom med dosedanjim izvajalcem čiščenja
pri naročniku in izbranim ponudnikom, ven-
dar največ 40 delavcev,

– da ponudnik predloži seznam čistil in
premazov z varnostnimi listi oziroma specifi-
kacijskimi listinami z razvidno kemično se-
stavo, ki bi jih uporabljal pri izvajanju pogod-
bene storitve kot izbrani ponudnik;

– da zagotovi zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 1% letne vrednosti ponudbe.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še štiri mesece od dneva odpiranja ponudb;
ponudniki bodo obveščeni o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika v 30 dneh od odpira-
nja pondub.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– reference – 20 točk,
– kakovost – 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo me-
sto.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-59059
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-
stvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.:
01/30-05-100, faks: 01/30-05-199.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje grafič-
nih in/ali tiskarskih storitev v skladu s
specifikacijo v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da.

5. Kraj izvedbe: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2002 do
31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva na Zavodu RS za šol-
stvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana - v
vložišču – soba št. 4. Dodatne informacije o
razpisu dobijo zainteresirani pri Zvonki La-
bernik, tel.: 01/30-05-118, e-mail: zvon-
ka.labernik@zrss.si

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
17. 12. 2001 od. 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št.: 50100-603-401756, sklic. na
št. 00 8000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 12. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska c. 28, 1000 Ljubljana, vložišče – soba
št. 4.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2001 ob 10. uri na Zavodu
RS za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki predložijo lastno menico za resnost

ponudbe v višini 80.000 SIT z veljavnostjo
do 1. 4. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom ZRSŠ.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za izvajanje grafičnih in/ali
tiskarskih storitev se lahko prijavi ponudnik
(pravna oseba in samostojni podjetniki), ki
morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu za-
kona o javnih naročilih, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji z zahtevanimi doku-
menti za izpolnjevanje pogojev v skladu z
42. členom zakona o javnih naročilih.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– celovitost ponudbe grafičnih in tiskar-

skih storitev – 10%,
– usposobljenost ponudnika za opravlja-

nje grafičnih in tiskarskih storitev – 20%,
– cene in plačilni pogoji – 30%,
– roki dobave – 20%,
– reference ponudnika – 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Zvonki Labernik, tel.:
01/30-05-118, e-mail: zvonka.laber-
nik@zrss.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Zavod RS za šolstvo

Št. 24/2001 Ob-59160
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. 07/480-23-45, faks
07/492-15-28.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nabava pisarni-
škega materiala (1A).

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

5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT nakazati na ži-
ro račun št. 51600-601-10792.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 1. 2002 do
9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2002 ob 8. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da v celoti upošteva in
sprejme besedilo vzorca pogodbe, da je
vsaj enemu kupcu v preteklem letu dobavil
blago, ki je predmet razpisa, v vrednosti
najmanj 10 mio SIT.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, kvaliteta 20 točk, reference 15
točk, finančna moč podjetja 5 točk.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 66/01 Ob-59174
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00,
faks 07/499-00-52, e-mail: obcina.brezi-
ce@svn.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov učencev OŠ občine Brežice za le-
to 2002.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Brežice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: leto 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Odde-
lek za družbene dejavnosti, Vilma Zupan-
čič, tel. 07/499-15-46, e-mail: vilma.zu-
pancic@brezice.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času od 26.
11. do 14. 12. 2001, med 8. in 14. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za
družbene dejavnosti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 12. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Brežice.

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

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 19. 2. 2002, predvideni datum odloči-
tve: 28. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– druge ugodnosti (v razpisni dokumen-

taciji) 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 11. 2001.
Občina Brežice

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravki in dopolnitve

Št. 08-01 Ob-58984
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo blaga ortopedske endoprote-
ze, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
87-88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57888, se v
6.(a) točki podaljša rok za predložitev pri-
jav, in sicer:

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 6. 12. 2002 do 13. ure.

Splošna bolnišnica Maribor

Popravki in dopolnitve

Št. 06-01 Ob-58985
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo blaga RTG material in ostalo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87-88
z dne 9. 11. 2001, Ob-57889, se v 6.(a)
točki podaljša rok za predložitev prijav, in
sicer:

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 14. 12. 2002 do 13. ure.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 398/01 Ob-58881
1. Naročnik: Bolnišnica za ženske bo-

lezni in porodništvo Postojna.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 4,

6230 Postojna, faks 05/720-40-09, tel.
05/720-40-08.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje (EL), 150.000 litrov.

(b) Kraj dobave: Postojna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne do-
bave v času trajanja pogodbenega razmerja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna uli-
ca 4, 6230 Postojna – tajništvo uprave, tel.
05/720-40-08.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.(a) točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52200-603-30442, pri
APP Postojna, ali gotovinsko pri blagajni za-
voda.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: 10. 12. 2001 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna – tajništvo uprave (po pošti ali
osebno).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 475. člen): /

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 10. 1. 2002,
odločitev o sprejemu do 14. 1. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudbe: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Bogdan Bergoč, pravnik, vodja jav-
nih naročil (tel. 05/720-40-08).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna

Št. 399/01 Ob-58966
1. Naročnik: Bolnišnica za ženske bo-

lezni in porodništvo Postojna.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 4,

6230 Postojna, faks 05/720-40-09, tel.
05/720-40-08.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki.

(b) Kraj dobave: Postojna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega ra-
zmerja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna uli-
ca 4, 6230 Postojna – tajništvo uprave, tel.
05/720-40-08.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT +950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52200-603-30442 pri
APP Postojna, ali gotovinsko pri blagajni za-
voda.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: 10. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Bolnišnica za ženske bolezni in
porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo uprave (po pošti
ali osebno).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 475. člen): /

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 10. 1. 2002,
odločitev o sprejemu do 14. 1. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudbe: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Mojca Kraševec, mag. farm., vodja
lekarne (tel. 05/726-55-71).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna

Ob-58906
1. Naročnik: Osnovna šola Črna na Ko-

roškem.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Čr-

na na Koroškem, Center 142, 2393 Črna
na Koroškem, tel. 02/82-38-11, faks
02/82-38-176.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skaldu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN - 1, v ocenjeni
vrednosti 14,500.000 letno.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Črna na
Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Ko-
roškem.

(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 jav-
nega razpisa.

Ponudnik mora ponuditi vse artikle, ki so
v posameznem sklopu.

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. sveža zelenajva in sadje,
5. konzervirana zelenjava in sadje,
6. sokovi,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. žita in testenine,
9. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let, od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Čr-
na na Koroškem, Center 142, 2393 Črna
na Koroškem – v tajništvu šole, na tel.
02/82-38-111. Dvig razpisne dokumenta-
cije je mogoč osebno ali po pošti po pred-

hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo
davčno številko, lahko tudi po faksu na št.
02/82-38-176.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
10. 12. 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
je vključen), negotovinsko na ŽR št.
51830-603-32858, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 12. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Osnovna šola Črna na
Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Ko-
roškem, s pripisom “Ponudba javno naroči-
lo –Ne odpiraj”.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudbe za obe skupini do
19. 12. 2001, predvideni datum odločitve
za obe skupini 28. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve. Razpisna dokumentacija je na vpogled v
tajništvu šole, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Osnovna šola Črna na Koroškem

Št. 200-1/01-3 Ob-58935
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr.

Franca Derganca Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
in medicinski pripomočki (po specifikaci-
ji predmeta JN):

– material za nego rane,
– šivalni material,
– material za celostomo,
– ostali sanitetni material,
– laboratorijski material in diagnostična

sredstva,
– material za vakumski odvzem krvi,
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– razkužila, dezinficiensi in material za
higieno,

– inkontinentni material,
– ostali medicinski potrošni material,
– rokavice,
– infuzijski in transfuzijski sistemi,
– filmi in kemikalije za RTG,
– dializni material,
– implantanti,
– intravenozne kanile,
– medicinski papir,
– embalaža za infuzijske raztopine,
– zdravila,
– zdravila antibiotiki,
– zdravila infuzije,
– zdravila hrana,
– zdravila za nego hrane.
(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne do-
bave v času trajanja pogodbenega razmerja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 DDV, vir-
mansko na ŽR 52000-603-32020 ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 12. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica dr. Franca
Derganca Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 17. 1. 2002,
odločitev o sprejemu ponudbe do 25. 1.
2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582)
in mag. Marjetka Štefančič (tel.
05/33-01-680).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ob-58986
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

niška oprema.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino ozi-
roma skupini:

A) strežniki, osebni računalniki, prenosni
računalniki, tiskalniki in ostala dopolnilna ra-
čunalniška oprema,

B) omrežne komponente.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideno
za obdobje 12 mesecev od pravnomočno-
sti obvestila o priznanju usposobljenosti.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodat-
ne informacije: Mitja Ferletič, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-79.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT, negoto-
vinsko, na ŽR št. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo: raču-
nalniška oprema.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 13. 12. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 SIT.

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

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

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

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

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila; prijavitelji pre-
dložijo odločbo upravne enote za opravlja-
nje dejavnosti;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v pretek-
lih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponud-
nike, ki ne predložijo obrazca BON-2); doku-
menti 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 pretek-

lih 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 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

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

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma dobave blaga;

9. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo v prostore računalni-
škega centra;

10. da zagotavlja dobavo blaga najkas-
neje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe;

11. da bo dobavil blago, ki ustreza stand-
ardom in atestom, ki so potrebni v Republiki
Sloveniji (z izpolnjenimi prilogami);

12. da zagotavlja najmanj 12-mesečno
garancijo za blago iz razpisa;

13. da zagotavlja odpravo napake v času
trajanja garancije v roku 24 ur po prijavi
napake;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
ter potrošnega materiala še najmanj tri leta
po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas največ 4
ure in servisne storitve 24 ur dnevno vse dni
v letu pod enakimi pogoji;

16. da bo na poziv naročnika predložil
certifikat, ki izkazuje ustreznost dobavljen-
ega blaga standardom in atestom, ki so vel-
javni v Republiki Sloveniji;
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17. da zagotavlja originalne rezervne
dele po normativih proizvajalca;

18. da ima najmanj dva redno zaposlena
certificirana sistemska inženirja (velja za
skupino A);

19. da ima najmanj tri redno zaposlene
serviserje (velja za skupino A);

20. da ima s principalom ali zastop-
nikom sklenjenjo veljavno pogodbo o pro-
daji blaga iz razpisa; (s prilogami) (velja za
skupino A);

21. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za blago
iz razpisa (velja za skupino A);

22.1 da je v letu 2000 prodal najmanj
300 kosov osebnih računalnikov (velja za
skupino A);

22.2 da je v letu 2000 dobavil vsaj pet
ali več aktivnih mrež;

23. da ima najmanj dva redno zaposlena
certificirana sistemska inženirja za področje
računalniških omeržij (velja za skupino B).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: naročnik bo glede na potrebe povabil
izbrane kandidate k predložitvi ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost predračuna posamez-
ne skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
60,000.000 SIT (z DDV), in sicer skupina
A) 40,000.000 SIT, B) 20,000.000 SIT.
Prijava na posamezno skupino oziroma sku-
pini. Naročnik bo usposobljenost priznal za
eno leto. Naročnik bo oddal to javno naroči-
lo po tretji točki 19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-59203
1. Naročnik: Osnovna šola Franja Golo-

ba Prevalje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Fra-

nja Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje, tel.
02/82-17-940, faks 02/82-33-017.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN –1, v ocenjeni
vrednosti 22,000.000 SIT letno.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Franja
Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje.

(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 jav-
nega 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. zamrzjena in konzerirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrzjeno in konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in drugi napitki,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,

12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Franja Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje, v
tajništvu šole, na tel. 02/82-17-940. Dvig
razpisne dokumentacije je mogoč osebno
ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije, ki naj vse-
buje ponudnikovo davčno številko, lahko tu-
di po faksu na št. 02/82-33-017.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (19% DDV
vključen), negotovinsko na ŽR št
51830-603-32837 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 28. 12. 2001 do 12 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov: Osnovna šola Franja
Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje s pripisom
“Ponudba-ne odpiraj“

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kanditati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudbe do 28. 12. 2001
predvideni datum odločitve 7. 1. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objave.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 11. 2001.

Osnovna šola Franja Goloba,
Prevalje

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. 6/2/01 Ob-59001
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: gradbena, obrtni-
ška in inštalacijska vzdrževalna dela, po
prilogi 1 A, točka -1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

1. slikopleskarstvo;
2. talne obloge;
3. ključavničarstvo.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2001
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije. Faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijav, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT, negoto-
vinsko, na ŽR št. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo Grad-
bena, obrtniška in inštalacijska vzdrževal-
na dela.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 14. 12. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

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

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

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

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
vitelje ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

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

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 ena-
ko 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od polovice ocenjene vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

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

7. da zagotavlja
– 100% razpisanih vrst storitev iz skupi-

ne oziroma skupin na katere se prijavlja;
8. da je prijavitelj v zadnjih treh letih naj-

manj eno leto pogodbeno izvajal razpisane
storitve za vsaj en javni zavod;

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

10. da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo opravljali razpisane storitve po izobraz-
beni strukturi (prijavitelj storitev ne sme izva-
jati s podizvajalci ali kooperanti),

11. da ima redno zaposlenega tehnolo-
ga in vsaj 10 operativnih delavcev (velja za
skupino slikopleskarstvo).

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: pre-
dložitev ponudb dne 4. 2. 2001, datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe dne 25. 2. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost predračuna za posa-
mezno skupino.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpis je ponovljen. Ocenjena vre-
dnost javnega razpisa je 61,000.000 SIT z
DDV. Postopek se bo izvajal po tretjem od-
stavku 19. člena ZJN-1.Naročnik bo ponu-
dnikom priznal usposobljenost predvidoma
od 1. 3. 2001 do 31. 12. 2004. Prijaviti se
je možno na posamezno skupino oziroma
skupine. Naročnik bo ob ugotovljeni potrebi
po izvedbi razpisanih vrst storitev pisno poz-
val k predložitvi ponudb vse kandidate.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 344-04-004/2001 Ob-59162
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,

3325 Šoštanj, tel. 03/898-43-00, faks
03/898-43-33, obcina@sostanj.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priznavanje
sposobnosti za storitve vzdrževanja cest
in javnih prometnih površin na območju
Občine Šoštanj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni sklopov.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Šoš-
tanj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2002 do 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šoš-
tanj, Področje za gospodarstvo, okolje in
prostor, Sonja Novak, tel. 03/898-43-20.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
te objave, med 9. in 12. uro, do sprejema
prijave.

(c) Znesek  in  način  plačila  za
razpisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo  v  višini  8.000 SIT  na  žiro  račun
52800-630-10168, sklic 00
344-04-0004-2001.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 17. 12. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3320 Šoštanj, tajništvo, I. nadstropje, Anita
Brložnik, s pripisom: Ne odpiraj – 1. faza
razpis za ceste.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
prvi fazi ni zahtevano.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da nudi 90 dnevni plačil-
ni rok.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah, Odlok o ob-
činskih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrže-
valnih del na javnih cestah in nivoju redne-
ga vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o pro-
metni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah.

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb predvidoma 29. 1.
2002, odločitev 8 dni kasneje.

16. Merila za ocenitev ponudb: izpolni-
tev pogojev VII. člena navodil ponudnikom
za izdelavo ponudbe.

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

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni
bilo.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Občina Šoštanj

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. 371-02-46/01-0406 Ob-58853
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: službena vozila za potrebe Državne-
ga tožilstva RS (sklop A), Višjega sodi-
šča v Celju in Višjega sodišča v Maribo-
ru (sklop B), Državnega pravobranilstva
RS (sklop C), Okrožnega državnega to-
žilstva v Kranju (sklop D), Vrhovnega so-
dišča RS (sklop E) in Okrožnega držav-
nega tožilstva v Ljubljani (sklop F).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 100 točk, rok do-
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bave do 40 točk in število lastnih in poobla-
ščenih serviserjev do 15 točk. Izbrani ponu-
dnik je dosegel najboljši rezultat glede na
vsa merila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklope B, C in F
Avtohiša Malgaj d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop B: 8,247.138 SIT,
– sklop C: 2,927.233,15 SIT in
– sklop F: 3,900.210,65 SIT.
Javni razpis ni uspel v sklopih A, D in E.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 7,961.453 SIT, 5,368.024,79

SIT,
– sklop B: 10,014.161,26 SIT,

8,247.138 SIT,
– sklop C: 3,778.952,82 SIT, 2,605.200

SIT,
– sklop D: 3,325.00 SIT, 4,410.605,11

SIT,
– sklop E: 5,142.689,59 SIT, prispela

je samo ena ponudba,
– sklop F: 5,470.241,32 SIT,

3,445.334,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 62 Ob-58846
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ovijalna linija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena 50
točk, ocena strokovne komisije 50 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gramocmmerce,d.o.o.
Borštnikova 88, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 64,254.732
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,242.780 SIT in 64,254.732
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 49 Ob-58847
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.

3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava blaga za promocijo in rekla-
mo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: razpis v celoti razveljavljen
po sklepu Državne revizijske komisije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost:.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-58874
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.7,

1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.

3. Datum izbire: 20. 9. 2001, pogodba
sklenjena 15. 10. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: strežniki za ISDN dostop: 1440 B
kanalov ter vzdrževanje dobavljene
opreme za nedoločen čas; kraj dobave:
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in kvalifici-
ranost ponudnika, kvaliteta opreme (merila
so bila podrobno opredeljena v razp. dok.).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil, d.o.o., Einspieler-
jeva 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost opreme:

25,673.893 SIT (DDV vključen).
– pogodbena vrednost vzdrževanja (iz-

račun za 4 leta): 12,802.819 SIT (DDV
vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– Najvišja: oprema: 27,011.504 SIT,

vzdrževanje: 9,973.212 SIT;
– Najnižja: oprema: 25,673.893 SIT,

vzdrževanje: 12,802.819 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: .
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 11. 2001.
Arnes

Ob-58873
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.

7, 1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.

3. Datum izbire: 19. 10. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: strežniki za kombiniran klicni dostop
(RAS): 960 modemov ter vzdrževanje
dobavljene opreme za nedoločen čas;
kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in kvalificir-
anost ponudnika, kvaliteta opreme (merila
so bila podrobno opredeljena v razp. dok.).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Select Technology,
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost opreme:

50,137.794 SIT (DDV vključen),
– pogodbena vrednost vzdrževanja

(izračun za 4 leta): 17,286.900 SIT (DDV
vključen).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– Najvišja: oprema: 55,307.305 SIT,

vzdrževanje: 19,093.845 SIT;
– Najnižja: oprema: 50,137.794 SIT,

vzdrževanje: 17,286.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 11. 2001.
Arnes

Št. 404-08-291/01 Ob-58891
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001, pod oz-

nako MORS 285/2001 II. faza OMP.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: glej tabelo v 6. točki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
Dobavni rok
Do vključno 14 dni: 10%
Od 15 do vključno 21 dni: 5%
Pogoj: 30 dni ali manj od sklenitve po-

godbe
Garancijski rok
36 mesecev: 35%
24 mesecev: 20%
Pogoj: 12 mesecev
Odzivni čas od prijave napake
Do vključno 2 delovni uri: 5%
Do vključno 3 delovne ure: 3%
Pogoj: 4 delovne ure ali manj
Rok za odpravo napake od prijave napa-

ke (popravilo oziroma nadomestna oprema)
Kritična oprema (napaka, ki pomeni pre-

kinitev zmožnosti dela)
Do vključno 9 delovnih ur: 15%
Do vključno 11 delovnih ur: 10%
Pogoj: 12 delovnih ur ali manj
Ostala oprema (napaka, ki pomeni ne-

bistveno zmanjšano funkcionalnost)
Do vključno 2 delovna dneva: 5%
Do vljučno 3 delovni dnevi: 3%
Pogoj: 4 delovni dnevi ali manj
Drugi pogoji
Pogoj: skladnost opreme s specifikacijami
Enačba za izbiro najugodnejših ponudb:
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M = C / (1 + OE)
pri čemer je M ocena ponujene opreme,

C predstavlja ceno ponujene opreme na eno-
to, OE pa oceno elementov ponudbe (sešte-
vek odstotkov, pridobljenih na podlagi me-
ril). Ugodnejša je ponudba z manjšim M.

Naročnik za spodaj navedeno opremo ni
izbral nobenega ponudnika in sicer:

– za točke naročila 02M, 07A, 07B,
L5A, L5B, L3A, L3B, L10, L10K, 15A in
15AF ni prispela nobena ponudba;

– za točke naročila 04A, 05A, 05B,
05C, 05D in 06A je prispela samo po ena
ponudba;

Za ostale točke so izbrani ponudniki z
najugodnejšo oceno (tabela 1):

– Oria Computers d.o.o. za točki 01A A
in 01A B,

– Liko Pris d.o.o. za točki 01C in 02A,
– Intertrade ITS d.d. za točki 01C D1 in

23A ter
– Nibble d.o.o. za točko 20A.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:

Tabela 1

Oznaka Ponudnik Oprema Količina Vrednost na Skupna
opreme enoto z DDV vrednost z

DDV

01A A Oria Computers d.o.o. Wearne+Samsung 17 278.460,00 4,733.820,00
Zagorje 757NF

01A B Oria Computers d.o.o. Wearne+Samsung 23 258.230,00 5,939.290,00
Zagorje 757P

01C Liko Pris d.o.o., Vrhnika Celsius460+SonGM 1 732.802,00 732.802,00
D-G420

01C D1 Intertrade ITS d.d., Ljubljana IntelliStaton M Pro 1 1,222.546,50 1,222.546,50
6849-12G+P96

02A Liko Pris d.o.o., Vrhnika LIFEBOOK C6597 2 524.195,00 1,048.390,00
20A NIBBLE d.o.o.,Kranj Switch 3COM 3 269.892,00 809.676,00

3300XM
23A Intertrade ITS d.d., Ljubljana eServer xSeries 240 1 2,278.433,50 2,278.433,50

Skupaj: 16,764.958,00

Dobava: Centralno skladišče Ljubljana –
Šentvid.

7. Pogodbena vrednost: glej tabelo 1.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Pogodbeni partner/oznaka opreme Najvišja ponudba Najnižja ponudba

Oria Computers 01A A 6,216.083,63 4,733.820,00
d.o.o. 01A B 7,740.236,00 5,939.290,00
Liko Pris d.o.o. 01 C 748.283,90 732.802,00

02 A 1,360.360,40 1,048.390,00
Intertrade ITS 01 C D1 1,341.130,00 1,222.546,50
d.d. 23 A 2,989.372,82 2,278.433,50
Nibble d.o.o. 20 A 1,280.023,50 809.676,00

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: prva faza
omejenega postopka javnega razpisa je iz-
vedel Center vlade za informatiko pod ozna-
ko OMNM.IT-5/2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-321/01 Ob-58893
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2001, pod oz-

nako MORS 328/2001 – PSP.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kos aplikacijski strežnik HP 9000
L3000 serije.

Dobava: Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: pogoj dobava v letu 2001,
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d. Šlan-
drova ul. 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 36,335.787
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za prodajo, izvajanje garancije, inšta-
lacije, tehnično podporo in vzdrževanje apli-

kacijskega strežnika HP 9000 L3000 serije
je edini usposobljeni pooblaščeni distribu-
ter za Slovenijo podjetje Hermes Plus d.d,
ki ima edini pravico prodajati HP-UX tehno-
logije na področju Republike Slovenije. Na-
ročnik je tako izpeljal postopek nakupa apli-
kacijskega strežnika HP 9000 L3000 serije
s pogajanji.

Ministrstvo za obrambo je že leta 1994
standardiziralo HP UNIX sistemsko pro-
gramsko opremo in temu ustrezno strojno
opremo proizvajalca Hewlett-Packard kot
edino platformo za potrebe Oracle podat-



Stran 7442 / Št. 93 / 23. 11. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kovnih zbirk in Oracle Internet Application
Serverja.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1811/01 Ob-58902
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadno-
va 3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in montaža računalniške
opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PCX Computers,
d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,239.380,04
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 7,600.940 SIT; 6,239.380,04
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 25 z dne 6. 4.
2001, Ob-46157

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 11/2001 Ob-58912
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 15.200 ton koruze letnik pridela-
ve 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Karanta H.m.b.H., Ko-
lingasse 12, 1090 Dunaj, Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: 343,094.400
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 410,400.000 SIT (z DDV),
365,256.000 SIT (z DDV), 343,094.400
SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-58931
1. Naročnik: Proizvodno podjetje Koz-

jak p.o.
2. Naslov naročnika: Vošnjakova 16,

2000 Maribor, tel. 02/290-96-10.
3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: preparati za galvansko obdelavo
kovin, pločevina in koncentrati za pra-
šiče in govedo po skupinah v skladu s 3.
odstavkom 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena po
skupinah blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Mibra d.o.o., Gozdna 97, 2311 Ho-
če,

– Merkur d.d., Cesta na okroglo 7,
4202 Naklo,

– Chemie NPK d.o.o., Na skali 6, 4000
Kranj,

– Chemo d.d., Cesta v mestni log 90,
1000 Ljubljana,

– Atotech d.d., Podnart 43, 4244 Pod-
nart,

– Agrokombinat d.d., Tržaška cesta
41A, 2000 Maribor,

– Inpos d.o.o., Opekarniška 2, 3000
Celje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost vseh pogodb znaša 109,875.382 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajal-
cev.

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

nudbe:
a) Preparati za galvansko obdelavo:
– sklop 1: 2,279.583 SIT in 2,473.400

SIT,
– sklop 2: 4,428.950 SIT in 6,070.285

SIT,
– sklop 3: 2,358.735 SIT in 2,366.696

SIT,
– sklop 4: 2,246.078 SIT,
– sklop 5: 99.398 SIT,
– sklop 6: 4,342.876 SIT in 4,521.275

SIT,
– sklop 7: 1,410.750 SIT in 1,642.000

SIT,
– sklop 8: 5,826.815 SIT;
b) pločevina:
– sklop 1: 7,763.023 SIT,
– sklop 2: 2,483.299 SIT,
– sklop 3: 27,598.837 SIT,
– sklop 4: 2,832.758 SIT in 3,301.749

SIT,
– sklop 5: 4,146.863 SIT,
– sklop 6: 2,008.720 SIT in 2,034.900

SIT,
– sklop 7: 1,508.634 SIT,
– sklop 8: 1,697.213 SIT;

c) koncentrati za prašiče in mlado pita-
no govedo: 36,803.850 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Proizvodno podjetje Kozjak p.o.,
kontaktna oseba Irena Želj.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Proizvodno podjetje Kozjak, p.o.,
Maribor

Št. 363-80/95 Ob-58938
Št. JN: 31/01VV

1. Naročnik: Servis skupnih služb vla-
de.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: I. sklop: izdelava, dobava in mon-
taža pisarniške opreme za potrebe
Upravne enote Piran; II. sklop: izdela-
va, dobava in montaža opreme resta-
vracije in sprejemnice v hotelu Kokra
na Brdu pri Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 60 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

dobave v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 46 točk,

3. finančna sposobnost ponudnika - 10
točk,

4. vzpostavljen sistem kakovosti v skla-
du z zahtevami standarda ISO 9001 - 5
točk,

5. splošni garancijski rok - do 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I. sklop (izdelava, dobava in montaža pi-

sarniške opreme za potrebe Upravne eno-
te Piran): Duka Oprema d.o.o., Gradiška
cesta 9, 5271 Vipava;

II. sklop (izdelava, dobava in montaža
opreme restavracije in sprejemnice v hote-
lu Kokra na Brdu pri Kranju): Lesnina MG
Oprema, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop (izdelava, dobava in montaža pi-

sarniške opreme za potrebe Upravne eno-
te Piran): 29,206.545 SIT;

II. sklop (izdelava, dobava in montaža
opreme restavracije in sprejemnice v ho-
telu Kokra na Brdu pri Kranju):
42,516.780,77 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop (izdelava, dobava in montaža pi-

sarniške opreme za potrebe Upravne eno-
te Piran): 37,245.531,54 SIT,
29,206.545 SIT;

II. sklop (izdelava, dobava in montaža
opreme restavracije in sprejemnice v ho-
telu Kokra na Brdu pri Kranju):
65,310.270,20 SIT, 42,516.780,77 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-58939
1. Naročnik: JP Komunala d.o.o. Sev-

nica.
2. Naslov naročnika: Naselje heroja

Maroka 17, 8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava enega smetarskega vozi-
la z nadgradnjo 14-16 m3 za odvoz ko-
munalnih odpadkov iz tipskih zabojni-
kov prostornine 80-7000 l.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 36 točk,
– usklajenost z voznim parkom v dejav-

nosti 10 točk,
– reference  na  slovenskem  trgu

2 točki,
– servis 5 točk,
– dobavni rok 3 točke,
– plačilni pogoji 2 točki,
– posebne ugodnosti 2 točki.
Po merilih je izbrana najugodnejša

ponudba,  ki  je  prejela  največje  število
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Man, Gospodarska
vozila Slovenija d.o.o., Celovška cesta
182, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,981.569
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
– za vozilo Man: 29,673.000 SIT,

28,619.500 SIT;
– za vozilo Mercedes: 28,500.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 12. 11.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2001.

JP Komunala d.o.o. Sevnica

Ob-58941
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.

3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: kurilno olje, 180.000 litrov, PB
Vojnik in DE Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena na
dan 18. 10. 2001.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 81,545
SIT/liter.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 82,416 SIT/liter, 81,545 SIT/li-
ter.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 18/2001/13205 Ob-58947
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

trarna Krško, d.o.o. Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, tel. 00386/7/48-02-339,
telefaks 00386/7/49-21-528.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001 (pogod-
ba sklenjena 12. 11. 2001).

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: 2 kompleta opreme (dvižna vitla)
za odpiranje/zapiranje primarnih man-
wayev.

Kraj dobave: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slo-
venija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Wenutec Automation-
stechnik GmbH & Co. KG, Indrustriestras-
se 1, D-44534 Luenen, Germany.

7. Pogodbena vrednost: 53.900 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 11. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 021/01 Ob-58950
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: osebna varovalna sredstva.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena do 92 točk; dobavni
rok do 5 točk; plačilni rok do 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: KOTO d.d., Mikloši-
čeva 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,896.435
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,449.580 SIT in 8,896.435 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 11. 2001.
Termoelektrarna

Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 01 Ob-58982
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: univerzalne operacijske plošče,
8 kosov, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave. Ekskluziva doba-
vitelja za Maquet ter zahtevana kompatibil-
nost z obstoječo opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AICO-MED d.o.o.,
Bistriška 16, 1235 Radomlje.

7. Pogodbena vrednost:
36,727.752,54 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je to javno naročilo oddal
v skladu s prvim odstavkom 2. točke
20. člena ZJN-1 oziroma prvo točko
84. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 98 Ob-59050
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: gorivo – kurilno olje EL, 180.000
litrov, Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz,
d.o.o., Koper, Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 14,208.957
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,373.000 SIT, 14,208.957 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 11. 2001.
Bolnišnica Sežana

Št. 0512/3-308/12-01 Ob-59048
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 472-50-54, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava letnih avtoplaščev, moto-
plaščev in ostalega blaga;

– za sklop 2 – motoplašči.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je glede na neu-
speli javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo letnih av-
toplaščev, motoplaščev in ostalega blaga
za sklop 2, pozval 2 kandidata k sodelova-
nju v postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Na poziv se je odzval 1 kandidat, ki
je pravočasno in pravilno predložil svojo
ponudbo. Ponudba je pravilna, zato je bil
kandidat pozvan k pogajanjem. Pogajanja
so potekala po merilih iz razpisne doku-
mentacije, in sicer: cena, kvaliteta in finan-
čno stanje, pri čemer se je naročnik lahko
pogajal le o merilu cena.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
prejeto ponudbo, kar je razvidno iz 6. toč-
ke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 2 – motopla-
šči: Sitar Pneumatic Center, d.o.o., Pero-
vo 27, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 2 znaša 5,224.814,60
SIT, z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001,
Ob-44146 in v Uradnem listu RS, št. 14-15
z dne 2. 3. 2001, Ob-44530.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3 Ob-59083
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.

3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava računalniške opreme po
sklopih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, dobavni rok, plačilni
rok, servis, odzivni čas, certifikat kakovo-
sti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop osebni računalniki ponudnik
Katronik s.p. Orehova vas,

– za sklop prenosni računalniki ponu-
dnik Katronik s.p. Orehova vas,

– za sklop programska oprema ponu-
dnik Birostroj d.o.o. Maribor,

– za sklop sistem z lahkimi odjemalci
Katronik s.p. Orehova vas,

– za sklop laserski tiskalniki Unistar
d.o.o. Ljubljana,

– za sklop periferne naprave Katronik
s.p. Orehova vas.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop osebni računalniki ponudnik

Katronik s.p. Orehova vas - 7,716.699
SIT,

– za sklop prenosni računalniki ponu-
dnik Katronik s.p. Orehova vas -
5,760.382 SIT,

– za sklop programska oprema ponu-
dnik Birostroj d.o.o. Maribor - 3,397.688
SIT,

– za sklop sistem z lahkimi odjemalci
Katronik s.p. Orehova vas - 5,608.924
SIT,

– za sklop laserski tiskalniki Unistar
d.o.o. Ljubljana 5,074.037 SIT,

– za sklop periferne naprave Katronik
s.p. Orehova vas - 2,856.881 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
– za sklop osebni računalniki -

9,118.637 SIT, 6,257.615 SIT,
– za sklop prenosni računalniki -

7,563.640 SIT, 5,345.718 SIT,
– za sklop programska oprema -

5,859.241 SIT, 3,397.688 SIT,
– za sklop sistem z lahkimi odjemalci -

7,688.674 SIT, 5,608.924 SIT,
– za sklop laserski tiskalniki -

5,673.093 SIT, 4,858.276 SIT,
– za sklop periferne naprave -

3,261.552 SIT, 2,409.267 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 44, z dne 1. 6.
2001, Ob-49510.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Št. JN 14/01 Ob-59081
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja

13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-152.

3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave:  vodovodni  material,  fco.  Ko-
per.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, interventna dobava
ponujenega blaga, dobavni rok, izkušnje s
ponudnikom, dodatne tehnične opcije od
navedenih v tehnični dokumentaciji, plačil-
ni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1.10.00.00 CEVI
“DUKTIL K9”-Standardni spoj >> CmC Eko-
con d.o.o. 35,253.040 SIT.

7. Pogodbena vrednost: CMC Ekocon
d.o.o. Tbilisijska 81, Ljubjana >>
35,253.040 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1.10.00.00 CEVI “DUKTIL
K9”-Standardni spoj >> 36,309.420 SIT,
35,235.390 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 59-60 z dne 20. 7.
2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-59124
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za informatiko.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje; telefon
03/42-65-720, telefaks 03/42-65-682,
elektronski naslov info@celje.si.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: strojna in programska raču-
nalniška oprema v količinah: Standardni
osebni računalnik 22; Močnejši osebni
računalnik (grafična postaja) 3; Prenosni
računalnik 2; 17- palični monitor 25; LCD
monitor 17˝ 2; Brizgalni tiskalnik A4 –
barvni 4; Brizgalni tiskalnik A3 – barvni 3;
Laserski tiskalnik A4 – črnobeli 3; Laserski
tiskalnik  A3  –  črnobeli  1;  Laserski
tiskalnik  A3  –  barvni  1;  Optični  čitalec
1;  Enota  za  zapisovanje  CD-R/CD-RW
(zunanja)  1;  Digitalni  fotoaparat  3;  Pro-
gramska  oprema  10;  Strežnik  1;  Enota
za  arhiviranje  1; Sistem za brezprekinitve-
no napajanje 11;  Mrežna  programska
oprema  1;  Komunikacijska  oprema  8;
Kraj  dobave  Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: merila za ocenitev
ponudb ter razmerja: tehnične lastnosti
ponujene opreme 40%; komercialni pogoji
(ponudbena cena, cene potrošnih materi-
alov, kjer je smiselno) 25%; servisiranje
ponujene opreme (servisna mreža, odzivni
čas, čas za popravilo, zamenjava pokvarje-
ne opreme) 16%; garancijska doba, do-
bavni roki 16%; poraba energije, varnost
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izdelka, vpliv na okolje in ljudi 3%. Uteme-
ljitev izbire: ponudbe je naročnik ocenjeval
po pogojih in merilih iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1.A Standardni osebni računalnik: Fmc
d.o.o, Tržaška 330, 1000 Ljubljana,

1.B Močnejši osebni računalnik (grafič-
na postaja): Fmc d.o.o, Ljubljana,

2. Prenosni računalnik: Fmc d.o.o,
Ljubljana,

3.A 17 palčni monitor: Hermes Plus
d.d.,  PE  Celje,  Kersnikova  19,  3000 
Celje,

3.B LCD  monitor:  17  palčni  Com-
ware  d.o.o.,  Savska  cesta 3,  1000
Ljubljana,

4.A Brizgalni tiskalnik A4 – barvni: Com-
ware d.o.o., Ljubljana,

4.B Brizgalni tiskalnik A3 – barvni: Bull
CS d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana,

4.C Laserski tiskalnik A4 – črnobeli:
Hermes Plus d.d., PE Celje, Celje,

4.D Laserski tiskalnik A3 – črnobeli:
Hermes Plus d.d., PE Celje, Celje,

4.E Laserski tiskalnik A3 – barvni: Her-
mes Plus d.d., PE Celje, Celje,

5. Optični  čitalnik:  Fmc  d.o.o,  Ljub-
ljana,

6. Enota za zapisovanje CD-R/CD-RW
(zunanja): Fmc d.o.o, Ljubljana,

7. Digitalni fotoaparat: Bull CS d.o.o.,
Ljubljana,

8. Programska oprema Microsoft Offi-
ce: Hermes Plus d.d., PE Celje, Celje,

9. Strežnik: Hermes Plus d.d., PE Ce-
lje, Celje,

10. Enota za arhiviranje: Emg d.o.o.,
Aškerčeva 4.2, 3310 Žalec,

11.A UPS za osebni računalnik oziroma
Preklopno vozlišče: Bull CS d.o.o., Ljub-
ljana,

11.B UPS za strežnik: Bull CS d.o.o.,
Ljubljana,

12. Mrežna programska oprema: Com-
ware d.o.o., Ljubljana,

13. Komunikacijska oprema, 4 x vozli-
šča in gb strežniška kartica za optiko: Se-
lect Technology, d.o.o., Dunajska 5, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– Fmc d.o.o, Tržaška 330, 1000 Ljub-

ljana: 6,822.032 SIT,
– Hermes  Plus  d.d.,  PE  Celje,  Ker-

snikova 19, 3000 Celje: 6,872.547,50
SIT,

– Comware d.o.o., Savska cesta 3,
1000 Ljubljana: 1,309.543,83 SIT,

– Bull CS d.o.o., Dunajska 101, 1000
Ljubljana: 944.966,01 SIT,

– Select  Technology,  d.o.o.,  Du-
najska 5, 1000 Ljubljana 10:
5,363.294,30 SIT,

– Emg d.o.o., Aškerčeva 4.2, 3310 Ža-
lec: 535.498,81 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.A Standardni osebni računalnik:

231.560 SIT, 162.875 SIT,

1.B Močnejši osebni računalnik (grafič-
na postaja): 295.210 SIT, 218.455,80
SIT,

2. Prenosni računalnik: 592.300 SIT,
318.890 SIT,

3.A 17 palčni monitor: 81.030 SIT,
42.042 SIT,

3.B LCD monitor 17 palčni: 283.500
SIT, 154.693 SIT,

4.A Brizgalni tiskalnik A4 – barvni:
56.900 SIT, 28.475 SIT,

4.B Brizgalni tiskalnik A3 – barvni:
105.000 SIT, 75.679,83 SIT,

4.C Laserski tiskalnik A4 – črnobeli:
128.000 SIT, 68.029,20 SIT,

4.D Laserski tiskalnik A3 – črnobeli:
535.526,05 SIT, 336.371 SIT,

4.E Laserski tiskalnik A3 – barvni:
1,351.379,83 SIT, 804.365 SIT,

5. Optični čitalnik: 56.359 SIT,
24.746,04 SIT,

6. Enota za zapisovanje CD-R/CD-RW
(zunanja): 56.587 SIT, 46.746 SIT,

7. Digitalni fotoaparat: 164.214 SIT,
83.332,77 SIT,

8. Programska oprema Microsoft Offi-
ce: /

9. Strežnik: 2,066.526,50 SIT,
708.536 SIT,

10. Enota za arhiviranje: 862.628 SIT,
449.999 SIT,

11.A UPS za osebni računalnik oziroma
Preklopno vozlišče: 36.904 SIT,
17.544,54 SIT,

11.B UPS za strežnik: 84.999 SIT,
49.322 SIT,

12. Mrežna programska oprema:
740.000 SIT, 651.321 SIT,

13. Komunikacijska oprema, 4 x vozli-
šča in gb strežniška kartica za optiko:
6,112.284 SIT, 4,232.230 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko

Ob-59125
1. Naročnik: Osnovna šola Riharda Ja-

kopiča.
2. Naslov naročnika: Derčeva 1, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, referen-
ce, druge ugodnosti, rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1292 Škofljica,

– Don Don, d.o.o., Trdinova pot 2a,
8330 Metlika,

– Mlinotest Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,

– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana,

– Agroind Vipava, d.d., Vinarska cesta
5, 5271 Vipava,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,

– Erfa, d.o.o., Bevkova 12, 1233 Dob,
– Litijska mesarija, d.d., Slatna 1, 1275

Šmartno,
– J E M, d.d., Spodnji plavž 14, 4270

Jesenice,
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 152, 1000 Ljubljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1000

Ljubljana,
– Dana Mirna, d.d., Glavna c. 34, 8233

Mirna,
– Vipi,  d.o.o.,  Brezje  76d,  4230

Brezje.
7. Pogodbena vrednost: po posamez-

nih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: cene so bile ponujene za posa-
mezni artikel in ne za celotno realizacijo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Št. 371-02-80/01-0406 Ob-59157
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup vozila za potrebe Okrožne-
ga državnega tožilstva v Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji po
predhodni objavi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Suzuki Odar d.o.o.,
Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
3,325.000,42 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,860.775,44 SIT/3,325.000,42
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 61-62/01 in
74/01.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Ministrstvo za pravosodje
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 54 Ob-58845
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Šem-
pas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 60 točk, kakovost
do 20 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima,d.o.o. Koro-
ška 118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
82,189.596,29 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 99,217.017,08 SIT;
78,495.265,73 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Št. 371-02-81/01-0406 Ob-59158
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup vozila za potrebe Vrhovne-
ga sodišča RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji po
predhodni objavi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Mesojedec,
Mesojedec Edvard s.p., Stare Črnuče 10,
1231 Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
6,003.151,85 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,442.901,90 SIT/6,003.151,85
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 61-62/2001 in
74/2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-79/01-0406 Ob-59159
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup vozila za potrebe Državne-
ga tožilstva RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji po
predhodni objavi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Mesojedec,
Mesojedec Edvard s.p., Stare Črnuče 10,
1231 Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
5,274.544,53 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 7,961.453 SIT/5,274.544,53
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 61-62/2001 in
74/2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 59/9-01 Ob-59198
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko

društvo Kranjska Gora.

2. Naslov naročnika: Borovška cesta
58, 4280 Kranjska Gora.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava šasije za gasilsko vozilo,
1 kom, Kranjska Gora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Scania Slovenija
d.o.o., Cesta v Gorice 28, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,043.869
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,043.869 SIT z DDV, 18,888.870
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Prostovoljno gasilsko društvo
Kranjska Gora

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 40300/0118/97 Ob-58857
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230, Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba I.faze kanaliza-
cije Hruševje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 60 točk,
način plačil in fiksnost cen 10 točk, rok
izvedbe 20 točk, reference in druge ugo-
dnost 10 točk; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Anka-
ranska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 15,916.093
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,916.093 SIT; 27,035.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Ur.listu
RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Občina Postojna

Št. 01/321572 Ob-58887
1. Naročnik:  Mestna  občina  Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela pri adaptaciji počit-
niškega doma v Savudriji, Ravna doli-
na, Republika Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, reference 20%
po formuli.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Energoplan d.d., Pod
hribom 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 63,327.044,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 67,033.365,34 SIT, 63,327.044,52
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 148/2 Ob-58890
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

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

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

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
fasadi, prenova okenskih profilov in
obnova strešne kritine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila določena v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Lenda-
va d.o.o., Partizanska 93, 9220 Lendava.

7. Pogodbena vrednost: 23,584.877,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 25,251.911 SIT, 23,584.877 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55092.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota

Št. 07/01 Ob-58895
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve in Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana in Trg svobode 3, Črnomelj.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja dnevnega cen-
tra pri DSO Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Begrad, d.d., grad-
beništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva
2, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 45,325.228
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 45,345.601 SIT, 45,325.228 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 11. 2001.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 08/01 Ob-58896
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve in Občina Slovenske
Konjice.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
Ljubljana in Stari trg 29, Slovenske Ko-
njice.

3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI dela z zunanjo ure-
ditvijo za VDC Slovenske Konjice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in rok do-
končanja del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., La-
va 7, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 85,487.830
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 100,686.765,70 SIT,
85,487.830 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 19/01 Ob-58897
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija poslovnih
prostorov CSD Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna sposobnost, garancija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Sta-
ra cesta 2, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 128,991.950
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 130,908.403 SIT, 128,991.950
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 12/01 Ob-58898
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve in Občina Žalec.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
Ljubljana in Ul. Savinjske čete 5, Žalec.

3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI dela in zunanja ure-
ditev VDC in stanovanj v Žalcu.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje,
Prešernova 9a, Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
167,763.406,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 229,119.302,87 SIT,
167,763.406,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 10/01 Ob-58899
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja dnevnega
centra v Domu upokojencev Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Sta-
ra cesta 2, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 54,390.100
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,884.825,49 SIT, 54,390.100
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 01/321258 Ob-58978
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni tg 1, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrt-
niških in instalacijskih del pri rekon-
strukciji stavbe MOL – Poljanska 28 v
Ljubljani.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 80%,
– garancije na izvedena dela – 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
123,120.842,65 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 200,933.238,63 SIT,
174,503.490,34 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 344-134/2001 Ob-59051
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6,

2270 Ormož, 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Vuzmetinci št. 803-261.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje
Ormož, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 5,863.487
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,505.639,61 SIT, 5,863.487
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Občina Ormož

Ob-59080
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske

revolucije 1-2, 1000 Ljubljana, tel.
01/252-19-10, faks 01/252-12-88.

3. Datum izbire: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova in dokončanje
trakta F na Ljubljanskem gradu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena - 80%, plačilni pogoji
- 10%, potrjene reference - 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje
Grosuplje, Emonska 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
108,566.378,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 116,094.363,84 SIT
108,566.378,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Festival Ljubljana

Št. 640-01-23/2001 Ob-59084
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI dela za Vrtec Stari
trg pri OŠ Stari trg ob Kolpi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Begrad d.d. Novo me-
sto, Kočevarjeva 2, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 88,964.843
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 95,443.789,96 SIT in
88,964.843 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 403-392/01 Ob-59171
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

2, 4220 Škofja Loka; tel. 04/51-12-309,
faks 04/51-12-310.

3. Datum izbire: 17. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: plinifikacija mesta Ško-
fja Loka, Območje: industrijska cona
Trata – 1. in 2. faza in priključek Škofja
Loka, širše območje industrijske cone
Trata.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) skupna ponudbena cena (70 točk),
b) garancijska doba (10 točk),
c) strokovna priporočila (reference) (7

točk),
d) rok izvedbe (5 točk),
e) rok plačila (nad 60 dni) (5 točk),
f) certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3 točke).

Pogodbo je naročnik sklenil s ponu-
dnikom,  ki  je  ponudil  najnižjo  ceno  in
zbral najvišje število točk po točkovanju iz
meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljub-
ljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,831.006,48
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,635.802 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,811.197 SIT; 24,831.006,48
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Občina Škofja Loka

Št. 7/01 Ob-59175
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00,
faks 07/499-00-52, e-mail: obcina.brezi-
ce@svn.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja OŠ Pišece v
Pišecah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– 85% ponudbena cena,
– 10% garancijska doba,
– 5% druge ugodnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevni-
ca, d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 358,619.748
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 180,607.598,10
SIT.

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

ponudbe: 504,924.877,37 SIT,
360,291.851,53 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 5. 5.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Občina Brežice

Št. 3/2001 Ob-59193
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: meteorna kanalizacija
Čepno.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– daljši garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji,
Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Kopko d.o.o., Rado-
hovska pot 5, 6257 Pivka.

7. Pogodbena vrednost:
19,031.563,25 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,500.000 SIT.

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

nudbe: 31,967.797,14 SIT;
19,031.563,25 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14.Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 11. 2001.

Občina Pivka

Št. 2/2001 Ob-59194
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: kanalizacija Zagorje ka-
nali Aa, Ab, Ac in čistilna naprava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– daljši garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji.
Zbrano največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Hidro Koper d.o.o.,
Obrtniška ulica 15, 6000 Koper

7. Pogodbena vrednost:
51,437.257,92 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 38,500.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 61,255.569,20 SIT;
50,781.979,73 SIT

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2001.

Občina Pivka

Št. K66-7/01 Ob-59195
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica

10, 6000 Koper.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze obno-
ve stavbe na Verdijevi ulici 2 v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbran je bil ponudnik, ki je
poleg izpolnjevanja vseh pogojev ponudil
najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Makro 5 d.o.o., Kidri-
čeva 46, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 36,350.097
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 34.4.695.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,766.933 SIT, 45,053.975 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v skladu z raspisno dokumentacijo
si je naročnik pridržal pravico, da zaradi
omejenih sredstev zmanjša obseg del, ta-
ko da je bil izbran ponudnik, ki je najugo-
dnejši za celoto, s tem ponudnikom pa je
bila sklenjena pogodba za manjši obseg
del od razpisanega.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Mestna občina Koper

Ob-59221
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta

2a, 8270 Krško, faks 07/48-17-250, tel.
07/48-17-201.

3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizaci-
je Krško, odsek Župančičeva ulica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference, usposobljenost, rok iz-
vedbe. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko
podjetje d.d, Trdinova 23, 8000 Novo me-
sto.

7. Pogodbena vrednost: 24,902.561
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 33,986.398 (z DDV), 24,902.561
(z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško

Ob-59222
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje, d.d.

2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, faks 07/48-17-250, tel.
07/48-17-201.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vodovod Krško polje –
odsek Beli Breg – Kerinov grm, 1. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference, usposobljenost, rok iz-
vedbe. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko po-
djetje d.d, Trdinova 23, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 21,672.654,85
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9 ponudb,
od tega 4 pravilne in 5 nepravilnih.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 27,295.028,33 SIT (z DDV),
20,135.785,32 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško

Ob-59223
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta

2a, 8270 Krško, faks 07/48-17-250, tel.
07/48-17-201.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Ar-
meško – 1. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, reference, usposobljenost, rok iz-
vedbe. Izbran je bil ponudnik, ki je zbral
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alea group d.o.o., Grad-
bena operativa, Ložnica 43, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 33,571.821,49
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih
ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 38,500.845,46 SIT (z DDV),
33,571.821,49 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 60 Ob-58844
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: natečaj za

oblikovanje znamk drugič.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: povezanost med osnutkom
znamke in priložnostnim dogodkom, kom-
pleksnost rešitve, umetniški vtis, lastna ide-
ja ali povzetek po drugem avtorskem delu,
primernost osnutka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. za motiv znamke Folklora – maske
(rusa, kopaja, kopjaši in piceki – Markovci
na Dravskem polju se izbere ponudnik pod
šifro 7474 (2 znamki),

2. za motiv znamke Zimske olimpijske
igre se ne opravi izbora, razpis se ponovi,

3. za motiv Kostanjevica na Krki 750 let
prve omembe mesta v pisnih virih se izbe-
re ponudnik pod šifro “Malo mesto“ (1
znamka),

4. za motiv Planinska znamka Martu-
ljkova skupina Špik se izbere ponudnik pod
šifro “Na planincah“ (2 znamki),

5. za motiv šahovska olimpiada se izbe-
re ponudnik 7474 (2 znamki),

6. za motiv Božič in Novo leto se izbere
ponudnik pod šifro 3.R.TIM (2 znamki),

7. za motiv sadne vrste – cvet borovni-
ce, gozdna borovnica, mali zimski pedic
se podeli ponudniku pod šifro Pedic 8 (3
znamke),

8. za motiv Slovenija – Evropa v malem
z motivom Vratnega portala (Spodnji otok
pri Podvinu) se ne opravi izbora, razpis se
ponovi.

7. Pogodbena vrednost: honorar od
150.000 do 750.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nagrade za osnutke
od 150.000 SIT do 750.00 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 64-12/01-41 Ob-58852
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks

02/878-32-84, elektronski naslov.: li-
li@dravograd.si.

3. Datum izbire: 23. avgust 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

šolskih prevozov v Občini Dravograd v
šolskem letu 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena za polni
kilometer, izkušnje pri prevozu otrok, dru-
ge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, refe-
rence ponudnika.

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

I. relacija: Avtoprevoznik Arauš Ivan s.p.,
Črneče 1, 2370 Dravograd,

II. relacija: Prevozništvo Božič Janko
s.p., Vrata 16, 2366 Muta,

III. relacija: Primožič Milan s.p., Libeli-
če 8B, 2372 Libeliče,

IV. relacija: Avtoprevozništvo Rek Fani-
ka s.p., Selovec 74, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu,

V. relacija: HV tour Franc Zadravec s.p.,
Šentjanž 31, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu,

VI. relacija: Prevozništvo Rebernik Ja-
kob s.p., Mariborska cesta 33 A, 2370
Dravograd,

VII. relacija: Koratur d.d., Avtobusni
promet turizem, Perzonali 48, 2391
Prevalje.

7. Pogodbena vrednost: kombi prevo-
zi 340 SIT/km, pri 7 relaciji cena avtobu-
snega linijskega prevoza.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 400–340 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-51255.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 11. 2001.
Občina Dravograd

Št. 404-08-235/01-5 Ob-58894
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001, pod

oznako MORS 227/2001 – PSP.
4. Vrsta in obseg storitev:
A) montaža RR linkov in CMX/FMX

opreme,
B) nadgradnja FMX opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: pogoj – dobava v letu
2001, merilo: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Transmission
d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,349.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: edini naročnik je nato v postopku s

pogajanji brez predhodne objave povabil k
oddaji ponudbe Iskro Transmission d.o.o.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana, kot edinega
možnega izvajalca za montažo RR linkov in
CMX/FMX naprav. Montaža RR linkov in
CMX/FMX naprav po predmetni ponudbi
predstavlja zaključitev postopka prve nad-
gradnje obstoječega radiorelejnega omre-
žja Ministrstva za obrambo v kateri se bodo
montirale pred letom že nabavljene
radiorelejne naprave ter pred letom že
nabavljene CMX/FMX naprave. Hkrati se v
predmetni  nadgradnji  posodablja  obsto-
ječi sistem nadzora in upravljanja naprav
radiorelejnega omrežja in FMX/CMX
naprav.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 23/01 Ob-58900
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in

montaža opreme ter drobnega inven-
tarja za INCE Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
43,946.671,44 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,333.285 SIT; 43,946.671,44
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 09/01 Ob-58901
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in

montaža splošne opreme za Zavod dr.
Marijana Borštnarja, Dornava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, finančna sposobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 88,277.805,70
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 109,543.168,77 SIT;
88,277.805,70 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 1812/01 Ob-58903
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: požarno,

strojelomno in vlomsko zavarovanje
premoženja ter zavarovanje splošne
odgovornosti za leto 2002.

5. Merila  za  dodelitev  naročila  in
utemeljitev  izbire:  najnižja  ponudbena
cena  60%,  skupna  višina  garancijskega
sklada  30%,  rok  izplačila  odškodnine
10%.

6. Ime  in  naslov  izvajalca,  ki  mu  je
naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Mari-
bor, d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 44,000.917,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 93,231.345 SIT, 44,000.917,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 346-02-1/01/80-0406 Ob-58915
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta  in  obseg  storitev:  tele-

komunikacijske storitve - zagotavljanje
naročniških razmerij (ISDN in analogni
priključki), ki jih izvaja Telekom Slo-
venije d.d. za Okrajno sodišče v Škofji
Loki in Sodnika za prekrške Škofja
Loka.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  postopek  s  pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 444.372,18
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/90-0406 Ob-58916
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: teleko-

munikacijske storitve - zagotavljanje
naročniških  razmerij  (Centreks  pri-
ključki),  ki  jih  izvaja  Telekom  Slo-
venije  d.d.  za  RS  Državno  pravobra-
nilstvo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 713.404,23
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/89-0406 Ob-58919
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: teleko-

munikacijske storitve - zagotavljanje
naročniških  razmerij  (Centreks  pri-
ključki),  ki  jih  izvaja  Telekom  Slove-
nije  d.d.  za  Okrožno  sodišče  v  Novi
Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 235.144 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/88-0406 Ob-58920
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Okrožno državno tožilstvo v Novem
mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 385.322 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/87-0406 Ob-58921
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (ISDN priključki), ki
jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za So-
dnika za prekrške Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29.988 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/86-0406 Ob-58922
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Sodnika za prekrške Slovenska Bistri-
ca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 204.799 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/85-0406 Ob-58923
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Sodnika za prekrške Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 382.700,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/84-0406 Ob-58924
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Okrajno sodišče v Tolminu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 178.024 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/82-0406 Ob-58925
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Okrajno sodišče v Idriji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 151.130 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/83-0406 Ob-58926
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki jih izvaja Telekom Slovenije d.d. za
Okrajno sodišče v Ajdovščini.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 280.245 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 346-02-1/01/81-0406 Ob-58927
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: telekomu-

nikacijske storitve - zagotavljanje na-
ročniških razmerij (Centreks priključki),
ki  jih  izvaja  Telekom  Slovenije  d.d.
za  Okrožno  državno  tožilstvo  v  Mari-
boru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 499.595 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 677-09-4/01 Ob-58928
1. Naročnik:  Arhiv  Republike  Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Zvezdarska 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-14-200, tele-
faks 01/24-14-269, ars@gov.si.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova in

vzdrževanje obstoječe računalniške re-
šitve “InfoArh”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. reference ponudnika,
2. cena izvedbe,
3. nivo vzdrževanja,
4. rok izvedbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slo-
venija.

7. Pogodbena vrednost: 25,265.778,42
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 43,518.637,13 (z DDV) in
30,287.118,99 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 92 z dne 12. 11.
1999.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Arhiv Republike Slovenije

Ob-58937
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

100.000 ton žit, 11.500 ton naftnih de-
rivatov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 85%, reference 10%,
finančna usposobljenost 5%, najugodnej-
ša ponudba po utemeljenih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hmezad TMT d.o.o.
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 242,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 247,650.000 SIT, 242,000.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 023/01 Ob-58951
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstruk-

cija merilnih celic lastne rabe 6,3 kV
(1A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena do 72
točk; reference do 25 točk; plačilni pogoji
do 3 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSN d.o.o., Šentilj-
ska cesta 49, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,530.160
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,540.097 SIT in 6,530.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 11. 2001.

Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 177/2001 Ob-59052
1. Naročnik: Javni zavod RTV Sloveni-

ja.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: 22 kosov

oddajnih elektronk.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: sklop A, B, C: ekonomska
cena 60%, kvaliteta 27% (kompatibilnost z
obstoječo opremo 10%, poreklo blaga
10%, zagotovljene ure delovanja 7%), ga-
rancija 10 %, dobavni roki 3%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skop A: Richardson Electronics S.r.l.,
Viale L. Ariosto, 492/G, 50019 Sesto Fio-
rentino, FI, Italy;

– sklop B: F. A. Bernhardt GmbH, Melk-
stattweg 27, D-83646 Bad Tolz, Deut-
schland;

– sklop C: IMP-Telekom d.d., Vojkova
cesta 58, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: Richardson Electronics –

2,303.620,70 SIT;
– sklop B: F. A. Bernhardt –

8,988.532,44 SIT;
– sklop C: IMP-Telekom –

13,496.494,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 2,621.286,90 SIT –

2,303.620,70 SIT;
– sklop B: 11,195.034,60 SIT –

8,186.929,60 SIT;
– sklop C: 13,496.494,30 SIT –

11,681.258,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija

Št. 354-07-16/01 Ob-59156
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-73-10, faks
01/478-74-25.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ocene emi-

sij toplogrednih plinov iz posameznih
sektorjev; 1. ocena potencialnih znižanj
emisij toplogrednih plinov iz področij ener-
getska učinkovitost ter spremembe tehno-
loških procesov, 2. ocena potencialnih zni-
žanj emisij toplogrednih plinov iz sektorja

oskrba z energijo, 3. ocena potencialnih
znižanj izpustov toplogrednih plinov v sek-
torju kmetijstvo, 4. ocena potencialov zma-
njševanja emisij toplogrednih plinov na po-
dročju odpadki in odpadne vode, 5. ocena
potencialov zmanjševanja emisij toplogre-
dnih plinov v sektorju promet, 6. kvantita-
tivna ocena ponora emisij toplogrednih pli-
nov v sektorju gozdarstvo, 7. letno poroči-
lo za leto 1999 o emisijah toplogrednih
plinov po metodologiji IPPC.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika in pro-
jektne skupine maks. 50 točk, ponudbena
cena razpisanih del maks. 40 točk, ka-
drovska zasedba projektne skupine maks.
10 točk. Komisija je na podlagi ocenjeva-
nja ponudb zaključila, da se konkretno jav-
no naročilo po posameznih sklopih (1–7)
odda najugodnejšemu ponudniku, ki je po
vseh vrednotenjih skupaj dosegel najvišje
število točk v skladu z zgoraj navedenimi
merili. V sklopih 3, 6 in 7 naročnik ni dode-
lil naročila nobenemu izvajalcu, ker je na
vsak navedeni sklop prispela le ena po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Institut Jožef Stefan, Jamova 39,
1000 Ljubljana,

2. Institut Jožef Stefan, Jamova 39,
1000 Ljubljana,

3. prispela ena ponudba,
4. Hidroinženring, d.o.o., Slovenčeva

95, 1000 Ljubljana,
5. Studio okolje, d.o.o., Medenska ce-

sta 65, 1210 Ljubljana,
6. prispela ena ponudba,
7. prispela ena ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
1. 2,430.277 SIT,
2. 2,456.997 SIT,
3. –,
4. 1,996.225 SIT,
5. 1,987.500 SIT,
6. –,
7. –.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 2 ponudbi,
2. 5 ponudb,
3. 1 ponudba,
4. 2 ponudbi,
5. 2 ponudbi,
6. 1 ponudba,
7. 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 2,499.000 SIT, 2,430.277 SIT,
2. 2,499.000 SIT, 2,284.800 SIT,
3. –,
4. 2,015.000 SIT, 1,996.225 SIT,
5. 1,987.500 SIT, 1,820.700 SIT,
6. –,
7. –.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Javni razpisi

Ob-59056
V skladu z Zakonom o Slovenski razvojni

družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Ur. l. RS, št. 39/97), Zakonom o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95) ter na
podlagi sklepa uprave SRD d.d. z dne 23.
10. 2001, objavlja Slovenska razvojna dru-
žba, d.d. (SRD), Dunajska 160, Ljubljana

javni razpis
razvojnega projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je dodeljevanje posojil in kapital-
sko vlaganje SRD v skupnem znesku
1.000,000.000 SIT za:

– prenos raziskovalno-razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– ustanavljanje gospodarskih družb na
osnovi novih lastnih proizvodov in tehnolo-
gij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo maj-

hna in srednje velika podjetja in samostojni
podjetniki – posamezniki, ustanovljeni po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 45/01), ki bodo us-
trezali razpisnim pogojem. Kadar sodelujejo
pri javnem razpisu samostojni podjetniki, je
sklep o odobritvi ene od oblik financiranja
sprejet pod odložnim pogojem, da bo prosi-
lec najkasneje v šestih mesecih po odobri-
tvi ustanovil gospodarsko družbo v eni iz-
med pravno veljavnih oblik.

2. Projekti morajo biti povezani z novite-
to, ki je rezultat domačega razvojno-razi-
skovalnega dela oziroma inventivnosti, in ka-
tere rezultat bo povečana konkurenčna pre-
dnost.

3. V projektu opredeljen čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ni daljši od
12 mesecev.

4. Projekti morajo biti ekološko nespor-
ni.

III. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
in vlaganj

1. S posojilom ter subvencijami po tem
razpisu je mogoče kriti do 75% predračun-
skih sredstev posameznega projekta. Pre-
dračunska sredstva projekta se lahko nana-
šajo le na sredstva potrebna za realizacijo
projekta od prijave dalje.

2. Posamično posojilo ali kapitalski vlo-
žek lahko znaša najmanj 10 milijonov SIT
oziroma največ 100 milijonov SIT. V prime-
ru dodelitve obeh oblik sredstev SRD se
omejitvi nanašata na vsoto obeh.

3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb pod pogojem,
da so ob vstopu definirani pogoji in čas
izstopa iz gospodarske družbe.

4. Doba za odplačilo posojila znaša do 5
let, pri čemer lahko traja moratorij na odpla-
čevanje glavnice do enega leta od dneva
uveljavitve posojilne pogodbe.

5. Letna obrestna mera za posojila je
določena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM +1,5%. Premija
za tveganje je določena v razponu od 0 do
7%, odvisno od stopnje tveganja.

6. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer:

– stroški obdelave vloge in spremljanje
posojila v višini 0,5% + 0,25% x N, pri če-
mer je N število let posojila;

– stroški obdelave vloge naložbe v višini
1,2% od vložka.

IV. Zavarovanja
1. Za zavarovanje posojila je posojiloje-

malec dolžan zagotoviti poleg akceptnih na-
logov in menic tudi enega ali več naslednjih
instrumentov zavarovanja:

– bančna garancija;
– vpis hipoteke na nepremičninah;
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družb;
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
V. Merila za izbor
1. Slovenska razvojna družba bo izbrala

projekte, ki ustrezajo pogojem razpisa in za
katere na podlagi predložene dokumentaci-
je oceni, da bodo zagotavljali primerne eko-
nomske rezultate. Razvojni naložbeni pro-
jekti bodo zajemali:

– naložbe v novoustanovljena in mala po-
djetja,

– naložbe v razvojne projekte obstoječih
majhnih in srednje velikih podjetij.

2. Poleg navedenega bodo pri izbiri
upoštevani predvsem projekti, ki:

– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-
nja vloženih sredstev,

– izkazujejo višjo stopnjo inovativnosti in
uvajajo zahtevnejše tehnologije v gospodar-
sko izkoriščanje,

– omogočajo dolgoročnejši razvoj in ve-
čjo konkurenčnost gospodarskega subjek-
ta,

– imajo krajši čas do začetka prodaje
izdelka oziroma storitve,

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– vključujejo povezave z raziskovalnimi
organizacijami,

– omogočajo fazno izvajanje, nadzor in
financiranje posameznih faz.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R9/01-1);
b) opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R9/01-2),
c) predstavitev družbe, nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec SRD
R9/01-3),

d) poslovni načrt družbe z vključenim raz-
vojnim projektom (navodilo SRD R9/01-4).

2. Kadar gre za ustanavljanje novih go-
spodarskih družb na osnovi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz točke 1.a, b. in
c. tega poglavja, podatki iz točke 1.d. po-
glavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Samostojni podjetnik – posameznik,
ki poda vlogo, mora pridobiti status pravne
osebe najkasneje v šestih mesecih od spre-
jetega sklepa o odobritvi ene od oblik finan-
ciranja.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Zainteresirani dobijo obrazce za pri-

javo, navodila za pripravo gradiv z zahteva-
no vsebino, določeno z razpisnimi pogoji
in vse potrebne informacije v zvezi s tem
na sedežu Slovenske razvojne družbe, Du-
najska 160, Ljubljana, vsak dan med 8. in
15. uro, pri Nataši Trček, tel.
01/589-48-86 ter na spletni strani
www.srd.si.

2. Razpis je odprt do 21. 12. 2001.
3. Vlogo in eno kopijo vloge je potrebno

oddati priporočeno ali osebno na sedežu
SRD v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis R9/01«.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija bo sprejemala pri-

jave od objave tega razpisa.
2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen

s Pravilnikom Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projek-
tnega financiranja (Ur. l. RS, št. 41/98).

3. Dodelitev sredstev je pogojena s so-
glasjem Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi.

4. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dneh po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je 15
dni po sprejemu sklepa.

IX. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba si pridržu-

je pravico ne izbrati nobenega projekta, če
ne bo primernih vlog in če ne bo izdano
soglasje Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi.

2. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana, Nataša Trček,
tel. 01/589-48-86.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Št. 17/01 Ob-58904
Javni sklad Republike Slovenije za regi-

onalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, objavlja

javni razpis
za izdelavo analize glede meril,

pogojev in postopkov za dodelitev
sredstev in spodbujanje

gospodarskega razvoja slovenske
narodne manjšine na Madžarskem –

Porabskih Slovencev
1. Naročnik: Javni sklad Republike Slo-

venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.

2. Predmet javnega naročila je izdelava
analize glede možnosti spodbujanja gospo-
darskega razvoja slovenske narodne ma-
njšine na Madžarskem – Porabskih Sloven-
cev, ki mora obsegati:

– pregled slovenskih pravnih podlag ter
obstoječih mednarodnih instrumentov, ki
urejajo možnost finančne pomoči in plasma
sredstev preko meje;

– pregled institucij in instrumentov, ki so
potrebni za to, da se vzpostavi finančno-go-
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spodarski most med matično državo in na-
rodno manjšino na Madžarskem;

– pregled oziroma analizo stanja sloven-
ske manjšine na Madžarskem in sicer iz
geografskega, demografskega, političnega
še zlasti pa iz gospodarskega vidika;

– analiza stanja, pregled in oblike pomo-
či, ki jih Madžarska nudi malemu gospodar-
stvu in pa slovenski narodni manjšini;

– proučitev možnosti vzpostavitve odno-
sov z madžarskimi razvojnimi institucijami;

– predlog organigrama dodeljevanja kre-
ditov Porabskim Slovencem z navedbo in-
stitucij in instrumentov;

– predlog izdelave celovitega projekta
dodeljevanja finančne pomoči za gospodar-
ski razvoj Porabskih Slovencev s strani ma-
tične države.

3. Rok za izvedbo je 30. 2. 2002.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– poznavanje specifičnosti problematike

Porabskih Slovencev (15%);
– poznavanje meddržavne zakonodaje

med Slovenijo in Madžarsko (15%);
– poznavanje finančne problematike, in-

stitucij in instrumentov, ki so potrebni za
vzpostavitev finančno-gospodarske pomoči
narodnostne manjšine s strani matične dr-
žave (15%);

– osnutek izdelave celovitega projekta
dodeljevanja finančne pomoči za gospodar-
ski razvoj Porabskih Slovencev s strani ma-
tične države (30%);

– cena (25%).
5. Ponudba mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku;
– obrazec BON-3, izdan po 1. 1. 2001;
– navedbo stalno zaposlenih strokovnih

kadrov ponudnika z navedbo kvalifikacije in
dodatnega izobraževanja;

– navedbo drugih kadrov, ki bodo sode-
lovali pri projektu;

– reference ponudnika;
– specifikacijo ponudbe s cenami po

enoti.
Podatki iz omenjenih alinej lahko obse-

gajo največ dve strani formata A4.
Ponudba mora veljati do 30. 2. 2002.
6. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba – Analiza” najka-
sneje do petka, 30. 11. 2001, na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.

7. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v roku 14 dni po izteku roka za
oddajo ponudbe.

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja

Št. 465-01-5/01-3873 Ob-59054
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v za-
kup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 110/00) in sklepa Občinske-
ga sveta občine Ljutomer št.
465-02-7/01-3738 z dne 6. 11. 2001, Ob-
čina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljuto-
mer, objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča s

končnim rokom za oddajo vlog
I. Predmet razpisa: komunalno urejeno

stavbno zemljišče na vogalu Kajuhove in
Razlagove ulice v Ljutomeru, ki je v lasti
Občine Ljutomer, parc. št. 2095/1 parkiri-
šče v velikosti 521 m2, k.o. Ljutomer.

Izbrani kupec bo poslovno-stanovanjski
objekt dolžan zgraditi v skladu z idejno ski-
co objekta (ki jo priloži k ponudbi) in Uredi-
tvenim načrtom starega mestnega jedra Lju-
tomer.

Kupec je dolžan izgradnjo objekta kon-
čati najpozneje v roku 2 let od izdaje grad-
benega dovoljenja.

Zemljišče se nameni za izgradnjo po-
slovno-stanovanjskega objekta. Pritličje se
nameni za poslovne prostore, prvo nadstro-
pje se nameni za poslovne ali stanovanjske
prostore, v mansardi se uredijo stanovanja.

II. Vrednost nepremičnine:
Vrednost nepremičnine na dan 31. 10.

2001 znaša:
– 1 m2 stavbnega zemljišča – 5.601 SIT,
– stroški komunalne opreme – 19.591

SIT za 1 m2 neto stanovanjske in poslovne
površine objekta.

Vrednost nepremičnine se revalorizira z
indeksom rasti cen v stanovanjski gradnji na
dan podpisa kupoprodajne pogodbe.

Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
pridobitve GD, prometnega davka na ne-
premičnine, prenosa lastništva zemljišča.
Stroški komunalne opreme ne vključujejo
stroškov izvedbe priključkov objekta na jav-
no infrastrukturo.

Kupec nosi tudi stroške izdelave idejne
zasnove objekta in projektne dokumentaci-
je.

III. Plačilni pogoji
Vrednost komunalno urejenega zemlji-

šča in objave razpisa je izbrani interesent
dolžan poravnati v 30 dneh od podpisa ku-
poprodajne pogodbe. V nasprotnem prime-
ru se pogodba šteje za razdrto, varščina se
kupcu ne vrne. Vpis lastništva v zemljiško
knjigo je možen šele po plačilu vseh stro-
škov.

IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. krajši rok izgradnje objekta:
– do 2 let od plačila kupnine: 20 točk,
– do 1,5 let od plačila kupnine: 35 točk,
2. ustreznost predložene idejne zasnove

objekta 50 točk,
3. ponudnik, ki ima več že znanih soin-

vestitorjev (brez 2. točke): 5 točk.
Ponudnik kot dokazilo za 2. točko priloži

ustrezno idejno zasnovo objekta (skico), ki
si jo pridobi na svoje stroške.

Pod 3. točko ponudnik priloži ustrezna
pisma o nameri, vsak soinvestitor pomeni 5
točk.

V. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

in fizične osebe, ki ob prijavi predložijo:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu

Republike Slovenije,
– pravne osebe: sklep o registraciji v Re-

publiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki bo
sodelovala pri odpiranju ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati točen na-
ziv ponudnika in njegov naslov.

VI. Natečajni postopek
Ponudniki so pred prijavo na razpis dol-

žni plačati 10% varščine za resnost ponud-
be v višini 683.632 SIT na ŽR Občine Lju-
tomer, št. 51930-630-76197. Izbranemu
ponudniku se varščina vračuna v kupnino,
drugim se vplačana varščina vrne (brez
obresti) v 8 dneh po prejetju izida razpisa.
Če kupec, ki je uspel na razpisu, ne sklene
pogodbe v roku 10 dni od poziva k podpi-
su pogodbe, se mu plačana varščina ne
vrne.

Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
najpozneje do 13. 12. 2001 do 12. ure, na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripisom: »Jav-
ni razpis – Kajuhova – Ne odpiraj«.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in V.
točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju s
pogoji javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Ljutomer, III. nadstropje, dne 13.
12. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer.

O izidu javnega razpisa bodo vsi ponu-
dniki obveščeni v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

Občina si pridržuje pravico, da z nobe-
nim prijavljenim ponudnikom ne sklene po-
godbe kljub ustreznosti ponudbe.

Dodatne informacije lahko interesenti do-
bijo pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40,
kjer si pridobijo tudi strokovne podlage za
izdelavo idejne zasnove objekta.

Občina Ljutomer

Št. 465-01-5/01-3873 Ob-59055
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v za-
kup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 110/00) in sklepa Občinske-
ga sveta občine Ljutomer št.
465-02-7/01-3737 z dne 6. 11. 2001, Ob-
čina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljuto-
mer, objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča s

končnim rokom za oddajo vlog
I. Predmet razpisa: stavbno zemljišče v

obrtni coni Ljutomer:
– parc. št. 1544/4 dvorišče v velikosti

2460 m2, vlož. št. 1868, k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1538/2 odprto skladišče v

velikosti 1596 m2, vlož. št. 1686, k.o. Lju-
tomer,

– parc. št. 1533/2 funkcionalni objekt v
velikosti 267 m2, vlož. št. 1323, k.o. Ljuto-
mer,

– parc. št. 1536/6 dvorišče v velikosti
260 m2, vlož. št. 1323, k.o. Ljutomer.

Kupec je dolžan izgradnjo objekta kon-
čati najpozneje v roku 2 let od izdaje grad-
benega dovoljenja.

Zemljišče se nameni za izgradnjo po-
slovnega objekta.

II. Vrednost zemljišča
Vrednost za 1 m2 stavbnega zemljišča

na dan 31. 10. 2001 znaša 1.591 SIT.
Vrednost zemljišča se revalorizira z in-

deksom rasti cen v stanovanjski gradnji na
dan podpisa kupoprodajne pogodbe.
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Stroške komunalne opreme za zemlji-
šče bo novi lastnik zemljišča plačal ob iz-
daji gradbenega dovoljenja na podlagi
odločbe oziroma pogodbe v skladu z ve-
ljavno zakonodajo.

Navedeni stroški komunalne opreme ne
vključujejo stroškov izvedbe priključkov ob-
jekta na javno infrastrukturo.

Kupec zemljišča se zaveže na lastne
stroške urediti tudi komunalno infrastruktu-
ro do parcelne meje predmetnega zemlji-
šča (asfaltna cesta, vodovod, kanalizacija,
elektrika).

Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
pridobitve GD, prometnega davka na ne-
premičnine, prenosa lastništva zemljišča in
projektne dokumentacije.

III. Plačilni pogoji
Vrednost stavbnega zemljišča in objave

razpisa je izbrani interesent dolžan porav-
nati v 30 dneh od podpisa kupoprodajne
pogodbe. V nasprotnem primeru se po-
godba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne. Vpis lastništva v zemljiško knjigo
je možen šele po plačilu vseh stroškov.

IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. krajši rok izgradnje objekta:
– do 2 let od plačila kupnine: 20 točk,
– do 1,5 let od plačila kupnine: 35 točk,
2. ponudnik že opravlja svojo dejavnost

na območju Občine Ljutomer in jo zaradi
pomanjkanja prostorov želi razširiti: 35
točk,

3. vsebina dejavnosti ponudnika:
– proizvodna dejavnost: 15 točk,
– storitvena dejavnost: 10 točk,
4. vpliv na socialno ekonomsko stanje v

občini (kadrovski načrt zaposlitve): do 15
točk.

Opisati je treba stanje glede na navede-
na merila in priložiti ustrezna potrdila, če je
to mogoče.

V. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

in fizične osebe, ki ob prijavi predložijo:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu

Republike Slovenije,
– pravne osebe: sklep o registraciji v

Republiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki
bo sodelovala pri odpiranju ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati točen
naziv ponudnika in njegov naslov.

VI. Natečajni postopek
Ponudniki so pred prijavo na razpis dol-

žni plačati 10% varščine za resnost ponud-
be v višini 729.155 SIT na ŽR Občine Lju-
tomer, št. 51930-630-76197. Izbranemu
ponudniku se varščina vračuna v kupnino,
drugim se vplačana varščina vrne (brez
obresti) v 8 dneh po prejetju izida razpisa.
Če kupec, ki je uspel na razpisu, ne sklene
pogodbe v roku 10 dni od poziva k podpi-
su pogodbe, se mu plačana varščina ne
vrne.

Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
najpozneje do 13. 12. 2001 do 12. ure,
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripi-
som: »Javni razpis – obrtna cona Ljutomer
– Ne odpiraj«.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in
V. točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju
s pogoji javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Ljutomer, III. nadstropje, dne 13.
12. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer.

O izidu javnega razpisa bodo vsi ponu-
dniki obveščeni v 15 dneh od odpiranja
ponudb.

Občina si pridržuje pravico, da z nobe-
nim prijavljenim ponudnikom ne sklene po-
godbe kljub ustreznosti ponudbe.

Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo pri Lilijani Koser, tel.
02/584-90-40.

Občina Ljutomer

Št. 40302-19/01-3 Ob-58848
Občina Sežana na podlagi 10. člena

Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2002, ki jih bo v letu 2002 občina
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjek-
ti, ustanovljeni na podlagi zakona o zavo-
dih, zakona o društvih in zakona o gospo-
darskih družbah, če imajo v svoji dejavno-
sti registrirano izvajanje športnih dejavno-
sti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (»Zlati
sonček«, »Športna značka«, tečaji plava-
nja, programi, ki imajo značaj redne vadbe
ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence, programi za šport na-
darjenih otrok in mladine, športne šole,

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s pred-
videnim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu prilo-
žiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Zavoda za šport Sežana, Kosove-
lova 5, 6210 Sežana.

6. Rok za prijavo na razpis je do 25.
januarja 2002.

7. V roku prispele prijave bodo ovre-
dnotene v skladu z merili za vrednotenje
financiranja programov športa, ki se sofi-
nancirajo iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci športnih progra-
mov se sklene pogodba, ki jo podpišejo
župan Občine Sežana, direktor Zavoda za
šport in izvajalec programa.

9. Občina Sežana bo za izvajanje izbra-
nih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, ki bo izvajalcem
programov zagotavljal finančna sredstva v
skladu s pogodbo.

10. Prijave je potrebno poslati na na-
slov: Zavod za šport Sežana, Kosovelova

5, p.p. 5, kjer so na tel. št. 05/734-26-12
ali 05/730-14-80 na voljo tudi podrobnej-
še informacije.

Občina Sežana

Št. 155/01 Ob-58983
Na podlagi 4. člena Pravilnika o merilih

za vrednotenje in sofinanciranje športnih
programov v občini Šentilj (MUV, št. 24/98),
v zvezi z 10. členom Zakona o športu (Ur. l.
RS, št.22/98) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2002, ki jih bo v letu 2002
Občina Šentilj sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjek-
ti, ustanovljeni na podlagi zakona o zavo-
dih in zakona o zavodih in zakona o gospo-
darskih družbah, če imajo v svoji dejavno-
sti registrirano izvajanje športnih dejavno-
sti pod naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že najmanj leto dni ali so v sklo-
pu javnega zavoda,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini ter drugo dokumenta-
cijo, kot določa zakon,

– da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za realizacijo načrtova-
nih športnih aktivnosti,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število športni-
kov,

– da imajo svoj sedež v Občini Šentilj.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-

financirali naslednji športni programi:
a) programi športa za otroke in mladi-

no,
b) programi športa nadarjenih otrok in

mladine (športne šole),
c) programi kakovostnega in vrhunske-

ga športa odraslih,
d) programi športa za vse (športne re-

kreacije),
e) programi občinskih športnih priredi-

tev v Občini Šentilj.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s pred-
videnim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom.

4. Programi morajo biti finančno ovre-
dnoteni in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu pre-
dložiti izpolnjene obrazce, ki jih dobijo na
sedežu Občine Šentilj.

6. Obravnavali se bodo programi, ki bo-
do prispeli na sedež Občine Šentilj, do 24.
12. 2001 do 12. ure.

7.V roku prispeli programi bodo ovre-
dnoteni po merilih pravilnika o merilih za
vrednotenje in sofinanciranje športnih pro-
gramov v Občini Šentilj.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v tridesetih dneh po sprejemu
proračuna.

9. Programe je potrebno poslati na na-
slov Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj.

10. Podrobnejše informacije so na vo-
ljo pri referentu za družbene dejavnosti Jo-
žetu Bračku, na sedežu Občine Šentilj.

Občina Šentilj
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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
ponudnikov blaga za

prehrano
(92. člen)

Ob-58704
Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

povabilo
vsem zainteresiranim ponudnikom

blaga za prehrano, to je gospodarskim
družbam, zadrugam in samostojnim
podjetnikom, da se vpišejo v seznam
zainteresiranih ponudnikov blaga za
prehrano v postopkih javnih naročil
Gospodarska zbornica Slovenije vzpo-

stavlja seznam ponudnikov, zainteresiranih
za sodelovanje v postopkih javnih naročil za
dobavo blaga za prehrano. Na podlagi zbra-
nih prijav, bo Gospodarska zbornica izdala
Katalog ponudnikov blaga za prehrano, za-
interesiranih za sodelovanje v postopkih jav-
nih naročil in ga ponudila potencialnim na-
ročnikom, ki so dolžni naročila izvajati v skla-
du z Zakonom o javnih naročilih.

Namen izdaje Kataloga je predstavitev
ponudbe blaga za prehrano, s ciljem pove-
čati možnosti domačih ponudnikov za uspe-
šen nastop na trgu javnih naročil in vplivati
na zmanjšanje nepotrebnega administrira-
nja v postopkih javnih naročil.

Vlagatelji zahtevkov za vpis pravne ose-
be morajo vložiti pisne vloge po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblašče-
ni osebi, vlagatelj zahtevkov za vpis samo-
stojni podjetnik pa osebno ali po zastopniku
oziroma pooblaščencu.

Vloge za vpis dajo vlagatelji na obrazcu
“vlo-hra“, ki je v prilogi te javne objave in
navedejo sledeče podatke:

– firma in sedež;
– ime, priimek ter naslov zastopnika ozi-

roma pooblaščenca;
– matična in davčna številka.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila

o izpolnjevanju pogojev in sicer:
1. Dokazilo o registraciji predlagatelja -

Za pravne subjekte je potrdilo v primeru
gospodarskih družb izpisek iz sodnega re-
gistra, za samostojne podjetnike posamez-
nike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov.

2. Dokazilo o tem, da proti predlagatelju
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe. Izpisek iz sodne evidence
se v RS pridobi na Okrožnem sodišču.

3. Dokazilo o tem, da predlagatelju v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je poveza-
no z njegovim poslovanjem ali izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s ka-
tero mu je prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet vloge za vpis. Navedeno potr-
dilo predstavlja izpisek iz kazenske eviden-
ce, ki se pridobi na Ministrstvu za pravoso-
dje.

4. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti.

5. Podatki o ponudniku.
Vlogi mora biti priloženo potrdilo o plači-

lu nadomestila za stroške postopka v višini
11.900 SIT (v znesku je zajet 19% DDV) na
žiro račun GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljublja-
na, št. 50101-637-58127, sklic na št.
1800-210 - mat. št. podjetja.

Vpis je stalno odprt, za uvrstitev v prvi
katalog je vloge potrebno oddati v roku ene-
ga meseca od objave v Uradnem listu RS.

Potrdilo o vpisu v seznam bo vsem vla-
gateljem zahtevkov, ki bodo predložili po-
polne vloge in izpolnjevali pogoje, posredo-
vano v roku 30 dni od vložitve popolnega
zahtevka.

Informacije o vpisu v seznam daje GZS,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.
01/58-98-314.

Gospodarska zbornica Slovenije

Javne dražbe

Ob-58883
Europolimer, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,

v stečaju, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin

I. Predmet prodaje: nepremičnine Obrt-
niška ulica 9, Šmarje pri Jelšah, z. k. vložek
855, k.o. Šmarje pri Jelšah: parc. št. 637/4
poslovna stavba površine 10 arov, 30 m2,
del parc. št. 637/1 dvorišče površine ca.
20 arov (ograjeni del parcele), parc. št.
636/10 dvorišče površine 44 m2 in parc.
št. 636/9 dvorišče površine 14 m2, ter
oprema v proizvodnih in poslovnih prosto-
rih; vse skupaj kot celota za izklicno ceno
90,000.000 SIT.

Premoženje je podrobno opisano in oce-
njeno v cenitvenem poročilu z dne 14. 8.
1998, ki ga je izdelal izvedenec in cenilec
gradbene stroke Drago Žlajpah.

Premoženje bo prodano po načelu “vi-
deno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, 5. decembra 2001 ob 8.30, v sobi
št. 106/I Okrožnega sodišča v Celju, Pre-
šernova 22, 3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo se-
dež na območju Republike Slovenije in pre-
dložijo 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 osebe, določene v
153. členu ZPPSL.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poo-

blastilo, fizična oseba pa se izkaže z ose-
bnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 50700-690-1403, pri Agenciji za pla-
čilni promet Šmarje pri Jelšah, z navedbo
“plačilo varščine za javno dražbo”. Pred za-
četkom javne dražbe se mora ponudnik iz-
kazati 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. Potencial-
nemu 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 ce-
lotno kupnino na žiro račun stečajnega dol-
žnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist ste-
čajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izja-
vi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I.,
II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razve-
ljavi, plačano varščino pa bo stečajni dol-
žnik zadržal v korist stečajne mase.

Davek na promet z nepremičninami, da-
vek na dodano vrednost, druge dajatve,
stroške geodetske odmere, stroške sesta-
ve in overitve kupoprodajne pogodbe in dru-
ge 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 predho-
dnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Hu-
dej 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 naj-

manjši znesek 2,000.000 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 upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po najvi-
šji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravi-

telj po navodilih in pod nadzorstvom pred-
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sednika stečajnega senata (154/I člen
ZPPSL).

Europolimer, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah v stečaju

Št. 466-3/96 Ob-58976
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi, Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01)
in Pravilnika o pogojih in postopku prodaje
stavbnih zemljišč v lasti Občine Tolmin (Ura-
dno glasilo št. 8/98) razpisujemo na podla-
gi sklepa Občinskega sveta občine Tolmin z
dne 3. 4. 2001

javno dražbo
Predmet prodaje je nezazidano stavbno

zemljišče parc. št. 587/12 neplodno 288
m2, vpisano v vl. št. 319 k.o. Tolmin. Zemlji-
šče ni obremenjeno.

Izklicna cena zemljišča je 830.000 SIT.
Varščina je 83.000 SIT.
Čas in kraj dražbe: ustna dražba v pone-

deljek dne 10. 12. 2001 ob 9. uri v prosto-
rih Uprave Občine Tolmin v Tolminu, Ulica
Padlih borcev 2.

Dražbeni pogoji:
a) Zemljišče je na obrobju JZ dela mesta

Tolmin in predstavlja sestavni del mesta.
Dostop na zemljišče je direktno z javne ce-
ste. Zemljišče je komunalno opremljeno.
Kupec je dolžan plačati komunalni prispe-
vek pred izdajo dovoljenja za graditev.

b) V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin, stroški no-
tarske potrditve pogodbe in stroški vknjižbe
lastninske pravice, ki jih mora kupec porav-
nati po sklenitvi pogodbe.

c) Udeleženci javne dražbe morajo naj-
kasneje tretji dan pred pričetkom javne dra-
žbe, plačati varščino navedeno v tem razpi-
su, na žiro račun št. 52030-630-7108 pro-
račun Občine Tolmin.

č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz

sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež podjetja v Republiki Slove-
niji ter potrdilo o plačilu varščine,

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in predložijo dokazilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo ali
osebna izkaznica ali potni list RS) ter potrdi-
lo o plačilu varščine,

– fizične in pravne osebe, ki predložijo
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov ter
zapadlih obveznosti do upnikov.

d) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

e) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-
njevanja pogojev pod c), č) in d) točko tega
razpisa, bodo po sklepu komisije, ki bo vo-
dila dražbo, izločeni iz postopka pred za-
četkom dražbe.

f) Nakup nepremičnin se opravi na sistemu
“videno - kupljeno”, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakr-
šnih jamstev ali garancij za nepremičnino.

g) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

h) Prodajno pogodbo mora uspeti draži-
telj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne pod-
piše v 15-dnevnem roku, se šteje, da je od

pogodbe odstopil, zaradi česar se polože-
na varščina zadrži in se mu ne vrne.

i) Prodajna pogodba prične veljati s podi-
som pogodbenih strank v primeru, da pristojni
upravni organ na podlagi tretjega odstavka
29. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94 in 44/97) in drugega odstavka 6. čle-
na Uredbe o določitvi objektov in okolišev
objektov, ki so posebnega pomena za obram-
bo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS,
št. 7/99) izda soglasje k pravnemu poslu.

j) kupec mora kupnino plačati najpozne-
je v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V
primeru trenutnega pomanjkanja finančnih
sredstev mora kupec urediti vse potrebno
za najem posojila pri banki.

k) Če kupec ne bo plačal kupnine v do-
ločenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

l) Prodajalec bo izročil kupcu nepremični-
no v posest takoj po plačilu celotne kupnine,
tedaj pa bo izvršena tudi vknjižba lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.

m) Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani javni dražbi.

n) Kdor sodeluje na javni dražbi kot inte-
resent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
proti postopku javne dražbe, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku dražbe.

o) Vsi dodatni podrobnejši pogoji in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev št. 2.

Ogled nepremičnine je možen po dogo-
voru.

Občina Tolmin

Ob-58999
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih kne-

zov 8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega
sveta Mestne občine Celje o prodaji poslov-
nih prostorov, last Mesne občine Celje ob-
javlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. poslovni prostor za storitveno ali tr-

govsko dejavnost v stavbi Ulica V. preko-
morske brigade 4, Celje, v izmeri 33,92
m2. Izklicna cena je 6,803.103 SIT;

2. poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 171,06 m2. Izklicna cena je
18,696.397 SIT;

3. poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Kocbekova 3, Ce-
lje, v izmeri 137,03 m2. Izklicna cena je
19,989.997 SIT;

4. poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Gubčeva 6, Ce-
lje, v izmeri 60,10 m2. Izklicna cena je
14,841.635 SIT;

5. poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3, Ce-
lje, v izmeri 31,92 m2. Izklicna cena je
8,440.675 SIT;

6. kletni prostor v stavbi Razlagova 6,
Celje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena je
4,803.875 SIT;

7. garaža v objektu Na zelenici 6, Celje,
v izmeri 20,24 m2. Izklicna cena je
1,542.810 SIT;

8. stanovanje Cesta na Dobrovo 1 – pod-
strešje, v izmeri 56,10 m2. Izklicna cena je
3,093.398 SIT;

9. stanovanjski prostori v stavbi Ljubljan-
ska 3, Celje, v izmeri 383,40 m2. Izklicna
cena je 15,998.242 SIT;

10. stanovanjska stavba Pokopališka 1,
Celje, v izmeri 117,69 m2 s stavbnim zem-
ljiščem 447 m2. Izklicna cena je
7,333.351 SIT.

Vse nepremičnine, razen pod točko 2,
6, 7 in 10 so obremenjene z najemnim ra-
zmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju po-
gojev dražbe predkupno pravico, pri čemer
se upoštevajo njihova vlaganja v objekt, ozi-
roma poslovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potr-
dilo o državljanstvu za fizično osebo, oziro-
ma originalni izpisek iz sodnega registra s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Re-
publiki Sloveniji in potrdilo o plačani var-
ščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi po-
trdilo o plačanih davkih in prispevkih. V
primeru, ko je ponudnik najemnik katere-
gakoli poslovnega prostora ali stanovanja,
last Mestne občine Celje ali Nepremičnine
Celje d.o.o., mora ponudbi priložiti dokazi-
lo o plačanih obveznostih iz naslova na-
jemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no, ali osebno vročiti na naslov: Nepremič-
nine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Po-
nudba za nakup nepremičnin na naslovu (na-
slov poslovnega prostora, za katerega se
daje ponudba)«

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
10. 12. 2001. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na žiro račun Nepremičnine Celje, d.o.o.,
št. 50700-601-110125, z navedbo »var-
ščina za javno dražbo«. Plačana varščina bo
izbranim ponudnikom vračunana v ceno,
drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5 dneh
po izbiri ponudnikov.

Odpiranje pisnih ponudb bo 11. 12.
2001 ob 10. uri, v prostorih Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bo-
do ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi naj-
višjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki po-
nudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
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03/42-65-130, faks 03/42-65-134, kon-
taktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepre-
mičnin je mogoč po dogovoru.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Ob-59049
Na podlagi 41. člena Statuta Občine

Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95 in 80/98) in
sklepa občinskega sveta Občine Trebnje,
sprejetega na 22. redni seji dne 3. 10.
2001 izdajam sklep o ponovitvi

javne dražbe
za prodajo dveh kletnih prostorov

na Golievem trgu 10, Trebnje
1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-

žbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
2. Predmet javne dražbe: dva kletna pro-

stora v poslovno stanovanjskem objektu Go-
liev trg 10, Trebnje, stoječem na parc. št.
221/1, pripisanem pri vl. št. 516 k.o. Treb-
nje, v izmeri 16,98 m2 in 13,27 m2, skupaj
30,25 m2 - prostora se prodajata enemu
kupcu.

3. Izklicna cena: vrednost prostorov po
cenitvi znaša 1,793.285 SIT. Na javni dra-
žbi se določi kot najmanjši znesek višanja
50.000 SIT.

4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 21. 12. 2001 ob 12. uri in bo pote-
kala v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goli-
ev trg 5, Trebnje. Vsi roki se štejejo od
dneva te objave.

5. Vodenje javne dražbe: za izvedbo po-
stopka javne dražbe in za vodenje postopka
javne dražbe je s sklepom imenovana komi-
sija za izvedbo javne dražbe.

6. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-
ne osebe, ki so državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe, ki so registrirane na
območju Republike Slovenije. Na javni dra-
žbi kot dražitelji ne morejo sodelovati ceni-
lec, člani komisije in z njimi povezane ose-
be (35. člen Uredbe). Fizične osebe ter
pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se mo-
rajo pred pričetkom javne dražbe izkazati z
veljavnim pooblastilom.

7. Plačilo varščine: dražitelj je dolžan
pred začetkom dražbe položiti kavcijo v viši-
ni 10% izklicne cene. Kavcijo je potrebno
nakazati na transakcijski račun Občine Treb-
nje, št. 01000-0100016104, s pripisom -
za javno dražbo kletnih prostorov v poslov-
no stanovanjskem objektu Goliev trg 10,
Trebnje. Fotokopijo dokazila o vplačilu kav-
cije je dražitelj dolžan priložiti komisiji, ki
vodi postopek javne dražbe.

8. Po končani dražbi bo kavcija vrnjena
tistim, ki na dražbi ne bodo uspeli, v roku 8
dni, brez obresti.

9. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine:
z najugodnejšim dražiteljem se sklene ku-
poprodajno pogodbo o prodaji kletnega pro-
stora, najkasneje v roku 30 dni po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku, uporabnik zadrži njegovo
kavcijo. Izbrani ponudnik je dolžan kupnino
plačati najkasneje v roku 8 dni od uveljavi-
tve kupoprodajne pogodbe.

10. Prevzem objekta: lastništvo prosto-
rov preide na kupca šele s plačilom celotne
kupnine.

11. Plačilo taks, davkov in drugih pri-
stojbin: davek in vse stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva plača kupec.

12. Ogled prostorov in druge informacije
v zvezi s predmetom dražbe: ogled je mogoč
na podlagi predhodnega dogovora, kontak-
tna oseba Meta Gaj, tel. 07/34-81-108.

Občina Trebnje

Razpisi delovnih
mest

Su 155/01-1 Ob-59178

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Sekretariat, objavlja prosto delovno mesto

samostojnega svetovalca.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij zna-

nosti s področja prava,
– 5 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z Zakonom o delav-

cih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90 in nasl.).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja civilnega
prava ter kandidati z znanjem angleškega,
nemškega ali francoskega jezika.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih dneh
po objavi razpisa na naslov: Ustavno sodi-
šče Republike Slovenije, Sekretariat, Beet-
hovnova 10, Ljubljana.

Ta razpis se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in časopisu Delo. Rok za
prijave prične teči po zadnji objavi.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 360-04/2001 Ob-58851

Na podlagi 10. in 15. člena Odloka o
ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 3/01) Mestna občina Murska Sobo-
ta objavlja razpis za

predsednika uprave in dva člana
uprave, Javnega stanovanjskega skla-
da Mestne občine Murska Sobota.

Za predsednika in člana uprave je lahko
imenovana oseba, ki poleg osnovnih pogo-
jev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ali viso-
ko strokovno izobrazbo,

– da ima najmanj pet let ustreznih delov-
nih izkušenj,

– da ima sposobnost vodenja in komuni-
ciranja,

– da ni bila pravnomočno nepogojno ob-
sojena na kazen zapora več kot treh mese-
cev, če se ni izbrisana.

Predsednik uprave opravlja funkcijo
poklicno, ostala člana uprave pa nepo-
klicno.

Člani uprave so imenovani za dobo 4 let
in so lahko ponovno imenovani.

Vloge o dokazilih o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev pošljite na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, v 8
dneh od objave.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 07-2/43 Ob-58855
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na

podlagi 12. in 21. člena Akta o ustanovitvi
razpisuje delovno mesto

vodje območne izpostave Radlje ob
Dravi.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani RS,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo

družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 1 leto delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Poskusno delo traja 2 meseca.
Delovno mesto je razpisano za nedolo-

čen čas, s polovičnim delovnim časom.
Kandidati za vodjo območne izpostave mo-

rajo v postopku razpisa predložiti svojo zami-
sel o razvoju in delovanju območne izpostave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 99/2001 Ob-58886
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp.

Hajdina 17, 2250 Ptuj, na podlagi 17. čle-
na pravilnika razpisuje delovno mesto

direktorja za obdobje štirih let s pol-
nim delovnim časom.

Za direktorja zadruge je lahko imenova-
na oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima najmanj višjo ali visoko šolsko
izobrazbo,

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov: Perutninarska zadruga
Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 2250 Ptuj, z
oznako “Za razpis”.

Razpisni rok je 8 dni po objavi razpisa.
Upravni odbor

Perutninarske zadruge Ptuj

Ob-58914
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomuni-

kacije, Višja strokovna šola za poštni pro-
met in telekomunikacije, Ljubljana, Celjska
16, vabi k sodelovanju

pogodbene predavatelje za izvajanje
višješolskega strokovnega izobraževa-
nja

v programu: Poštni promet
za predmete:
– ekonomika poštnega poslovanja;
v programu: Telekomunikacije
za izbirne predmete:
– radiodifuzni sistemi,
– terminalne naprave.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

osnovi določil Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja, Pravilni-
ka o postopku za pridobitev naziva predava-
telj višje strokovne šole, odredbe o izobraz-
bi predavateljev in drugih strokovnih delav-
cev v višjem strokovnem izobraževanju ter
kriterijev za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev/biografija, dokazila o izobrazbi in stro-
kovnih referencah za področje prijave, poš-
ljite na naslov: ŠC PET, Višja strokovna šo-
la, Celjska 16, 1101 Ljubljana, s pripisom:
«prijava na razpis«, najkasneje do 26. 11.
2001.

Informacije na tel. 01/234-24-54,
01/234-24-58, 01/234-24-33, e-mail:
enota@s-scpet.lj.edus.si.

ŠC za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije

Višja strokovna šola Ljubljana

Št. 907-070/2001 Ob-59079
Območno združenje Rdečega križa Gor-

nja Radgona, Trg svobode 15 na podlagi 9.
in 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95), Zakona o Rdečem križu Slovenije
(Ur. l. RS št. 7/93) in 48. člena Statuta
Območnega združenja Rdečega križa Gor-
nja Radgona razpisuje delovno mesto

sekretarja Območnega združenja
Rdečega križa Gornja Radgona.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo visoko ali višjo izobrazbo

zdravstvene ali socialne smeri (VI. ali VII.),
– da imajo najmanj 5 let delovnih izku-

šenj na področju terenskega dela,
– da so aktivisti Območnega združenja

RK Gornja Radgona,
– da imajo stalno bivališče na področju

Območnega združenja RK Gornja Radgona.
Kandidati naj pošljejo prijave z ustrezni-

mi dokazili: potrdilo o državljanstvu, fotoko-
pija diplome, fotokopija osebnega doku-
menta in kratki življenjepis v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Območno združe-
nje Rdečega križa Gornja Radgona, Trg svo-
bode 15, 9250 Gornja Radgona.

Delovno razmerje se sklepa za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po končanem razpisnem roku.

Območno združenje Rdečega križa
Gornja Radgona

Druge objave

Ob-59076
Na podlagi Zakona o postopnem zapira-

nju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št.
61/00), Regionalni center za razvoj d.o.o.,
Zagorje, Cesta zmage 35b razpisuje za šol-
sko leto 2001/2002

štipendije
za višješolski strokovni, visokošolski in

podiplomski študij
1. Podatki o razpisu
V študijskem letu 2001/2002 bomo šti-

pendirali redne dodiplomske in podiplom-
ske študente, ki se izobražujejo doma ali v
tujini in se bodo po končanem študiju zapo-
slili v eni izmed zasavskih organizacij.

Podelili bomo 40 štipendij, prednostno
za deficitarne poklice, glede na potrebe za-
savskih organizacij.

Za štipendiranje kadrov je v Zasavski re-
giji zagotovljeno 20,000.000 SIT.

2. Pogoji
Štipendije se razpisujejo za redne štu-

dente višjih strokovnih šol in visokošolskih
zavodov (univerzitetni in visoki strokovni pro-
grami), ki se izobražujejo na dodiplomskih
ali podiplomskih študijskih programih z jav-
no veljavnostjo doma ali v tujini. Na razpis
se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (ob-

čine Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Radeče,
Litija, Laško),

– ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja niso starejši
od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vlaga-
jo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije,
je glede na letnik in izbrani izobraževalni
program lahko ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove ali kadrov-
ske štipendije,

– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali vi-
sokošolskega zavoda in so dosegli med štu-
dijem najmanj povprečno oceno 7,5.

Pravice do štipendije za dodiplomski štu-
dij ne more uveljaviti kandidat, ki:

– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,

– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali dru-
go predpisano evidenco na območju Repu-
blike Slovenije,

– je lastnik ali solastnik gospodarske dru-
žbe,

– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih si lahko

preberete v Pravilniku o štipendiranju RCR
d.o.o..

3. Prijava in razpisni rok
Kandidati uveljavijo pravico do štipendije

na obrazcu, kateremu je potrebno priložiti:
a) dokazilo o državljanstvu in stalnem

prebivališču;
b) originalno potrdilo o vpisu za šolsko

leto 2001/2002 za kandidata,
c) overjen prepis ali overjeno fotokopijo

spričevala oziroma potrdilo o opravljenih iz-
pitih v preteklem šolskem oziroma študij-
skem letu za dodiplomske ter overjeno foto-
kopijo diplome in potrdilo o povprečni oce-
ni v času študija za podiplomske študente,

d) kopijo bančne kartice, tekočega ra-
čuna ali prve strani hranilne knjižice.

Obrazce je mogoče dvigniti na Regio-
nalnem centru za razvoj, v lokalnih podjetni-
ških centrih ali na Oddelkih za družbene
dejavnosti občin Trbovlje, Zagorje, Hrastnik,
Radeče, Litija in Laško.

Vloge za štipendije skupaj z vsemi prilo-
gami pošljejo kandidati v zaprti ovojnici z
oznako »Vloga za štipendijo – ne odpiraj« s
priporočeno pošiljko na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, 1420
Trbovlje.

Osebna oddaja vlog ni možna.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-

spele na naš naslov do: 4. 12. 2001 do
12. ure.

Vloge za dodelitev štipendije, ki prispejo
po preteku razpisnega roka, se štejejo za
prepozne.

To ne velja v naslednjih primerih:
– če je kandidat zamudil rok iz opravičlji-

vih zdravstvenih razlogov,
– ko se je kandidat vrnil s služenja voja-

škega roka,
– ko se je kandidat naknadno vpisal,
– kadar kandidat do izteka razpisnega

roka še ni prejel obvestila o negativni rešitvi
vloge za kadrovsko štipendijo.

Vlogo iz prejšnjega odstavka, skupaj z
vsemi dokazili, mora kandidat oddati najka-
sneje 15 dni po nastopu oziroma preneha-
nju teh razlogov, vendar najkasneje do
31. 12. 2001.

4. Odpiranje vlog
– prvo odpiranje vlog bo 6. 12. 2001,
– drugo odpiranje vlog bo 8. 1. 2002,

razen če bi bilo po prvem odpiranju vlog
podeljenih že vseh 40 štipendij.

V roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.

5. Obveščanje o izboru
O rešitvi vlog za štipendiranje bodo kan-

didati pisno obveščeni v 15 dneh od spreje-
ma sklepa.

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na
tel. 03/56-34-220 (pri Tini Bregar).

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Ob-59224
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi do-

ločil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobusnih
voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00,
37/00, 35/01 in 46/01) in pooblastila Mi-
nistrstva za promet, razpisuje

usklajevanje mednarodnih voznih
redov in izmenjavo spremenjenih in
novih mednarodnih voznih redov za

prometno leto 2001/2002
Ministrstvo za promet ugotavlja, da ob-

stoječi voznoredni sistem avtobusnega linij-
skega prometa ne zagotavlja v celoti pokri-
tja potreb uporabnikov po linijskih avtobu-
snih prevozih v mednarodnem cestnem pro-
metu. Zato je v Uradnem listu Republike
Slovenije, številka 91/01 z dne 16. 11.
2001 objavilo razpis potreb po prevozih na
linijah mednarodnega avtobusnega prome-
ta. Iz navedenega izhaja, da prevozniki za
prometno leto 2001/2002 lahko predlaga-
jo vozne rede za nove linije in spremenjene
vozne rede obstoječih registriranih medna-
rodnih avtobusnih linij.

Na podlagi navedenega Obrtna zbornica
Slovenije organizira izmenjavo spremenje-
nih in novih mednarodnih voznih redov bo v
petek, 7. 12. 2001, od 10. do 11. ure, v
prostorih revije Obrtnik, Celovška 69, Ljub-
ljana.

Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov in ne izmenja voznih redov, ne
more sodelovati v postopku usklajevanja
mednarodnih voznih redov.

Prevoznik v izmenjavo predloži:
– seznam spremenjenih mednarodnih

voznih redov in predloge spremenjenih
mednarodnih voznih redov,

– seznam novih mednarodnih voznih re-
dov in predloge novih mednarodnih voznih
redov.

Sezname in predloge voznih redov pre-
voznik v izmenjavo predloži v štirih izvodih,
in sicer:
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– dva izvoda v pisni obliki ter
– dva izvoda v elektronski obliki na di-

sketi ali zgoščenki,
vse v skladu z navodili o podatkovni bazi

avtobusnega voznorednega sistema, ki so
kot priloga št. 2 sestavni del Pravilnika o
avtobusnih voznih redih.

Seznami in vozni redi v pisni obliki mora-
jo biti predloženi v mapah. Predlogi spre-
menjenih in novih voznih redov morajo biti
podpisani in žigosani.

Predloženi seznami in vozni redi, v pisni
in elektronski obliki, morajo biti zapisani po
naslednjem zaporedju:

1. Spremenjeni mednarodni vozni redi:
– seznam spremenjenih voznih redov s

predlogi spremenjenih voznih redov.
Seznam voznih redov vsebuje: zapore-

dno številko voznega reda, naziv linije, ve-
ljavno registrsko številko voznega reda iz
tekočega prometnega leta.

Predlogi spremenjenih voznih redov so v
elektronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu.

2. Seznam novih mednarodnih voznih
redov:

– predlogi novih voznih redov.
Seznam novih voznih redov vsebuje: za-

poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 5901 do vključno 6000.

Predlogi novih voznih redov so v elek-
tronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu.

Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevozni-
ka, žig prevoznika in podpis osebe odgo-
vorne za vozne rede. V primeru, da so na
eni disketi oziroma zgoščenki vozni redi ve-
čjega števila prevoznikov mora biti disketi
oziroma zgoščenki priložen seznam prevoz-
nikov z vsemi prej navedenimi podatki, ži-
gom in podpisom vsakega prevoznika.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam
prevoznikov in vrste prevozov na prvi strani
posamezne mape.

Enemu pisnemu izvodu mora biti pred
seznamom voznih redov priloženo še:

– izjava prevoznika, da so izmenjani voz-
ni redi izdelani skladno z zakonskimi in pod-
zakonskimi predpisi,

– kopija veljavne licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo v postopku usklajevanja usklajeval pred-
loge voznih redov. (Obrazec pisnega poo-
blastila je objavljen v Poslovniku o delu us-
klajevalne konference) in

– po možnosti še naslednji podatki o
predstavniku: telefonska številka, številka
faksa in naslov elektronske pošte.

Izmenjavni seznami in predlogi voznih re-
dov bodo prevoznikom na razpolago 8. 12.
2001 na internetnem naslovu:
ftp://fg.uni-mb.si/avris/izmenjava mdn.

Usklajevanje mednarodnih voznih redov
bo potekalo na sledeč način: prevozniki bo-
do na dan določen za izmenjavo voznih re-
dov izmenjali predloge mednarodnih voznih
redov. Naslednji dan bodo vozni redi na
vpogled na navedenem internetnem naslo-
vu. V roku 8 dni od objave je domači pre-
voznik dolžan posredovati predlagatelju no-
vega ali spremenjenega mednarodnega voz-
nega reda soglasje ali utemeljen ugovor.

Če ugovora ne posreduje velja, da s predlo-
gom soglaša. Utemeljen ugovor mora pre-
voznik, ki ugovarja istočasno posredovati
tudi Obrtni zbornici Slovenije, ki je v teko-
čem prometnem letu izvedla redno usklaje-
valno konferenco. Po tem roku bo zbornica
za predloge mednarodnih voznih redov, ki
jim bo podan ugovor, razpisala arbitražo,
vozne rede, na katere ugovori ne bodo po-
dani, pa bodo prevozniki poslali Obrtni zbor-
nici Slovenije v pregled in nadaljnji posto-
pek registracije.

Pravne osnove:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 59/01),
– Pravilnik o avtobusnih voznih redih

(Uradni list RS, št. 29/00, 37/00, 35/01
in 46/01),

– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 22/00
in 15/01),

– Poslovnik o delu usklajevalne konfe-
rence,

– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika prevozniki lahko dobijo

na Gospodarski ali Obrtni zbornici Slovenije.
Prevozniki, ki bodo prvič predložili pre-

dloge voznih redov v izmenjavo lahko dobi-
jo zgoščenko s programom za izdelavo voz-
nih redov na Ministrstvu za promet, Sektor
za cestni promet, Ljubljana, Langusova 4.

Seznam veljavnih voznih redov in veljav-
ni vozni redi so zainteresiranim prevozni-
kom na razpolago na Ministrstvu za promet,
Obrtni zbornici Slovenije ali Gospodarski
zbornici Slovenije.

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, telefon: 01/18 98
233 ali 01/18 98 232 in

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, tel. 01/58-30-568 ali
01/58-30-500.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Št. 53/01 Ob-59036
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI
A-0986 Milan Kovač,  univ. dipl. inž. arh.
A-0987 mag. Sabina Jordan,  univ. dipl.

inž. arh.
A-0988 Nadja Pfeifer,  univ. dipl. inž.

arh.
A-0989 Alenka Planišček,  univ. dipl. inž.

arh.
G-2019 Aleksander Eržen,  inž. grad.
G-2020 Jože Gašperšič,  inž. grad.
G-2021 Matjaž Cerar,  inž. grad.
S-1101 Sandi Šumlaj,  univ. dipl. inž. str.
S-1102 Tomaž Simončič,  univ. dipl. inž.

str.
S-1103 Boris Moškon,  inž. str.
S-1104 Zmago Perme,  inž. str.
E-1265 Anton Koselj,  inž. el.

E-1266 Črtomir Cajnko,  inž. el.
E-1267 Dejan Novosel,  univ. dipl. inž.

el.
E-1268 Ferenc Gönter,  univ. dipl. inž.

el.
E-1269 Aleš Bregar,  inž. el.
E-1270 Ivan Bračič,  inž. el.
E-1271 Franc Korenč,  univ. dipl. inž. el.
TK0599 Zmagoslav Zupančič,  univ. dipl.

inž. kem. tehnol.
TD0600 mag. Robert Robek,  univ. dipl.

inž. gozd.
TV0601 Goran Humar,  var. inž.
R-0050 Ciril Kemperle,  univ. dipl. inž.

rud.
R-0051 dr. Borut Petkovšek,  univ. dipl.

inž. geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R - številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-11-211/01-10 Ob-58849
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poobla-
stila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Janeza Žu-
re, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ja-
nezu Žura, roj. 27. 3. 1969 s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Jakčeva
ulica 11, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 02/05-11-21102-315/00 Ob-58987
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
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Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Sabine
Murko, sedaj neznanega prebivališča, izda-
ja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Sa-
bini Murko, roj. 4. 4. 1967, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Prevalje
pod Krimom 14, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 12100-0004/95-008 Ob-58888
1. Spremeni se Pravilnik sindikata po-

djetja, Intec d.o.o., TIV, Kranj, Neodvi-
snost, Konfederacija novih sindikatov
Slovenije, ki se hrani pri Upravni enoti
Kranj, in sicer se spremeni 1. odstavek 14.
člena pravilnika, ki se glasi:

Mandat vseh funkcij v sindikatu traja 4
leta in so lahko ponovno izvoljeni...

V nadaljevanju 14. člen ostaja nespre-
menjen.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 134 pri Upravni enoti Kranj.

Ob-59045
V pravilih Sindikata Toko-Line Domžale,

matična št. 5975778, ki se hranijo v Uprav-
ni enoti Domžale pod zaporedno št. 16 od
26. 4. 1993 dalje, se spremeni sedež sin-
dikata, tako da se glasi: Sindikat delniške
družbe Toko-Line, Lukovica pri Domža-
lah 84, 1225 Lukovica.

Št. 024-5/01-1411 Ob-59078
V evidenci statutov sindikatov se pri Sin-

dikatu podjetja Vino Brežice s sedežem
Cesta prvih borcev 5, Brežice, ki je v evi-
denci vpisan pod zaporedno št. 21/93 vpi-
še sprememba sedeža sindikata. Nov se-
dež sindikata je: Cesta bratov Cerjakov
33, Brežice.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-6/01-6 Ob-58889
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je 13. 11. 2001 na podlagi 1. odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-

stopka proti Zbornici RS za zasebno va-
rovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
(ZRSZV), zaradi domnevne kršitve 1. od-
stavka 5. člena v povezavi s 3. členom
ZPOmK. Urad je v okviru izvajanja nadzo-
ra nad uporabo določb ZPOmK izvedel za
okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost, da
je ZRSZV sprejela enega ali več sklepov,
s katerimi je določila minimalne cene sto-
ritev, ki jih opravljajo njeni člani. Ker tak
sklep pomeni sklep podjetniškega zdru-
ženja v smislu 3. člena ZPOmK, katerega
cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali
izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveni-
ji, je Urad zaradi izkazane verjetnosti krši-
tve določb ZPOmK uvedel postopek po
uradni dolžnosti.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od
objave in da na naslov Urada, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, pošljejo pisna mnenja o po-
stopku ter dokumente, ki bi bili lahko po-
membni za odločitev, ne da bi formalno za-
htevali status udeleženca v postopku. Prija-
va mora v skladu s 26. členom ZPOmK
vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo
pravni interes prijavitelja za udeležbo v po-
stopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-58994
Uprava KS - Sklad 4, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, obvešča
delničarje, da je Okrožnemu sodišču v Ljub-
ljani (registrsko sodišče) predložila delitveni
načrt, ki ga je pred tem pregledal nadzorni
svet.

Uprava opozarja delničarje na njihove
pravice iz 533f. člena Zakona o gospodar-
skih družbah. Na sedežu družbe je delni-
čarjem na voljo delitveni načrt, letna poroči-
la za zadnja tri poslovna leta, revidirana vme-
sna bilanca stanja, poročilo uprave o delitvi,
poročilo o reviziji delitve in poročilo nadzor-
nega sveta o pregledu delitve. Delničarji
imajo pravico do brezplačnega prepisa vseh
listin, upniki pa delitvenega načrta. Vse
navedene listine bodo predložene tudi na
zasedanju skupščine.

KS – Sklad 4, d.d.

Ob-59123
Na podlagi prvega odstavka 533. člena

Zakona o gospodarskih družbah, družba
Modra linija, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Koper

obvešča,

da je dne 20. 11. 2001, Okrožnemu
sodišču v Kopru posredovala delitveni načrt
prenosne družbe Modra linija d.d., Koper
na podlagi katerega naj bi delničarji na skup-
ščini sklicani za dne 24. 12. 2001 odločali
o delitvi družbe z oddelitvijo, in sicer z usta-
novitvijo nove družbe Modra linija holding
finančna družba d.d.

Družba opozarja delničarje prenosne
družbe  – Modra linija, pooblaščena inves-
ticijska družba, d.d., Koper, na njihove pra-
vice iz 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah, in sicer:

– da lahko, v času določenem v objavi
sklica skupščine, v prostorih družbe na Pri-
staniški ulici 12/V., v Kopru, vpogledajo:
delitveni načrt, letna poročila družbe za tri
zadnja poslovna leta, zaključno poročilo
družbe z revizijskim mnenjem, vmesno bi-
lanco stanja, na dan 30. 9. 2001, poročilo
uprave o delitvi, poročilo o reviziji delitve in
poročilo nadzornega sveta o pregledu de-
litve;

– da lahko zahtevajo brezplačen prepis
vseh listin iz predhodne alineje.

Uprava družbe bo, v skladu s šestim od-
stavkom 533f. člena Zakona o gospodar-
skih družbah, na zasedanju skupščine del-
ničarjev, ki bo potekalo dne 24. 12. 2001
delničarjem:

– predložila vse listine iz drugega od-
stavka 533f. člena Zakona o gospodarskih
družbah, ki so naštete v tem opozorilu,

– ustno obrazložila vsebino delitvenega
načrta in

– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.

Družba opozarja upnike na pravico iz pe-
tega odstavka 533f. člena Zakona o gospo-
darskih družbah, da lahko zahtevajo brez-
plačen prepis delitvenega načrta.

Modra linija, d.d., Koper
direktor

Mirko Pavšič

Javne prodaje delnic

Ob-59082
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja na-
slednjo

ponudbo za prodajo delnic Zavaro-
valnice Triglav, d.d.

Prodajalec:  IUV D.D., Tržaška cesta 31,
1360 Vrhnika.

Predmet prodaje: 22 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 2,600.000 SIT za delni-
co.

Pogoji prodaje: plačilo kupnine v treh
dneh od prodaje vse stroške overovitve po-
godbe nosi kupec.

Zavarovanje kupnine: do plačila kupnine
hrani overovljeno pogodbo prodajalec.

Ponudba je v skladu z določbo 4. od-
stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d. namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.
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Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-58905
V skladu s 465. členom Zakona o go-

spodarskih družbah obveščamo delničarje
družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d.,
Kresnice 14, 1281 Kresnice, matična št.
5460069, da nas je Agencija za prenovo
podjetij, d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, matična št. 5407796, dne 12. 11.
2001 obvestilo, da ima v lasti več kot 50%
vseh delnic družbe SCT IAK d.d.

SCT Industrija apna Kresnice d.d.
Kresnice

Ob-59046
V skladu s 465. členom Zakona o go-

spodarskih družbah obveščamo delničarje
Investbiro Koper, d.d., 6000 Koper, Trg
Brolo 12, matična št. 5066026, da nas je
delniška družba Projekt, d.d., Nova Gorica,
5000 Nova Gorica, Kidričeva 9a, matična
št. 5075742 dne 16. 11. 2001 obvestila,
da je dne 6. 11. 2001 prevzela 5.862 del-
nic Investbiro Koper, d.d., kar predstavlja
58,62 odstotni delež v kapitalu.

Investbiro Koper, d.d., Koper
uprava družbe

direktor
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-58885
Družabnica Ivana Košorok v družbi Ple-

nit d.o.o. je sprejela naslednji

sklep
Osnovni kapital družbe, ki je doslej zna-

šal 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.

Plenit d.o.o., Ljubljana

Ob-58981
Družba SIR-PAK, d.o.o., Stična, Stična

73A, 1295 Ivančna Gorica je dne 28. 8.
2001 sprejela

sklep
da v skladu s 437. členom ZGD zaradi

prenehanja poslovnega deleža izstopajoče
družbenice Kristine Podržaj, osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 6,114.010 SIT.

Zato družba SIR-PAK, d.o.o., Stična, Stič-
na 73A, Ivančna Gorica poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

SIR-PAK d.o.o., Storitve in trgovina
Ivančna Gorica

Ob-59003
Na podlagi sklepa Uprave Pokojninske

družbe SKB, d.d., Ljubljana, o povečanju
osnovnega kapitala družbe (odobreni kapi-

tal) z dne 6. 11. 2001 ter skladno z določili
313. člena ZGD, uprava družbe objavlja

sklep
o povečanju osnovnega kapitala

1. Uprava družbe je dne 6. 11. 2001 v
soglasju z nadzornim svetom družbe spre-
jela sklep o povečanju osnovnega kapitala
družbe za 100,000.000 SIT z izdajo 1.000
novih delnic, pri čemer je nominalna vre-
dnost vsake novoizdane delnice 100.000
SIT.

2. Emisijski znesek nove izdaje delnic je
100,000.000 SIT. Emisijski znesek vsake
novoizdane delnice je 100.000 SIT.

3. Obstoječi delničarji lahko v okviru pre-
dnostne pravice do vpisa novih delnic vpi-
sujejo delnice v roku 14 dni po prejemu
obvestila s posebno vpisno izjavo, ki jim je
bila predložena.

4. Nove delnice se vplačajo v celoti v
denarju na transakcijski račun družbe. Pro-
dajna cena za vsako novoizdano delnico je
101.743 SIT.

Miran Kalčič,
predsednik začasne uprave,

Franjo Bizjak,
član začasne uprave in

Štefan Belingar,
član začasne uprave

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 233 Ob-58854
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi d.d., uprava sklicuje

5. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi d.d.,

ki bo dne 24. 12. 2001 ob 9. uri, v
prostorih kinocentra Kolosej, Šmartinska
152, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: ugotovi se sklepčnost skupščine,
za predsednika skupščine se izvoli Sergej
Racman.

Za preštevalki glasov se izvolita Janja
Petkovšek in Barbara Tekavec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000 z mnenjem revizorske dru-
žbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske družbe Plus
revizija, Podjetje za revidiranje, računovod-
stvo in finance,d.o.o. Ljubljana, v predlože-
nem besedilu.

3. Ugotovitev izgube.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: ugotovljena iz-
guba v poslovnem letu 2000 v višini
43,789.190,53 SIT se ne pokriva.

4. Imenovanje revizorske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
revidiranje poslovanja družbe za poslovno
leto 2001 skupščina imenuje revizorsko
družbo PricewaterhouseCoopers d.d. Ljub-
ljana.

5. Razrešitev članice nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
1. Skupščina razreši članico nadzor-

nega sveta Tavčer-Jurček Elizabeto.
2. Skupščina izvoli novega člana nad-

zornega sveta, predstavnika delničarjev,
Prinčič Matjaža.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD – Centralni klirinško depot-
ni družbi d.d. Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Dvorana bo odprta 15 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ljubljanski kinematografi, d.d.,
Ljubljana

direktor Marko Kravos

Ob-58880
Uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje

14. skupščino družbe
Si.mobil, telekomunikacijske storitve,

d.d.,
ki bo v torek, 18. decembra 2001 ob

16. uri, v sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v
Ljubljani, Šmartinska c. 134b, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Sejo vodi predsednik nadzornega sveta
družbe.

2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
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Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijsko hišo KPMG
s sedežem v Ljubljani. Potrjuje se pogodba
o reviziji.

3. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo
tako, da uprava prejme prijavo najkasneje
tri dni pred zasedanjem to je do 15. decem-
bra 2001. Delničar, ki je pravna oseba, iz-
kaže istovetnost z največ 30 dni starim izpi-
som iz sodnega registra. Pooblaščenci iz-
kažejo upravičenost za zastopanje s pisnim
pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v torek
18. decembra 2001 ob 17. uri, v sejni sobi
družbe Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Si.mobil d.d.
uprava družbe

Ob-58961
Na podlagi 36. člena statuta družbe Is-

kra SEM, Elementi za elektroniko, d.d.,
Ljubljana in skladno z določili Zakona o go-
spodarskih družbah, sklicuje uprava družbe
ISKRA SEM, Elementi za elektroniko, d.d.,
Ljubljana,

5. redno letno skupščino
družbe Iskre SEM, Elementi za

elektroniko, d.d., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,

ki bo v ponedeljek, 24. 12. 2001 ob
12.30, na sedežu družbe Cesta dveh ce-
sarjev 403, Ljubljana, ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
imenuje Slavico Mrkun, za preštevalca gla-
sov pa Terezija Bračun in Ivan Bezek. Seji
bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano poslovno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.

3. Pokrivanje izgube družbe iz let 1997,
1998, 1999 in 2000 z odpisi sestavnih de-
lov kapitala.

Predlog sklepa: izguba družbe iz leta
1997 v znesku 41,519.664 SIT, leta 1998
v znesku 28,183.256 SIT, leta 1999 v zne-
sku 47,355.959 SIT in leta 2000 v znesku
32,660.836 SIT ter revalorizacija izgub v
znesku 19,695.345 SIT se poravna z zma-
njšanjem postavk kapitala družbe, in sicer iz
rezerv družbe 71,563.361 SIT ter
97,851.699 SIT iz revalorizacije rezerv.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 2001
imenuje družbo KPMG Slovenija d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-

lavnik od dneva objave do vključno dneva
skupščine družbe, od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe ali njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je 24. 12. 2001 ob 14. uri, v
istih prostorih. Skupščina delničarjev bo ta-
krat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra SEM,
Elementi za elektroniko, d.d.

uprava

Ob-58963
Na podlagi točke 6.4 in 6.5 statuta del-

niške družbe ITEO svetovalni institut d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

5. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut

d.d.,
ki bo v četrtek, 27. decembra 2001 ob

12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1.1.: ugotovi se sklep-

čnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsednico skupščine imenuje Nevena
Tea Gorjup in za preštevalke glasov Vera
Černe, Slavica Prion in Bernarda Kokol. Seji
prisostvuje vabljen notar Miro Košak.

2. Obravnava in sprejem dokončnega
predloga sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa št. 2.1: v skladu z že
sprejetimi sklepi št. 1 in 2 točke šestič 4.
zasedanja skupščine se na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme sklep, da se osnovni kapital druž-
be, ki znaša 153,380.000 SIT, zmanjša za
13,920.000 SIT, tako da na novo znaša
139,460.000 SIT in je razdeljen na
139.460 navadnih imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT. Zmanjšanje ka-
pitala se realizira z umikom 13.920 lastnih
delnic družbe v nominalni vrednosti 1.000
SIT za eno delnico. Uprava je realizirala na-
kup delnic v skladu s sklepi, sprejetimi na
4. zasedanju skupščine delniške družbe
dne 4. 7. 2001.

Predlog sklepa št. 2.2: v skladu s spre-
jetim sklepom št. 2.1 skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da po izvršenem zma-
njšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic izvrši spremembo statuta družbe v
skladu z izvedenim zmanjšanjem osnovne-
ga kapitala, in sicer v poglavju tretjič: Osnov-
ni kapital in delnice točka A.

3. Obravnava in sprejem predloga za po-
večanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se osnovni kapital
družbe, ki je bil v skladu s predlaganimi

sklepi pod točko 2. zmanjšan iz sedanjih
153,380.000 SIT na 139,460.000 SIT, po-
veča s preoblikovanjem postavk kapitala
družbe iz revidirane bilance stanja na dan
30. 9. 2001 v znesku 557,840.000 SIT
tako, da se v osnovni kapital preoblikuje:

– revalorizacijski popravek kapitala v
znesku 466,867.000 SIT,

– nerazporejen dobiček iz poslovnega
leta 1997 v znesku 90,973.000 SIT.

Osnovni kapital družbe po izvršenem po-
večanju znaša 697,300.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se v skla-
du z drugim odstavkom 341. člena ZGD
izvede s povečanjem nominalnega zneska
delnic. Delnice v postopku povečanja
osnovnega kapitala so polno vplačane. Do-
sedanji nominalni znesek delnic se iz dose-
danje vrednosti 1.000 SIT po delnici pove-
ča na 5.000 SIT po delnici.

Osnovni kapital družbe po povečanju je
razdeljen na 139.460 navadnih, prosto pre-
nosljivih, upravljalskih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 5.000 SIT.

Razmerja pravic iz delnic se s poveča-
njem osnovnega kapitala, po tem sklepu,
dosedanjim delničarjem ne spremenijo.

Predlog sklepa 3.2: po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v register, bo
uprava izvršila ustrezno spremembo obsto-
ječe nominalne vrednosti delnic, ki so izda-
ne v nematerializirani obliki z vpisom v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD. Nalog za spremembo no-
minalne vrednosti bo družba izdala najpoz-
neje v roku 15 dni po vpisu sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala se objavi
v Uradnem listu RS. Uprava bo pooblastila
KDD, da delničarjem, ki so vpisani v delni-
ško knjigo družbe na dan povečanja osnov-
nega kapitala, izda potrdila o spremenjeni
nominalni vrednosti delnic.

Predlog sklepa 3.3: skupščina soglaša,
da je revizijo bilance stanja na podlagi kate-
rega je izvršeno povečanje kapitala, opravil
revizor, ki sicer opravlja v poslovnem letu
2001 revizijo letnega poslovanja za družbo
po sklepu skupščine.

Predlog sklepa 3.4: skupščina poobla-
šča nadzorni svet družbe, da po izvršenem
povečanju kapitala izvrši spremembo statu-
ta družbe v skladu s povečanjem osnovne-
ga kapitala, in sicer v poglavju tretjič: Osnov-
ni kapital in delnice točka A, v skladu s
predlaganim sklepom pod točko 3.1 točke
3. dnevnega reda petega zasedanja skup-
ščine.

4. Sprejem predloga novega čistopisa
statuta družbe.

Predlog sklepa 4.1: na predlog uprave
in nadzornega sveta se sprejmejo predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe, določene v čistopisu statuta družbe, ki
je priloga tega sklepa.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi družbe. Delničarje in
pooblaščence prosimo, da pisno prijavijo
svojo udeležbo osebno ali s priporočeno
pošiljko po možnosti najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe ITEO
svetovalni institut d.d.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 7465

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem za-
sedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni

del so tudi predlagane spremembe statuta
družbe, je na vpogled delničarjem v infor-
mativni pisarni – tajništvu uprave družbe
ITEO d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor

Alojz Mihelič

Ob-58991
Uprava KS - Sklad 2, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
9, sklicuje, na podlagi določil zakona o go-
spodarskih družbah in statuta družbe,

skupščino delničarjev
KS - Sklad 2, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 27. 12. 2001,

ob 10.30 v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika dr. Blaža Vodopivca in za prešteval-
ca glasov Damjana Škofiča in Vesno Rem-
škar.

2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 2000.
3. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za re-
vizorja družbe za leto 2001.

Gradivo za skupščino
Letno in revizjsko poročilo je delničar-

jem na vpogled na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Dunajska 9, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, ves čas od objave
sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če je vpisan v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi naj-
kasneje tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

KS – Sklad 2, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-58992
Uprava Capinvest 2, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
9, sklicuje, na podlagi določil zakona o go-
spodarskih družbah in statuta družbe,

skupščino delničarjev
Capinvest 2, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 27. 12. 2001,

ob 10. uri, v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika dr. Blaža Vodopivca in za preštevalca
glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.

2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 2000.
3. Uporaba dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000 v

višini 5,739.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za re-
vizorja družbe za leto 2001.

Gradivo za skupščino
Letno in revizjsko poročilo je delničar-

jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Dunajska 9, od ponedeljka do petka med
9. in 12. uro, ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu z 22. členom statuta družbe se

delničar lahko udeleži seje skupščine, če je
vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Capinvest 2, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-58993
Uprava KS - Sklad 4, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska 9
sklicuje

skupščino delničarjev
KS - Sklad 4, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 27. 12. 2001,

ob 11. uri, v prostorih družbe za upravljanje
Cap-invest, d.o.o., v Ljubljani, Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika dr. Blaža Vodopivca in za prešteval-
ca glasov Damjana Škofiča in Vesno Rem-
škar.

2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 2000.
3. Uporaba dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000 v

višini 114,539.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., za re-
vizorja družbe za leto 2001.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina za člane nad-

zornega sveta s 4-letnim mandatom
ponovno imenuje Darka Šifrerja, Mateja Cvi-
kla in Boštjana Smrekarja.

6. Potrditev sklepov o delitvi družbe.
Predlog sklepa: skupščina ponovno

sprejme in s tem potrdi vse sklepe o delitvi
družbe, sprejete na skupščini KS - Sklad 4,
d.d., z dne 29. 12. 2000 v vsebini, kot so
zapisani v notarskem zapisniku Nade Ku-
mar SV-3183/2000, k tretji točki dnevnega
reda - Delitev družbe, sklepi 1. do 8. in k
četrti točki dnevnega reda - Imenovanje re-
vizorja in članov nadzornih svetov, sklepi 1.
do 3.

Gradivo za skupščino
Letno in revizijsko poročilo za leto 2000

in notarski zapisnik SV-3183/2000, letna in
revizijska poročila za zadnja tri leta revidirana
vmesna bilanca  stanja, delitveni načrt, poro-
čilo uprave o delitvi, poročilo nadzornega
sveta o pregledu delitve in poročilo revizorja
o reviziji delitvenega načrta so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9, od ponedeljka do petka med 9.
in 12. uro, ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če je vpisan v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi naj-
kasneje tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

KS – Sklad 4, d.d.
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-58995
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d.

in Zakona o trgu vrednostnih papirjev objav-
lja Kovinotehna, d.d., Celje sklic skupščine
Kovinotehne, d. d., Celje za dne 24. 12.
2001.

Na podlagi 22. člena Statuta Kovinote-
hne, mednarodnega trgovskega podjetja, d.
d., Celje, Mariborska 7, sklicuje Uprava
družbe

skupščino
Kovinotehne, d. d., Celje,

ki bo v ponedeljek, 24. decembra 2001
ob 10. uri pri notarju Marku Finku, Staneto-
va 16, Celje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugoto-
vitev sklepčnosti in imenovanje predsedujo-
čega skupščine in drugih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in verifikacijsko ko-
misijo kot izhaja iz predloga Uprave.

2. Preoblikovanje delniške družbe Kovi-
notehna, mednarodno trgovsko podjetje,
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d.d., Celje v družbo z omejeno odgovor-
nostjo Kovinotehna, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje.

Predlog sklepa: delniška družba Kovino-
tehna, mednarodno trgovsko podjetje, d.d.,
Celje, Mariborska 7 se v skladu z določili
542. člena Zakona o gospodarskih družbah
preoblikuje v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Osnovni kapital delniške družbe znaša
4.652,459.000 SIT in je razdeljen na
4,652.459 delnic z nominalno vrednostjo
po 1.000 SIT. Edini delničar družbe Mer-
kur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo je imetnik vseh
4,652.459 delnic v nominalni vrednosti
4.652,459.000 SIT.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni re-
gister vseh 4,652.459 delnic v nominalni
vrednosti 4.652,459.000 SIT postane en
poslovni delež v nominalnem znesku
4.652,459.000 SIT, ki ga prevzame dose-
danji edini delničar gospodarska družba
Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

Dosedanja organiziranost delniške družbe
se v celoti prilagodi organiziranosti družbe z
omejeno odgovornostjo ter se sprejme Akt o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
v besedilu, ki je kot priloga priloženo k temu
zapisniku in je sestavni del tega sklepa.

Firma družbe je odslej: Kovinotehna, med-
narodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje.

Skrajšana firma družbe je: Kovinotehna,
d.o.o., Celje.

Z dnem vpisa sklepov v sodni register
preneha zastopanje dosedanjim članom
Uprave delniške družbe.

Organi družbe z omejeno odgovornostjo
Kovinotehna, mednarodno trgovsko podje-
tje, d.o.o., Celje so direktor in ustanovitelj.

Na podlagi sprejetega Akta o ustanovitvi
družbe Kovinotehna, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje se imenujejo nasled-
nji organi družbe:

– za direktorico se z dnem vpisa sklepa
o statusnem preoblikovanju imenuje Marta
Bertoncelj z mandatom 4 leta.

Z dnem vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v
sodni register preneha veljati Statut delni-
ške družbe z dne 5. 7. 2001.

Družba Kovinotehna, mednarodno trgov-
sko podjetje d.o.o. obstaja kot družba z
omejeno odgovornostjo od vpisa preobliko-
vanja v sodni register.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki bodo na dan 17. 12. 2001 vpisani v
delniško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna
družba d.d., Ljubljana oziroma njihovi zako-
niti zastopniki ali pooblaščenci, ki se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

Udeležbo na skupščini je potrebno pi-
sno prijaviti Upravi družbe najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe oziro-
ma pri Upravi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skladno
s 24. členom Statuta ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 12. uri, na istem naslovu. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
število na skupščini prisotnih delničarjev.

Kovinotehna, d. d., Celje
uprava

Ob-59002
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah in Statuta družbe M club, Tovarna Kon-
fekcije d.d., sklicuje uprava

6. sejo skupščine
družbe M club d.d. Velenje,

ki bo v petek, 28. 12. 2001 ob 14. uri,
na sedežu družbe, v Velenju, na Koroški
37/a in predlaga naslednji vrstni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Lili Grazer, za
preštevalca glasov pa Edita Geratič in Alojz
Presker. Ugotovi se, da je na seji navzoč
notar Srečko Gabrilo.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 1999 in 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme revidirano letno poročilo za
poslovno leto 1999 in leto 2000 v predlo-
ženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme sklep, da čisti dobiček poslovnega
leta 1999 v višini 474.000 SIT, ostane ne-
razporejen.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz poslovnega leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da izguba iz poslovnega leta
2000 v višini 24,650.599,20 SIT ostane
nepokrita.

6. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2000 in 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, skupščino imenuje za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2000 in
2001, revizijsko hišo Boniteta, Družba za
revizijo, podjetniško in poslovno svetovanje
d.o.o. Velenje, Efenkova 61.

7. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
in odstopne izjave članov nadzornega sve-
ta, se razrešita Tomaž Orešič in Marija Bric-
man.

Za člana nadzornega sveta se za nasled-
nje mandatno obdobje, kot predstavnika ka-
pitala v nadzornem svetu, imenujeta Boris
Brecelj in Tomaž Orešič.

8. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 25. 12.
2001.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljav-
no sklepala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

M club d.d. Velenje
uprava

Ob-59044
Na podlagi določil prečiščenega besedi-

la Statuta delniške družbe Tovarne olja GEA,
d.d. sklicujem

7. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarne olja GEA, d.d.

ki bo v četrtek, dne 27. decembra 2001
ob 11. uri na sedežu družbe v Slovenski
Bistrici, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave 7. za-

sedanje skupščine delniške družbe Tovarne
olja GEA, d.d. vodijo sledeča delovna telesa:
predsednica: Irena Stanka Čurin, verifikacij-
ska komisija: Lidija Leskovar kot predsedni-
ca in Branka Jamnik ter Branka Korošec kot
preštevalki glasov, ob sodelovanju notarja An-
drej Šoemen, Trstenjakova 5, 2250 Ptuj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano Letno poročilo dru-
žbe za leto 2000 v predlaganem besedilu.
Sestavni del letnega poročila so tudi Poro-
čili o opravljenem revidiranju in mnenji poo-
blaščenega revizorja.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi nerazporejenega čistega
dobička leta 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme sklep, da se nerazporejen
čisti dobiček leta 1996 v višini
10,980.626,50 SIT z revalorizacijo v višini
18,118.453,45 SIT do 31. 12. 2000, po-
večano še za pripadajočo revalorizacijo do
dneva zasedanja skupščine, razporedi za
pokritje izgube leta 2000.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, za revidiranje poslovanja delniške dru-
žbe Tovarne olja GEA, d.d. Slovenska Bis-
trica za poslovno leto 2001, imenuje skup-
ščina delniške družbe firmo ITEO-Abeceda,
Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.
Ljubljana d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in mora biti shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji ne-
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posredno, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki. Delničarje in zastopnike prosimo, da pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo do-
stavijo v tajništvo družbe GEA d.d. najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v jedilnici družbe, in si-
cer najmanj 30 minut pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci naj se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-

ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
z obrazložitvijo, sporočijo upravi najkasneje
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Slovenski Bistrici, Trg svobode 30,
vsak delavnik med 8. in 11. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Tovarna olja GEA, d.d.
uprava - direktor

Leopold Turnšek, univ. dipl. inž. agr.

Št. 827/01 Ob-59061
Na osnovi 12. člena Statuta delniške

družbe Industrijsko podjetje Mehanika Tr-
bovlje d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava

VI. skupščino delniške družbe
Mehanika Trbovlje Industrijsko

podjetje d.d. Trbovlje
ki bo v ponedeljek, dne 24. 12. 2001,

na sedežu družbe, s pričetkom ob 8. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega Tomislav Biber in verifika-
cijska komisija v sestavi Karla Lužar kot
predsednica in Simona Jarc ter Mojca Ster-
niša kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvovala vabljane notarka
Marjana Kolenc Rus.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme predlagano letno poročilo družbe
za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička iz preteklih let in o pokriva-
nju izgube v letih 1999 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se revalorizirana izguba

iz leta 1999, ki znaša 231,357.643,99 SIT
pokriva iz revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala. Izguba iz poslovnega
leta 2000 v višini 142,959.001,70 SIT, se
pokriva z revalorizacijskim popravkom
osnovnega kapitala v višini
126,553.740,95 SIT, ostala nepokrita iz-
guba iz leta 2000 v višini 16,405.260,75
SIT pa se pokriva v breme bodočih prihod-
kov skladno z zakonom.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje: Iteo-Abeceda Podje-
tje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljub-
ljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji, v
korist katerih bodo tri dni pred izvedbo skup-
ščine delnice delniške družbe Indrustrijsko
podjetje Mehanika Trbovlje d.d. vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri družbi,
neposredno, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skup-
ščini osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležebce, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan na sedežu družbe, v tajništvu
podjetja, od 24. 11. 2001 do vključno 23.
12. 2001, od 11. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Mehanika Trbovlje, d.d.
uprava

Janez Perdih

Št. 41 Ob-59064
Na podlagi 79. člena statuta delniške

družbe ERA, družba za razvoj-pooblaščen-
ka d.d., Velenje, uprava družbe ERA Razvoj
d.d. sklicuje

2. sejo skupščine
družbe ERA Razvoj d.d., Velenje

ki bo v četrtek 27. decembra 2001 ob
11. uri v prostorih na sedežu družbe ERA
Razvoj d.d., Velenje, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

2. Sprejem letnega poročila družbe ERA
Razvoj d.d., Velenje za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 2000 skupaj z mnenjem poo-
blaščenega revizorja ter na podlagi mnenja
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da dobiček iz poslovnega
leta 2000 v višini 160.496,11 SIT ostane
nerazporejen.

4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:

1. na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe statuta v
predloženem besedilu,

2. nadzorni svet se pooblasti, da be-
sedilo statuta uskladi s sprejetimi spremem-
bami statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.

5. Odpoklic in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na podlagi pisne izjave
o odstopu skupščina razreši člana nadzor-
nega sveta Ivana Hozjana.

Na predlog nadzornega sveta skupščina
izvoli novo članico nadzornega sveta Neven-
ko Breznik, z mandatom, ki traja do konca
mandata preostalih članov nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe za leto 2001 se imenuje
revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo s priporočeno pošiljko dostavijo dru-
žbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe ERA
Razvoj d.d., Velenje vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani začasni upravi v
roku sedem dni po objavi tega sklica.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Na skupščini se odlo-
ča o objavljenih predlogih sklepov po posa-
meznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 10.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA Razvoj d.d.
uprava
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Ob-59053
Uprava Trdnjave 1, pooblaščene investi-

cijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova 1a,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah in 10. točke statuta Trdnjave 1,
pooblaščene investicijske družbe, Velenje,
sklicuje

prvo izredno skupščino delničarjev
Trdnjave 1, pooblaščene investicijske

družbe, d.d. Velenje,
ki bo 24. 12. 2001 ob 8. uri, v sejni sobi

Celjanka, družbe Celjski sejmi d.d., Dečko-
va cesta 1, 3000 Celje.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli odvetnik Adolf Mljač iz Celja,
za preštevalki glasov se izvolita Maja Mesa-
rec in Maja Lejič, skupščini prisostvuje no-
tar Marko Fink iz Celja.

2. Predlog za imenovanje dveh članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da Andreji
Šumnik, Korte 135, Izola in Saši Čačiču,
Čufarjeva 4, Ljubljana, preneha mandat čla-
na nadzornega sveta na lastno željo. Skup-
ščina za člana nadzornega sveta izvoli An-
dreja Kujana, univ. dipl. inž., iz Celja, Ul.
Bratov Vošnjakjov 5, in Zorana Dževerdano-
viča, univ. dipl. inž., iz Celja, Celovška 9,
oba z mandatom, ki je enak mandatu preo-
stalega člana nadzornega sveta.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na račun vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
KDD na dan 14. 12. 2001 in bodo najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do 21. 12. 2001, pisno prijavili udeležbo
na skupščini s priporočeno pošiljko, naslov-
ljeno na PDU Pulsar d.o.o., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana. Če se bo skupščine udele-
žil 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 sprejme skupščina z večino

oddanih glasov.
Sklepčnost.
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
8.30, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega osnovnega kapitala družbe.

PID Trdnjava 1 d.d.
uprava

Ob-59075
Na podlagi razdelka VII., točka B statuta

Pokojninske družbe SKB, d.d., Ljublja-
na, uprava družbe sklicuje

2. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 12. 2001 ob

14. uri v sejni sobi št. 611 v VI. nadstropju
SKB Banke d.d., Ajdovščina 4 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Ustanovitveni stroški v višini

68,800.000 SIT se z namenom dodatne
dokapitalizacije družbe konvertirajo v osnov-
ni kapital družbe v nominalni vplačani višini.

3. Skupščina se seznani z informacijo o
poteku dokapitalizacije v okviru odobrene-
ga kapitala v višini 100,000.000 SIT.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki: skupščina

se seznani, da skupščini prisostvuje notar-
ka Nada Kumar iz Ljubljane, izvoli organe
skupščine ter imenuje zapisnikarja in preš-
tevalca glasov po predlogu sklicatelja.

2. Predlog sklepa k 2. točki: ustanovi-
tveni stroški v višini 68,800.000 SIT se z
namenom dodatne dokapitalizacije družbe
konvertirajo v osnovni kapital družbe v no-
minalni vplačani višini.

Za vplačilo delnic z izvršeno konverzijo
se izdajo delničarjem Pokojninske družbe
SKB, d.d., Ljubljana delnice v nominalni vi-
šini 100.000 SIT za eno delnico.

3. Predlog sklepa k 3. točki: skupščina
jemlje v vednost informacijo o poteku doka-
pitalizacije v okviru odobrenega kapitala v
višini 100,000.000 SIT.

Predlagatelj sklepov je uprava družbe.
Gradivo za skupščino družbe je vsem del-

ničarjem na voljo na sedežu Pokojninske druž-
be, SKB, d.d., Slovenska cesta 56-58, Ljub-
ljana, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, pri čemer lahko glasovalno pravi-
co uresničujejo na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupšči-
ne prijavijo svojo udeležbo na sedežu dru-
žbe. Glasuje se osebno ali pa po poobla-
ščencu, pooblastila za glasovanje na skup-
ščini pa morajo biti družbi predloženi v pisni
obliki pred ali osebno ob sklicu.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala. Na ponovnem zasedanju skupščine
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala. Če skupščina ob
času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 13. uri na mestu
prvega sklica.

Pokojninska družba SKB, d.d.,
Ljubljana

Miran Kalčič,
predsednik začasne uprave in

Franjo Bizjak,
član začasne uprave

Ob-59133
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah sklicuje uprava družbe Kmetij-
stvo Črnci d.d.

1. redno skupščino delniške družbe
Kmetijstvo Črnci d.d.,

ki bo v četrtek 27. decembra 2001v
Murski Soboti, Lendavska ul. 9 (sedež
Agrante Semenarstvo d.d.) s pričetkom ob
10. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščine izvoli Miran Žilavec,
za preštevalko glasov pa Edito Horvat.

Seji bo prisosotvoval vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.

2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi.

Predlog sklepa št. 2.1.: uprava ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme sklep, da se delniška
družba Kmetijstvo Črnci, podjetje za proiz-
vodnjo in trženje d.d. najpozneje s 1. 1.
2002 pripoji k delniški družbi Agranta Se-
menarstvo, podjetje za proizvodnjo in trže-
nje d.d. Murska Sobota.

Z vpisom pripojitve družbe k prevzemni
družbi iz 1. odstavka tega sklepa v sodni
register prevzeta družba preneha.

Sklep je veljaven, ko ga sprejmeta obe
družbi iz 1. odstavka tega sklepa.

Predlog sklepa št. 2.2.: uprava ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme pogodbo o pripojitvi
delniške družbe Kmetijstvo Črnci d.d. k del-
niški družbi Agranta Semenarstvo d.d. z vse-
bino iz predloga uprave.

Sklep je veljaven, ko sprejmeta pogod-
bo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz 1. odstavka sklepa pod točko 2.1.
dnevnega reda. Podpisan predlog pogod-
be o pripojitvi v obliki notarskega zapisa je
priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št. 2.3.: uprava družbe
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
predlaga skupščini, da sprejme statut delni-
ške družbe Agranta Semenarstvo d.d. v pre-
dlaganem besedilu.

Sklep je veljaven, ko sprejmeta statut
združene delniške družbe Agranta Seme-
narstvo d.d. v predlaganem besedilu skup-
ščini prevzemne in prevzete družbe in sicer
z dnem, ko ga sprejme zadnja skupščina od
obeh družb.

Predlog sklepa št. 2.4.: skupščina poo-
blašča nadzorni svet, da skladno z veljavni-
mi odločitvami sodišča in drugih organov,
če je to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

3. Imenovanja članov nadzornega sveta
delniške družbe Agranta Semenarstvo d.d.
po pripojitvi.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v prvi nadzorni svet združene delni-
ške družbe Agranta Semenarstvo d.d. za
mandatno dobo 4 let imenujejo kot pred-
stavniki delničarjev:

1. Sandi Toplak,
2. Nevenka Šubelj,
3. Miran Žilavec,
4. Anton Kovač.
Skupščina se seznani z dvema predstav-

nikoma delavcev, ki jih imenujejo v nadzorni
svet delavci družb, ki se združujeta.

4. Imenovanje revizorja družb za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se za pregled računovodskih
izkazov združene družbe imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 93 / 23. 11. 2001 / Stran 7469

1000 Ljubljana, PE Ptuj, Osojnikova 3,
2250 Ptuj.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe. Delničarje
prosimo, da se pisno prijavijo osebno ali s
priporočeno pošto po možnosti najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave družbe Kmetijstvo Črnci d.d.,
Črnci 2 - grad, 9253 Apače.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj pol ure pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen 1. točke se
glasuje z glasovnicami.

Za vse sklepe, razen za sklepe pod toč-
ko 2 dnevnega reda, odloča skupščina z
večino oddanih glasov, za sklep pod točko
2 pa s tremi četrtinami pri odločanju zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 30 minut za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v prostorih tajniš-
tva družbe.

Delničarje v skladu z določili 516. člena
ZGD tudi obveščamo, da sta upravi družb,
ki se združujeta, predložili pristojnemu regi-
strskemu sodišču Pogodbo o spojitvi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pogodba o
pripojitvi, letni obračun in poročilo o stanju
obeh družb za poslovno leto 2000, poroči-
lo uprav obeh družb o pripojitvi, revizijsko
poročilo o pripojitvi in poročilo nadzornih
svetov družb v skladu s 514. a členom ZGD.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak
dan od objave tega vabila dalje od 10. do
12. ure na sedežu družbe.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačni prepis teh listin v skladu z določi-
li 4. odstavka 516. člena ZGD.

Kmetijstvo Črnci d.d.
uprava - direktor

Zdenek Bily

Ob-59134
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah sklicuje uprava družbe Agran-
ta Semenarstvo d.d.

1. redno skupščino delniške družbe
Agranta Semenarstvo d.d.,

ki bo v četrtek 27. decembra 2001 na
sedežu družbe v Murski Soboti, Lendavska

9, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščine izvoli Miran Žilavec,
za preštevalko glasov pa Edita Horvat.

Seji bo prisosotvoval vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.

2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi.

Predlog sklepa št. 2.1.: uprava ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme sklep, da se k delni-
ški družbi Agranta Semenarstvo, Podjetje
za proizvodnjo in trženje d.d. Murska So-
bota pripoji najpozneje s 1. 1. 2001 delni-
ška družba Kmetijstvo Črnci, podjetje za
proizvodnjo in trženje d.d.

Z vpisom pripojitve prevzete družbe k
prevzemni družbi iz 1. odstavka tega sklepa
v sodni register prevzeta družba preneha.

Sklep je veljaven, ko ga sprejmeta obe
družbi iz 1. odstavka tega sklepa.

Predlog sklepa št. 2.2.: uprava ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme pogodbo o pripojitvi
delniške družbe Kmetijstvo Črnci d.d. k del-
niški družbi Agranta Semenarstvo d.d. z vse-
bino iz predloga uprave.

Sklep je veljaven, ko sprejmeta Pogod-
bo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz 1. odstavka sklepa pod točko 2.1.
dnevnega reda. Podpisan predlog pogod-
be o pripojitvi v obliki notarskega zapisa je
priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št. 2.3.: uprava družbe
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
predlaga skupščini, da sprejme statut delni-
ške družbe Agranta Semenarstvo d.d. v pre-
dlaganem besedilu.

Sklep je veljaven, ko sprejmeta statut
združene delniške družbe Agranta Seme-
narstvo d.d. v predlaganem besedilu skup-
ščini prevzemne in prevzete družbe in sicer
z dnem, ko ga sprejme zadnja skupščina od
obeh družb.

Predlog sklepa št. 2.4.: skupščina poo-
blašča nadzorni svet, da skladno z veljavni-
mi odločitvami sodišča in drugih organov,
če je to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

3. Imenovanja članov nadzornega sveta
delniške družbe Agranta Semenarstvo d.d.
po pripojitvi.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v prvi nadzorni svet združene delni-
ške družbe Agranta Semenarstvo d.d. za
mandatno dobo 4 let imenujejo kot pred-
stavniki delničarjev:

1. Sandi Toplak,
2. Nevenka Šubelj,
3. Miran Žilavec,
4. Anton Kovač.
Skupščina se seznani z dvema predstav-

nikoma delavcev, ki jih imenujejo v nadzorni
svet delavci družb, ki se združujeta.

4. Imenovanje revizorja družb za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se za pregled računovodskih
izkazov združene družbe imenuje revizijska

družba ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, PE Ptuj, Osojnikova 3,
2250 Ptuj.

5. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila uprave za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejema revidirano letno poročilo za
leto 2000, iz katerega izhaja, da znaša čista
izguba za leto 2000 6,326.000 SIT.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe. Delničarje
prosimo, da se pisno prijavijo osebno ali s
priporočeno pošto po možnosti najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave družbe Agranta Semenarstvo
d.d., Murska Sobota, Lendavska 9, 9000
Murska Sobota.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe in
sicer najmanj pol ure pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen 1. točke se
glasuje z glasovnicami.

Za vse sklepe, razen za sklepe pod toč-
ko 2 dnevnega reda, odloča skupščina z
večino oddanih glasov, za sklep pod točko
2 pa s tremi četrtinami pri odločanju zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 30 minut za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v prostorih tajniš-
tva družbe.

Delničarje v skladu z določili 516. člena
ZGD tudi obveščamo, da sta upravi družb,
ki se združujeta, predložili pristojnemu regi-
strskemu sodišču pogodbo o spojitvi, ki sta
jo pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pogodba o
pripojitvi, letni obračun in poročilo o stanju
obeh družb za poslovno leto 2000, poroči-
lo uprav obeh družb o pripojitvi, revizijsko
poročilo o pripojitvi in poročilo nadzornih
svetov družb v skladu s 514. a členom ZGD.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak
dan od objave tega vabila dalje od 10. do
12. ure na sedežu družbe.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačni prepis teh listin v skladu z določi-
li 4. odstavka 516. člena ZGD.

Agranta Semenarstvo d.d.
uprava - direktor
Zvonko Rebrica
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Št. 16/01 Ob-59177
Na podlagi 10.3.2 točke statuta Modra

linija, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Koper, Pristaniška 8, sklicuje direktor

12. skupščino delničarjev
družbe Modra linija, d.d., Koper

ki bo 24. 12. 2001, ob 15. uri, v sejni
sobi Banke Koper d.d., na Pristaniški 14,
Koper, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine na predlog uprave in
nadzornega sveta.

2. Delitev družbe na predlog uprave in
nadzornega sveta.

3. Sprejem sprememb statuta na predlog
uprave in nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb poslovnika o delu
skupščine na predlog uprave in nadzornega
sveta.

5. Volitve članov nadzornega sveta nove
družbe in imenovanje revizorja na predlog
nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:
Ad1) Za predsednika skupščine se izvoli

Marijana Škodo, za preštevalki glasov se
izvoli Tatjano Cepak in Katjo Gaberšček.

Ad2) Na podlagi obravnavanega delitve-
nega načrta, poročila uprave o delitvi, poro-
čila o reviziji delitve in poročila nadzornega
sveta o pregledu delitve, se sprejme sklep
o soglasju za delitev družbe Modra linija
d.d., Koper kot sledi:

2.1. Opravi se delitev družbe, v skladu z
delitvenim načrtom z dne 14. 11. 2001, ki
je sestavni del tega sklepa.

2.2. Delitev se opravi kot oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe, tako da preno-
sna družba Modra linija d.d. Koper prenese
del svojega premoženja, določenega v deli-
tvenem načrtu, na novo družbo.

2.3. Zaradi oddelitve se ustanovi nova
družba in sprejme njen statut z vsebino, ki
je v prilogi delitvenega načrta. Značilnosti
nove družbe:

Firma nove družbe: Modra linija holding,
finančna družba, d.d., Skrajšana firma: Mo-
dra linija holding d.d., Sedež: Koper, Prista-
niška ulica 12. Dejavnost družbe:

a) G/50.303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila;

b) G/51.13 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala;

c) G/51.14 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal;

d) G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;

e) G/51.65 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;

f) J/65.21 Finančni zakup (leasing);
g) J/65.23 Drugo finančno posredniš-

tvo, d.n.;
h) K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami;
i) K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin

v najem;
j) K/70.31 Dejavnost agencij za posre-

dništvo v prometu z nepremičninami;
k) K/70.32 Upravljanje z nepremičnina-

mi za plačilo ali po pogodbi;
l) K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem;
m) K/71.21 Dajanje drugih kopenskih

vozil v najem;

n) K/71.22 Dajanje vodnih plovil v na-
jem;

o) K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem;

p) K/71.32 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem;

q) K/71.33 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem;

r) K/71.34 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.;

s) K/72.10 Svetovanje o računalniških
napravah;

t) K/72.30 Obdelava podatkov;
u) K/72.50 Vzdrževanje in popravila pi-

sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav;

v) K/74.12 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vamje;

w) K/74.14 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje;

x) K/74.15 Dejavnost holdingov;
y) K/74.40 Oglaševanje;
z) K/74.832 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje;
aa) DM/35.12 Proizvodnja in popravilo

čolnov za razvedrilo in šport;
bb) H/55.112 Dejavnost penzionov;
cc) H/55.301 Dejavnost restavracij in

gostiln;
dd) I/63.12 Skladiščenje;
ee) I/63.30 Storitve potovalnih agencij,

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

ee) M/80.422 Drugo izobraževanje,
d.n.;

ff) O/90.003 Ravnanje s posebnimi od-
padki.

Izhodiščni osnovni kapital:
1.883,303.000 SIT.

2.4. Delničarjem, ki bodo na zadnji dan
osemdnevnega roka, šteto od vpisa pripoji-
tve oziroma delitve v sodni register, vpisani
v centralni register nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev, kot imetniki delnic, se
zamenjajo delnice prenosne družbe Modra
linija d.d. za delnice nove družbe Modra
linija holding d.d. z lastnostmi in po menjal-
nem razmerju, določenem v delitvenem na-
črtu.

2.5. Zaradi izvedene delitve se osnovni
kapital prenosne družbe – Modra linija d.d.
zmanjša za izhodiščno višino
1.883,303.000 SIT. Zmanjšanje se opravi
z umikom delnic, ki bodo zaradi oddelitve
zamenjane za delnice nove družbe Modra
linija holding d.d. in nato umaknjene v skla-
du z menjalnim razmerjem in izravnalnim al-
goritmom iz delitvenega načrta.

2.6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agenci-
je za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
delitev lahko izvedla in vpisala v sodni regi-
ster.

Ad3) Sprejmejo se spremembe in do-
polnitve statuta v predloženem besedilu, ki
je sestavni del sklepa.

Ad4) Pravilnik o delu skupščine se spre-
meni tako, da se točke 3.2.4., 3.2.5. in
3.2.6. pravilnika črtajo.

Ad5) Za člane nadzornega sveta nove
družbe, se z mandatom štirih let, izvoli: Mi-
ran Slaček, Igor Kragelj in Leon Klemše. Za

udeležbo na sejah nadzornega sveta pripa-
da članom sejnina v neto znesku 35.000
SIT. Predsednik je upravičen do 50% višje
sejnine. Za revizorja za pregled poslovanja
obeh družb, za prvo poslovno leto po odde-
litvi, se imenuje revizorska hiša Ernst &
Young, d.o.o., iz Ljubljane.

Udeležba
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo in na njej glasujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, katerih pisne na-
jave prispejo družbi vsaj tri dni pred sejo.
Pooblaščenci delničarjev morajo k najavi pri-
ložiti pisno pooblastilo.

Gradivo
Gradivo za skupščino z delitvenim načr-

tom, letnimi poročili prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, zaključnim poroči-
lom prenosne družbe, vmesno bilanco sta-
nja družbe, poročilom uprave o delitvi, po-
ročilom o reviziji delitve, poročilom nadzor-
nega sveta o pregledu delitve, statut, pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta s
čistopisom statuta družbe, so na vpogled
delničarjem v prostorih družbe na Pristani-
ški 12/IV Koper, vsak delovni dan med 11.
in 13. uro.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina družbe ob sklicanem času

ne bi bila sklepčna, bo seja skupščine prene-
šena na 15.30 istega dne. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Modra linija, d.d., Koper
direktor

Mirko Pavšič

Stečajni postopki
in likvidacije

St 24/2001 S-58833
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 24/2001 sklep z dne 12. 11.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Moč-
nik, Varovanje oseb in premoženja, avto
šola d.o.o., Mestni trg 5, Šentjur (matična
številka: 5403944), se začne in takoj za-
ključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Močnik, Varova-
nje oseb in premoženja, avto šola d.o.o.,
Mestni trg 5, Šentjur (matična številka:
5403944), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2001

St 48/2001 S-58834
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 48/2001 sklep z dne 12. 11.
2001:

Objave sodišč
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Stečajni postopek nad dolžnikom: Fridrih
Andrej, s.p., Prevozništvo, Liptovska 18,
Slovenske Konjice  (matična številka
5243293), se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno masi ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Fridrih Andrej s.p.,
Prevozništvo, Liptovska 18, Slovenske Ko-
njice (matična številka 5243293), iz pristoj-
nega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2001

St 33/2001 S-58835
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

na podlagi 28. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99) oklic.

To sodišče je preklicalo narok za prisil-
no poravnavo nad dolžnikom Termoplasti
– Plama d.d., proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas, Podgrad, ki je bil razpisan
za dan 13. 12. 2001 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 152/I tuk. sodišča.

To sodišče ponovno razpisuje narok za
prisilno poravnavo nad dolžnikom Termo-
plasti – Plama, d.d., proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas, Podgrad, dne 14. 1. 2002
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 132/I tuk.
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije z dne 19. 9. 2001 in dodat-
ka št. 1 k načrtu finančne reorganizacije z
dne 9. 11. 2001 vpogledajo pri tuk. sodi-
šču v sobi št. 208/II (desno) v času urad-
nih ur.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpi-
sal zakoniti zastopnik oziroma oseba, poo-
blaščena za zastopanje upnika. Pri glaso-
vanju se bodo upoštevale le tiste pisne
glasovnice, ki jih bo senat prejel do
zakljjučka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 11. 2001

St 87/2001 S-58836
To sodišče je s sklepom St 87/2001

dne 13. 11. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ikom d.o.o., Grosuplje, Ko-
sovelova 2, matična številka 5384141.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2002 ob 13.15 soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
11. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2001

St 55/2001 S-58837
To sodišče je s sklepom opr. št. St

55/2001 z dne 15. 10. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
EWO, Založništvo, trgovina, svetovanje,
d.o.o., Nazorjeva 4, Ljubljana, in njegovi-
mi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom iz-
plačal njihove terjatve v višini 20% ugotov-
ljenih terjatev v nominalni višini (obrestna
mera 0%) v roku enega leta od pravnomoč-
nosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava učinkuje za vse terja-
tve upnikov, ki so nastale do 6. 6. 2001 kot
dneva začetka postopka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene – priznane terja-
tve) Priloge 1 k temu sklepu, ki je sestavni
del izreka tega sklepa, zato jih je dolžnik
dolžan izplačati v višini, navedeni v tretji ko-
loni te priloge in v roku iz 2. točke izreka
tega sklepa.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
ša upnik Vekoslav Pregl svojo terjatev v viši-
ni 26,196.000 SIT na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki z dne 11. 9. 2001.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 10. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 5. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2001

St 106/2001 S-58838
To sodišče je s sklepom St 106/2001

dne 13. 11. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Dioniz Trgovsko podjetje
d.o.o., Uskoška ul. 17, Kočevje, matična
številka 5898331, šifra dejavnosti 11.002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2002 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
11. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2001

St 10/2001-5 S-58839
Z dnem 12. 11. 2001 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Indip, Proizvod-
nja oblačil in dežnikov d.d. Lendava, In-
dustrijska ulica 2, Lendava.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po objavi tega
stečajnega postopka. K vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodno takso v višini 5% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljenih ter-
jatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz II. od-
stavka 160. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 18. 2. 2002 ob 13. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 12. 11. 2001 nabije na oglasno desko
sodišča. Pravne posledice začetka stečaj-
nega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic
o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 11. 2001

St 39/2001-21 S-58840
To sodišče je s sklepom opr. št. St

39/2001 z dne 9. 11. 2001 začelo in za-
ključilo stečajni postopek nad podjetjem
Gloster Podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Zgornja Kungota, Kozjak nad Pe-
snico 73/a, ker dolžnik premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, nima.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Poritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2001

St 79/2000 S-58841
To sodišče je s sklepom opr. št. St

79/2000 z dne 9. 11. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad samostojno podjetnico
Zorico Valcl, Lenart, Ob gozdu 1, s firmo
Valcl Zorica, s.p., Restavracija – v steča-
ju, Lenart v SLov. Goricah, Trg osvobo-
ditve št. 1, ker premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2001

St 91/2001 S-58842
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

91/2001 z dne 13. 11. 2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mi-
ometal d.o.o. Maribor ter odredilo imeno-
vanje upniškega odbora v sestavi:

1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,

2. Metalmont Jašarevič Muharem, s.p.,
Štrekljeva 24, Maribor,

3. Pleskar d.d. Ptuj, Ul. Heroja Lacka 5,
4. A Banka d.d. Ljubljana, Cankarjeva 6,

Maribor,
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5. Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,

6. Merkur d.d., Mariborska 7, Celje,
7. Gorazd Stopinšek, predstavnik delav-

cev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči Ignac Marinič, univ. dipl. ek., zaposlen
Fissim d.o.o., Svetozarevska 10, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 13. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

St 15/93 S-58843
To sodišče razpisuje VI. narok za preiz-

kus terjatev in narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev stečajne mase, v
stečajni zadevi Tovarna meril LES d.o.o.,
– v stečaju, Slovenj Gradec pod opr. št.
St 15/93, ki bo dne 19. 12. 2001 ob 9. uri
v sobi št. 38 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 11. 2001

St 16/2001 S-58940
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Tovarna pohištva Čepovan d.d. v
stečaju, Čepovan 42, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 20. 12. 2001 ob 8.30
v sobi 310/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 11. 2001

St 8/2001 S-58942
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

8/2001 z dne 13. 11. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad B & G TEPRO d.o.o. –
v stečaju, Ježa 6, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra..

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 11. 2001

St 80/2001 S-58943
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom R & B LING d.o.o., Zvezda
5, Ljubljana, za dne 19. 12. 2001 ob
10.30 v sobi 307 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2001

St 49/2001 S-58944
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 49/2001 sklep z dne 15. 11.
2001.

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Granula, Zlatarstvo d.o.o., Kidri-
čeva 13, Celje (matična številka:
5637856).

Odslej se firma glasi: Granula, Zlatarstvo
d.o.o., Kidričeva 13, Celje (matična števil-
ka: 5637856) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. februarja 2002 ob 14.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

St 62/2001 S-58945
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 62/2001 sklep z dne 15. 11.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Cvetko Jože s.p., Krojaštvo Cvet-
ko, Sv. Florijan 56, Rogaška Slatina.

Odslej se firma glasi: Cvetko Jože s.p.,
Krojaštvo Cvetko, Sv. Florijan 56, Rogaška
Slatina – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega

računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. februarja 2002 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 15. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

St 63/2001 S-58946
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 63/2001 sklep z dne 15. 11.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Inntal, Tovarna montažnih hiš
d.d., Petrovče 21, Petrovče.

Odslej se firma glasi: Inntal, Tovarna
montažnih hiš d.d., Petrovče 21, Petrovče
– v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zlatko Vili Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Ro-
gaška Slatina, št. delovnega dovoljenja:
L6/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. februarja 2002 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 15. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001
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St 52/2001 S-58948
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 52/2001 sklep z dne 15. 11.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: S&S, Proizvodnja, trgovina, sto-
ritve in gostinstvo, d.o.o., Zvodno 13/a,
Celje (matična številka: 5483468).

Odslej se firma glasi: S&S, Proizvodnja,
trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o., Zvo-
dno 13/a, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terja-
tve in z navedbo žiro računa ali drugega ra-
čuna upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spi-
sa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do ka-
terega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve ali poslati origi-
nal dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. februarja 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 15. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

St 54/2001 S-58949
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 54/2001 sklep z dne 15. 11.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Avto Wikra, Storitve in trgovina
d.o.o., Škofja vas 30/e, Škofja vas (ma-
tična številka: 5992036).

Odslej se firma glasi: Avto Wikra, Stori-
tve in trgovina d.o.o., Škofja vas 30/e, Ško-
fja vas – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. februarja 2002 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

St 4/2001 S-59028
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/2001 sklep z dne 14. 11.
2001:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom: Jelcom, Trgovina d.o.o., Stanteto-
va 19, Velenje, se v skladu z dol. čl. 99/II
ZPPSL zaključi, saj ni premoženja, ki bi pri-
šlo v stečajno maso.

Sklep o zaključku se nabije na sodno
desko.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni od te objave.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik:
Jelcom, Trgovina d.o.o., Stantetova 19, Ve-
lenje, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2001

St 84/2001 S-59031
To sodišče je s sklepom opr. št. St

84/2001 z dne 16. 11. 2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tr-
goprevoz trgovsko in proizvodno podje-
tje d.o.o. Lenart, Ptujska c. 16, Lenart,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

1. Nova Ljubljanska banka d.d., Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor,

2. Republika Slovenija, ki jo zast. Držav-
no pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mari-
boru,

3. Vesna d.d. Maribor, Einspielerjeva 31,
Maribor,

4. Color d.d. Medvode, C. Komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode,

5. Vida Pintarič, delavska zaupnica.
Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči Dušan Marin, univ. dip. ek., Štantetova
4, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi

dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2001

St 94/2001 S-59032
To sodišče je s sklepom opr. št. St

94/2001 z dne 16. 11. 2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kovinotehna les, lesna družba d.o.o.,
Partizanska c. 100, Oplotnica, ter odre-
dilo imenovanje upniškega odbora v sesta-
vi:

1. Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000
Celje,

2. Reflex d.o.o., Podgrad 4, 9250 Gor-
nja Radgona,

3. Kovinoplastika Lož d.d., C. 19. okto-
bra 57, 1386 Stari trg pri Ložu,

4. Kovinotehna d.d. Celje, Mariborska
7, 3502 Celje,

5. Štefane Stanislav, Partizanska c. 101,
2317 Oplotnica, delavski zaupnik.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči Dragica Razboršek, univ. dipl. ek., za-
poslena v Finea Holding d.o.o., Vita Kraig-
herja 10, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2001

St 46/2001-18 S-59033
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

46/2001 začelo postopek prisilne porav-
nave nad dolžnikom Tio Pnevmatika, pro-
izvodnja industrijske pnevmatike in hi-
dravlike, d.o.o., Lesce, Alpska cesta 43,
Lesce, matična številka: 5868459, šifra de-
javnosti: 29.120.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljublja-
na.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Veriga Lesce d.o.o. – vstečaju,
2. Avtomontaža Bus d.o.o., Ljubljana – v

stečaju,
3. Meting ŽJ d.o.o., Cesta železarjev 8,

Jesenice,
4. Zavarovalnica Triglav, Bleiweisova 20,

Kranj,
5. Mojca Šmid-Balek – delavska zaupni-

ca.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 16. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 11. 2001

St 28/2001 S-59034
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

28/2001 z dne 12. 11. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad Investrade d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ale-
ševčeva 12, Ljubljana.

Po pranomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2001

St 79/2001 S-59035
To sodišče je s sklepom St 79/2001

dne 16. 11. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bortrade Trgovsko podje-
tje d.o.o., Dunajska 421, Ljubljana, ma-
tična številka 5723302, šifra dejavnosti
52440.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
nja Praprotnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 1. 2002 ob 10.30 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2001

Izvršbe in zavarovanja

In 20/01 IZ-15568
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnico Olivero Djurišič iz
Kopra, Kozlovičeva 11, zaradi izterjave
77.853 SIT s pp, dne 19. 10. 2001 skleni-
lo:

zarubi se nepremičnina – 1/2 stanova-
nja št. 4, v izmeri 46,79 m2, kot del večsta-
novanjske stavbe v Kozlovičevi 11, Koper,

ki se nahaja na parc. št. 229/1, k.o. Seme-
dela. Stanovanje je last dolžnice na podlagi
soinvestitorske pogodbe št. Ž-B1/8-9, z
dne 24. 6. 1985, sklenjene med Samou-
pravno stanovanjsko skupnostjo občine Ko-
per ter dolžnico in Nikolo Ososljo.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Zoper sklep ni dopustna pritožba.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 19. 10. 2001

I 480/99 (I 47/98) IZ-15577
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnika Za gradom, d.o.o., Cankarje-
va 6, p.p. 235, Koper, ki ga zastopa odv.
Janja Luin iz Kopra, zoper dolžnico Zlato
Cingerle iz Ankarana, Hrvatini 72, zaradi iz-
terjave 44.893,50 SIT s pp, dne 15. 10.
2001 sklenilo:

v zadevi opr. št. I 480/99 se zarubi ne-
premičnina dolžnice, stanovanje na naslovu
Kvedrova 16, v izmeri 40,53 m2, št. 16.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Zoper sklep ni dopustna pritožba.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 10. 2001

I 2001/01274 IZ-13615
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01274 z
dne 22. 8. 2001, se opravi rubež nepre-
mičnine Marije Beribak, Cesta 1. maja 69,
Kranj, in sicer stanovanje št. 33, v VIII. nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Ce-
sta 1. maja 69, Kranj, zaradi izterjave terja-
tve upnikov: Javno podjetje Komunala p.o.,
Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Elektro Go-
renjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj,
ki jih zastopa Domplan d.d. Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zasto-
pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, v višini
179.878 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01276 IZ-13616
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01276 z
dne 22. 8. 2001, se opravi rubež nepre-

mičnine Ilinke Maljuga, Trg Prešernove bri-
gade 6, Kranj, in sicer stanovanje št. 7, v III.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Trg Prešernove brigade 6, Kranj, zaradi iz-
terjave terjatve upnikov: Javno podjetje Ko-
munala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d.,
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja in Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja, v višini 156.386 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01380 IZ-13617
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01380 z
dne 22. 8. 2001, se oprai rubež nepremič-
nine Svetlane Damjanovič, Trg Prešernove
brigade 4, Kranj, in sicer stanovanje št. 9, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslo-
vu Trg Prešernove brigade 4, Kranj, zaradi
izterjave terjatve upnikov: Javno podjetje Ko-
munala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d. Kranj,
njega pa odvetnik Bogdan Greif in Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zasto-
pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, v višini
350.741 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01329 IZ-13650
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča v Kranju, opr. št. I 2001/01329 z dne
24. 8. 2001, se opravi rubež nepremičnine
Milana Dvanajščaka, Cesta 1. maja 65, Kranj,
in sicer stanovanje št. 48, v 11. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. ma-
ja 65, Kranj, zaradi izterjave upnikov: Javno
podjetje Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova
1, Kranj, Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d. Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja in Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja, v višini 171.683,40 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01325 IZ-13651
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01325 z
dne 24. 8. 2001, se opravi rubež nepre-
mičnine Iva Levsteka, Trg Prešernove briga-
de 6, Kranj, in sicer stanovanje št. 13, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Trg Prešernove brigade 6, Kranj, zaradi iz-
terjave terjatve upnikov: Javno podjetje Ko-
munala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d. Kranj,
njega pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki
ga zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
v višini 294.371 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001
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I 2001/01324 IZ-13652

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01324 z
dne 24. 8. 2001, se opravi rubež nepre-
mičnine Darka Lazarja, Gradnikova ul. 3,
Kranj, in sicer stanovanje št. 21, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Gradniko-
va ul. 3, Kranj, zaradi izterjave terjatve upni-
kov: Javno podjetje Komunala p.o., Ul. Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, Elektro Gorenjska
d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih
zastopa Domplan d.d. Kranj, njega pa od-
vetnik Bogdan Greif iz Kranja in Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga zasto-
pa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, v višini
179.878 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01323 IZ-13653

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2001/01323 z
dne 24. 8. 2001, se opravi rubež nepre-
mičnine Budimirja Lasice, Gosposvetska
ul. 15, Kranj, in sicer stanovanje št. 5, v I.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Gosposvetska ul. 15, Kranj, zaradi izterja-
ve terjatve upnikov: Javno podjetje Komu-
nala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, Me-
stna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d.
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif iz
Kranja in Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja, v višini 72.465 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

I 2001/01327 IZ-13654

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajne-
ga sodišča v Kranju, opr. št. I
2001/01327 z dne 24. 8. 2001, se
opravi rubež nepremičnine Marjana Džu-
rana, Cesta 1. maja 65, Kranj, in sicer
stanovanje št. 22, v V. nadstropju sta-
novanjske stavbe na naslovu Cesta 1.
maja 65, Kranj, zaradi izterjave terjatve
upnikov: Javno podjetje Komunala p.o.,
Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Elek-
tro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d.
Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif
iz Kranja in Domplan d.d., Bleiweisova
c. 14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bog-
dan Greif iz Kranja, v višini 217.924 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 11. 2001

In 01/00183 IZ-13655

Na podlagi sodnega sklepa o izvršbi,
opr. št. In 01/00183 z dne 5. 3. 2001, je
bil dne 16. 10. 2001 opravljen v korist upni-
ka Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Kryeziu Feima, Ul. bra-
tov Babnik 18, Ljubljana, zaradi izterjave
206.893 SIT s pp, rubež stanovanja št. 5, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslo-

vu Ul. bratov Babnik 18 v Ljubljani, last dol-
žnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2001

In 2001/00367 IZ-15595

Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
2001/00367 z dne 10. 5. 2001, je bil dne
10. 7. 2001 opravljen v korist upnika Ra-
hne Valentina, Pot na Labor 33, Ljubljana,
rubež 1/2 stanovanja št. 64, v IX. nadstro-
pju stanovanjskega objekta na naslovu Na
jami 1, v Ljubljani, last dolžnika Gorana Pej-
čiča, zaradi plačila 1,280.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001

In 00/00094 IZ-13661

Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-
gi sklepa o dovolitvi izvršbe, opr. št. In
2000/00094 z dne 13. 1. 2001, izdanega
na predlog upnice Probanke d.d. Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v višini
175.318 SIT s pp, na naroku dne 17. 4.
2001 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, enosobnega stano-
vanja št. 58, v izmeri 39,07 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku št. 58, v izmeri
39,07 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku v Prušnikovi ulici 36 v Mariboru, last
dolžnice Dragice Furlan.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 2001

In 2000/00205 IZ-15567

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2000/00205 z dne
14. 8. 2000, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 22, v izmeri 59,98 m2, v
mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru,
Trg Borisa Kidriča 8, ki je last dolžnice do
celote, dne 11. 10. 2001 na naroku zarub-
ljena v korist upnika Staninvest, Družba za
poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gre-
gorčičeva ul. 19, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 122.551,50 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2001

In 2001/00249 IZ-15575

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2001/00249 z dne
5. 9. 2001, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 22, v izmeri 59,98 m2, v man-
sardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Trg
Borisa Kidriča 8, ki je last dolžnice do celo-
te, dne 11. 10. 2001 na naroku zarubljena
v korist upnika Staninvest, Družba za poslo-
vanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčiče-
va ul. 19, Maribor, zaradi izterjave denarne
terjatve v znesu 130.777,50 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2001

In 2000/00232 IZ-15576
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00232 z dne
14. 8. 2000, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 22, v izmeri 59,98 m2, v
mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru,
Trg Boris Kidriča 8, ki je last dolžnice do
celote, dne 11. 10. 2001 na naroku za-

rubljena v korist upnika Staninvest, Družba
za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gre-
gorčičeva ul. 19, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 10.362,50 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2001

Z 289/2000 IZ-13570
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 Andreja Šooe-
mena iz Ptuja, opr. št. Sv 1204/00 z dne
11. 12. 2000, v izvršilni zadevi predlagate-
ljev, upnika Raiffeisenbank – Kir-
chberg-Edelsbach iz Avstrije, ki ga zastopa
odvetnik Vladimir Toplak iz Ptuja in dolžni-
ka, ki je hkrati zastavitelj, Aleksandra Ivan-
čiča, v postopku za zavarovanje denarne
terjatve z zastavno pravico na premičnih
stvareh, na podlagi sporazuma strank, dne
21. 3. 2001 sklenilo:

na podlagi navedenega neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa se za zavarova-
nje denarne terjatve upnika Raiffeisen-
bank-Kirchberg-Edlsbach iz Avstrije, do dol-
žnika Aleksandra Ivančiča, rojenega 10. 5.
1974, stanujočega Selska c. 31, Ptuj, v
višini 210.000 ATS s pp, po kreditni in po-
roštveni pogodbi, obe z dne 5. 12. 2000,
dovoli in odreja popis (rubež) nepremičnine
v korist upnika, ki je last dolžnika Aleksan-
dra Ivančiča, in sicer stanovanja v stano-
vanjski hiši na naslovu Arbajterjeva ulica 3,
Ptuj, v izmeri 82,40 m2, v IV. nadstropju, št.
14, katerega lastnik je dolžnik, na podlagi
prodajne pogodbe o nakupu stanovanja,
sklenjene med Jožetom Brumen, kot pro-
dajalcem in dolžnikom kot zastaviteljem z
dne 22. 3. 1999.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedeni nepremičnini.

Popis zastavljene nepremičnine opravi
Okrajno sodišče na Ptuju.

Zapisnik o popisu se razglasi tudi na so-
dni deski sodišča.

Na originalu listine o pridobitvi nepre-
mičnine, ki je predmet hipoteke v tem po-
stopku se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank. Li-
stina se izroči upniku, do poplačila celotne
terjatve.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 3. 2001

Z 2001/00171 IZ-13582
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00171, ki ga je dne 5. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na podstrešnem stanovanju v
izmeri 84,43 m2, v stanovanjsko-poslovnem
objektu na naslovu Vodenska cesta 10, Tr-
bovlje, ki je last dolžnice Mateje Planinc,
Bevško 54, Trbovlje, do 1/2, zastavna pra-
vica v korist upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, Davčne uprave RS,
Davčnega urada Hrastnik, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,320.237 SIT s
pp.

Okrajno sdoišče v Trbovljah
dne 5. 10. 2001
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Amortizacije

AM-15641
Na predlog Pavletić Vojislave, Božidar-

ja Jakca 15, Portorož, se uvaja amortiza-
cija spodaj navedenega vrednostnega pa-
pirja, ki naj bi se izgubil. Imetnik tega pa-
pirja se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pra-
vice. Po preteku tega roka se bo štelo, da
je vrednostni papir izgubil svojo pravno
veljavnost.

Delnica serije BA, vrednost 1, št. delni-
ce od 0007515 do 0007515, skupno šte-
vilo 1 delnica, št. lotov 1.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001

N 222/2001 AM-15642
Na predlog Tipič Danice, Hudoverniko-

va 13, Ljubljana, se uvaja amortizacija spo-
daj navedenega vrednostnega papirja, ki naj
bi se izgubil. Imetnik tega papirja se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uve-
ljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir
izgubil svojo pravno veljavnost.

1 delnica serije AA, od št. 0020310 do
št. 0020310, vrednost 1, št. lotov 1.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001

N 299/2001 AM-16097
Na predlog Martina Dodiča, Ledine 11,

Kranjska Gora, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega ro-
ka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgu-
bili svojo pravno veljavnost.

119 delnic razreda B, za naslednjimi se-
rijskimi številkami: BSO12180,
BSO12181, BSO12182, BSO12183,
BSO12184, BSO12185, BSO12186,
BSO12187, BSO12188, BTO28151 in
BDO31101.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 471/2000 SR-15618
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici svetnici Majdi Verstovšek, v prav-
dni zadevi tožeče stranke Jožice Kamnikar,
Klek 6, Trbovlje, ki jo zastopa Iztok Šubara,
odvetnik v Trbovljah, proti toženi stranki Jo-
žetu Kamnikarju, Trg Franca Fakina 2/a,
Trbovlje, zaradi razveze zakonske zveze, do-
delitve otrok in plačevanja preživnine, dne
16. 10. 2001 sklenilo:

toženi stranki Jožetu Kamnikarju se kot
začasna zastopnica postavi odvetnica So-
nja Dolinar, Cigaletova 7, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem

oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v ljubljani
dne 16. 10. 2001

I P 44/98 SR-15619
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Milene Elshani, Bo-
rovniška 3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Ivan Stošič iz Ljubljane, proti toženi stranki
Muhametu Elshami, Sllapuzhan, Suhareka,
Kosovo, zaradi razveze zakonske zveze,
dne 18. 10. 2001 sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 26/99 v nadaljevanju:
ZPP) se toženi stranki Muhametu Elshami,
postavlja začasni zastopnik Gregor Simon-
čič, odvetnik v Ljubljani.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
44/98, dokler tožena stranka ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2001

P 46/2001 SR-15627
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-

ni sodnici – svetnici Mariji Terboča-Zalti, v
pravdni zadevi tožeče stranke Sayed Vikto-
riji, Franca Kovačiča 9, Maribor, ki jo zasto-
pa odv. Borka Milankovič iz Maribora, zo-
per toženo stranko Sayed Husseina Hassa-
na Husseina, naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, na podlagi določil 4. točke
II. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku sklenilo:

toženi stranki Sayed Husseinu Hassanu
Husseinu se kot začasna zastopnica posta-
vi odv. Francka Anželj, Partizanska 30, Ma-
ribor.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem, ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2001

Oklici dedičem

D 130/2001 OD-15631
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Vincencu Branclju, sinu Janeza
in Frančiške, roj. 14. 9. 1926, vdovcu, dr-
žavljanu RS, brez potomcev, nazadnje stal-
no bivajočem Begunje pri Cerknici 9, ki je
umrl 29. 5. 2001.

Zakoniti dediči so tudi polbrati in polses-
tre pokojnega Vincenca Branclja, ki se na-
hajajo na neznanem naslovu.

Dediče pozivamo, da se v enem letu po
objavi oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku enoletnega roka bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 18. 10. 2001

D 357/98 OD-15633
V zapuščinski zadevi po pokojnem Slo-

bodanu Milutinoviču, roj. 30. 11. 1922, drž.
RS, samskem, umrlem 7. 10. 1998, nazad-
nje stanujočem Cesta Radomeljske čete 9,
Radomlje, bi prišle v poštev za dedovanje
tudi dve nečakinji, ki se nahajata nekje v
Srbiji, na neznanih naslovih.

Sodišče poziva dedinji neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavita sodišču kot dedinji, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 10. 2001

D 257/96 OD-15632
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Trkovnik Igorju, sinu Ja-
neza, roj. 7. 12. 1962, gimnazijskem matu-
rantu, državljanu RS, nazadnje stanujočem
v Kočevju, Mestni log II/38, umrlem 15. 7.
1996 na Škofljici.

V poštev za dedovanje na podlagi zako-
na prihaja med drugimi dediči tudi zap. stric
Jurič Grga, ki živi na neznanem naslovu ne-
kje v Avstraliji. Sodišče s tem oklicem pozi-
va tega dediča, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS in na
sodni deski, zglasi in uveljavlja svojo pravi-
co do dediščine. Po preteku oklicnega roka
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravna-
vo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 9. 2001

OD-13566
Domjo Uršula, po poklicu kmetica, iz

Montinjana, je dne 23. 10. 1927 umrla in ni
zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Dediče začasno zastopajo: Primožič An-
drej, Center za socialno delo Koper (skr-
bnik Palestrina Mariji), skrbnici za poseben
primer Šonc Marija iz Kopra, C. na Marko-
vec 29 (Domjo Ivanu) in Cvetka Birsa, Ivan-
čičeva 19, Ankaran (Domjo Antonu).

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2001

IV D 366/99 OD-11207
Serčnik Jedert, roj. Lesjak, hčeri Alojzi-

ja, upokojenka, roj. 20. 2. 1911, nazadnje
stanujoča Rožna dolina c. VII/11, Ljubljana,
je dne 12. 3. 1999 umrla in zapustila opo-
roke.

Kot upravičenci do dedovanja na podla-
gi zakona po njej pridejo v poštev njeni bra-
tje in sestre oziroma njihovi potomci, pri
čemer je po dosedanjih podatkih znano, da
sta to med drugim tudi sin Serčnik Franc, ki
je umrl in posvojenec Serčnik Robert, ne-
znanega naslova.

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva Serčnik Rober-
ta ter vse druge, ki mislijo, da imajo pravico
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do dediščine, na podlagi zakona po zapu-
stnici, da se v roku enega leta ali objave
tega oklica in objave na sodni deski tukaj-
šnjega sodišča priglasijo kot dediči pri tem
sodišču.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s
tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku opredeljenega roka zaključilo
zapuščinski postopek na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001

D 329/97 OD-15630
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 3. 5. 1997 umr-
lem Korenjak Bernardu, roj. 18. 4. 1933 iz
Ločiča št. 11, Trnovska vas.

Kot dedič pride v poštev sin Korenjak
Dušan, roj. 1966, neznanega bivališča, na-
zadnje stanujoč Ločič 11, Trnovska vas.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica zglasi pri tem sodišču
ali sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 9. 2001

Oklici pogrešanih

N 3/2001 PO-15643
V nepravdni zadevi je GiPIT d.o.o., Vu-

kovski dol 34/a, Jarenina, izpostava Mari-
bor, Loška 10, Maribor, kot pooblaščenec
Družbe za avtoceste v RS, d.d. Ljubljana,
vložil predlog za razglasitev pogrešanega za
mrtvega, in sicer Korošec Jožefa, ki naj bi
bil rojen leta 1885  in nazadnje živel v New
Yorku v ZDA.

Pozivamo pogrešanca, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pa
pozivamo, da to sporočijo sodišču. Po po-
teku treh mesecev od objave tega oklica bo
sodišče pogrešanca razgalsilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2001

N 35/99 PO-15645
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v te-

ku nepravdni postopek predlagatelja Mar-
jana Drožine, Gradišica 8, Materija, ki ga
zastopa odv. Dušan Železnik iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvega Franca Dro-
žine, roj. 12. 10. 1904 v Gradišici, sina
Janeza Drožine in Frančiške Drožina, po-
ročenega dne 26. 9. 1931 z Ano Kufer-
šin, nazadnje stanujočem v Argentini, 11.
Desentibe št. 1574, San Fernando, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Ma-
rija Furlan Marenzzi, strokovna delavka na
CSD Sežana.

Tako predlagatelj kot njegovi ožji soro-
dniki o pogrešanem nimajo nobenega poro-
čila že od leta 1940. Pogrešani naj bi emi-
griral v Argentino, od koder se pa ni več
javil.

Zaradi opisanega pogrešanega Franca
Drožino pozivamo, da se oglasi, vse pa, ki
bi karkoli vedeli o njem in njegovem življe-

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 2351/2001 Rg-15606
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Ciklon d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo in inženiring izdelkov iz pla-
stičnih mas, Dekani št. 3a, 6271 De-
kani, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2492/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z
dne 7. 9. 2001.

Družbenika Mahne Franc, Hrušica 7,
6244 Podgrad in Cek Darij, Oktobrske re-
volucije 10/b, 6310 Izola, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da druž-
ba ni imela zaposlenih delavcev in da pre-

nju pa, da naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani ali pogrešančevi skrbnici Mariji
Furlan Marenzzi, v roku treh mesecev od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 10. 2001

N 94/2001 PO-15646
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku

nepravdni postopek predlagatelja Dušana
Rodolfa Vatovca iz Trsta, Via Giulia 57, Itali-
ja, zaradi razglasitve za mrtvega Stanisalva
Vatovca, roj. 21. 12. 1924, v Misličah, sinu
Jožefa Vatovca in Antonije Vatovec iz Mislič
3, nazadnje stanujočem na naslovu Santa
Margerita 1832, Santiago de Chile, Čile, ki
ga zastopa skrbnica za poseben primer Mir-
jam Škerlj, strokovna delavka na CSD Seža-
na.

Pogrešani naj bi zaradi kominforma kma-
lu po drugi svetovni vojni zbežal iz Jugosla-
vije. Najprej naj bi nekaj časa živel v Buenos
Airesu v Argentini, nato pa v Santiago de
Chile v Čilu, kjer naj bi bil politično prega-
njan in naj bi bil okrog leta 1970 ubit med
nelegalnim prestopom meje med Argentino
in Čilom. Iz Čila naj bi se le nekajkrat javil s
pismom materi. Na naslovu v Čilu so soro-
dniki večkrat poskušali najti pogrešanega,
tudi preko Rdečega križa, vendar so bili
neuspešni.

Zaradi opisanega pogrešanega Stanisla-
va Vatovca pozivamo, da se oglasi, vse pa,
ki bi karkoli vedeli o njem in njegovem življe-
nju pa, da naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani ali pogrešančevi skrbnici Mir-
jam Škerlj, v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po prete-
ku tega roka pogrešanega razglasilo za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 10. 2001

vzameta obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 10. 2001

LJUBLJANA

Srg 5161/2001 Rg-12364

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
Midel Micro d.o.o. Trzin, Kidričeva 13d, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra, dne
13. 6. 2001 objavlja sklep:

Midel Micro d.o.o. Trzin, Kidričeva
13d, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 4. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj družbe je Mario Petričevič,
Gornji Rudnik 20, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 SIT prenese v celoti na Maria
Petričeviča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združbenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, si-
cer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

MARIBOR

Srg 3034/2001 Rg-15613

Družba Intelus, podjetje za intelektu-
alne storitve, strokovno svetovanje in
marketing d.o.o., Goriška 14, Maribor,
reg. št. vl. 1/7069-00, katere družbenika
sta Šprah Danijel in Šprah Nevenka, oba
Goriška 14, Maribor, po sklepu družbeni-
kov družbe z dne 7. 9. 2001 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šprah Da-
nijel in Šprah Nevenka.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Avtomerkur 1 PSO Bežigrad d.d., Ljub-
ljana, Samova ul. 14 preklicuje žig večje-
ga formata - dolžine 5 cm, širina 2,5 cm -
modre barve, oznaka žiga: vozilo (stari tip)
AVTOMERKUR 1 PSO BEŽIGRAD d.d.
LJUBLJANA, SAMOVA UL. 14, žig ima
številko 1. Ob- 58996

BAR PANDA d.o.o., Ulica bratov Uča-
kar 54, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z napisom BAR PANDA trgovsko in
gostinsko podjetje Ljubljana, Brilejeva 1.
gng-72740

Center za korekcijo sluha in govora
Portorož, Sončna pot 14/a, 6320 Porto-
rož, preklicuje “okroglo štampiljko z napi-
som Center za korekcijo sluha in govora
Portorož-Centro per la correzione
dell’udito e della pronuncia Portorosse -
“v gumi izvedbi. Ob-59063

G7 - združenje za cestogradnjo, GIZ,
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, pre-
klicuje žig okrogle oblike - neoštevilčen z
napisom G7 združenje za cestogradnjo,
GIZ. Ob-59085

Germovšek Marjana, Ul. bratov Vošnja-
kov 17, Celje, štampiljko z napisom Po-
djetniško in poslovno svetovanje, od tega
operativna pomoč pri prodaji špedicijskih
storitev Marjana Germovšek s.p. Ul. bratov
Vošnjakov 17, 3000 Celje. gnf-72766

Priglasitveni list

Avramović Đorđe, Novo Polje, Cesta
VII/133, Ljubljana-Polje, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
055822/2344/01-36/1995, izdana dne
11. 9. 1995. gnh-72714

Bokal Jože, Zagaj 4, Bistrica ob Sotli,
priglasitveni list, opravilna št. 54-590/94,
izdan dne 20. 12. 1994. gnm-72509

Burgar Darko, Tacenska 151, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056478/4754/01-37/1987, izdana dne
18. 4. 1997. gnd-72818

Butala Milan, Butoraj 30, Črnomelj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0588/96,
izdan dne 15. 4. 1996. gnr-73004

Čekada Dragotin s.p., Dolenje 57/a,
Jelšane, obrtno dovoljenje, št.
052538/1224/01-22/1996, izdano dne
2. 4. 1996. gnr-72804

Čuruvija Nataša s.p., Kava bar Pikoli-
no, Tržaška 118, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 28-2494/97, mat. št.
1084852, izdan dne 9. 1. 1997.
gnh-72839

Dolinšek Samo, Gasilska 9, Selnica ob
Dravi, priglasitveni list, opravilna št.

068-009594, izdan dne 8. 4. 1994.
gnt-72777

Fartek Vili, Šercerjeva ulica 19, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1024/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnl-72985

Fešl Jože, Polički vrh 8, Jarenina, pri-
glasitveni list, opravilna št. 065-0161/94,
izdan dne 1. 8. 1999. gnc-72519

Gomivnik Marija, Koroška 212, Kam-
nica, priglasitveni list, opravilna št.
064-1614/94, izdan dne 15. 11. 2001.
gnr-72679

Kavčič Dragica s.p., Orodjarstvo-kovi-
noplastika, Poljubinj 32, Tolmin, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
005171/0491/00-65/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gns-72703

Krajnc Miran, Dravinjski vrh 63, Videm
pri Ptuju, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 069919/2350/01-52/1999, izdana
dne 17. 6. 1999. gnd-72668

Malićbegović Mujo, Ulica D. Bučarja
14, Novo mesto, priglasitveni list, opravil-
na št. 038/1462-95, mat. št. 5570090,
izdan dne 27. 1. 1995. gnz-72896

Mesarič Silva, Celjska cesta 7, Roga-
ška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-1140/94, izdan dne 1. 2. 1997.
gny-72697

Mihelič Peter, Sp. Cahova 12, Anka-
ran – Ankarano, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 053643/2809/02-27/2001,
izdana dne 26. 10. 2001. gnx-72873

Mijatović Pejo, Cesta komandanta Sta-
neta 39, Medvode, priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0349/95, matična št.
56320178, izdan dne 28. 9. 1995.
gnk-72836

Mijatović Pejo, Cesta komandanta Sta-
neta 39, Medvode, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št.
056606/4904/01-37/1998, izdana dne
17. 6. 1998. gnm-72834

Neziri Ljazim s.p., Levčeva 24, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5575/98, izdan dne 1. 6. 1998.
gnj-72987

Paleka Slavica, Koroška cesta 1/a,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4395/95, izdan dne 13. 9. 1999.
gnw-72574

Paljk Rafael, Velike Žablje 22, Dobrav-
lje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
074065/1733/01-11/2000, izdana dne
9. 6. 2000. gnh-72514

Pirnar Roman, Kermaunerjeva ulica 9,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0598/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnh-73089

Premk Pavel, Sternadova ulica 13,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in obrtno dovolenje, št.
033509/1987/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-72793

Rozman Dejan, Savska cesta 2/a, Les-
ce, priglasitveni list, opravilna št.
15-1472/00, izdan dne 6. 5. 2000.
gny-72822

Smole Vida s.p., Dolenjska cesta 94,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 057185/3772/01-38/1997, izdana
dne 5. 5. 1997. gny-73072

Višček Oton, Vavpča vas 76, Semič,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.

0 5 1 2 9 5 / 0 8 1 4 / 0 1 - 1 5 / 1 9 9 8 .
gny-72672

Zalar Iztok, Tomišelj 34/b, Ig, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
057305/3912/01-38/1998, izdana dne
9. 2. 1998. gns-72732

Zupan Matija, Kolodvorska 17, Men-
geš, priglasitveni list, opravilna št.
06-949/94, izdan dne 8. 11. 1994.
gnm-72559

Potne listine

Adrović Enis, Cesta C. Tavčarja 2, Je-
senice, potni list, št. BA 890446, izdala
UE Jesenice. gni-72938

Anderwald Nikolaj, Brodska cesta 21,
Ljubljana, potni list, št. BA 885094, izda-
la UE Ljubljana. gnf-72666

Avdić Miloš, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, potni list, št. AA 816460.
gno-73007

Belak Mihael, Redelonghijeva 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 736686, izda-
la UE Ljubljana. gnu-73076

Boroš Ivana, Goriška 16, Maribor, pot-
ni list, št. BA 184622. gne-73042

Božič Sebastjan, Ul. Franeta Marušiča
2, Izola – Isola, potni list, št. BA 233795,
izdala UE Izola. gnb-72570

Bratuž Danijela, Čepovan 133/a, Če-
povan, potni list, št. BA 810492, izdala
UE Nova Gorica. gnz-72971

Bregar Andrej, Na bregu 3, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 255160, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnk-73011

Bregar Robert, Ljubljanska cesta 4/f,
Grosuplje, potni list, št. AA 629676, izda-
la UE Grosuplje. gnc-73094

Bučar Marko, Cesta na Markovec 57,
Koper – Capodistria, potni list, št. AA
204179. gnw-72974

Budan Hadžalič Ankica, Hrvatini 18/a,
Ankaran – Ankarano, potni list, št. AA
484389. gns-72978

Čaušević Denis, Klavčičeva 4, Kam-
nik, potni list, št. BA 718662, izdala UE
Kamnik. gnd-73018

Čaušević Jasmin, Klavčičeva 4, Kam-
nik, potni list, št. BA 718663, izdala UE
Kamnik. gnj-72712

Černič Manja, Rodine 65, Žirovnica,
potni list, št. AA 595067. gnk-72736

Danko Miran, Novinci 28, Vitomarci,
potni list, št. BA 933514. gnl-72960

Doles Tanja, Žiganja vas 2, Križe, pot-
ni list, št. BA 832877. gnc-72694

Dominko Marjan, Ulica Štefana Kova-
ča 111, Turnišče, potni list, št. AA
728416, izdala UE Lendava. gnu-72726

Dornik Črt, Za spomenikom 15, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
163180, izdala UE Nova Gorica.
gny-72972

Dornik Valda, Bilje 147, Renče, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 63032, izda-
la UE Nova Gorica. gnx-72973

Drašler Matija, Cesta Staneta Žagarja
52, Kranj, potni list, št. AA 303602.
gnd-72893

Druks Dino, Goriška ulica 8, Celje, pot-
ni list, št. CA 7482. gno-72882
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Erbežnik Barbara, Jerajeva 1/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 737658, izdala UE
Ljubljana. gnc-72969

Erman Nataša, Gabrnik 13, Juršinci,
potni list, št. BA 862318. gnk-72511

Furlan Gorazd, Cirknica 21, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 607889.
m-2272

Gašperlin Grega, Sajovčevo naselje 2,
Šenčur, potni list, št. BA 868489, izdala
UE Kranj. gnb-72895

Glažer Darko, Homec 17, Nova Cer-
kev, potni list, št. AA 152173. gns-72678

Golob Marija, Podgorje pri Letušu 3,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA
427498. gnj-73012

Gorup Matej, Štanjel 145, Štanjel, pot-
ni list, št. BA 382564. gnc-72719

Gregorič Damjana, Polje 16/a, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
161404, izdala UE Izola. gnd-72968

Gunjač Murko Elena, Pahorjeva 8, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. BA
761946. gnh-72589

Gunjač Murko Elena, Pahorjeva 8, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 122067, izdala UE Koper.
gng-72590

Gustinčič Marija, Ulica IX. korpusa 22,
Izola – Isola, potni list, št. BA 230776,
izdala UE Izola. gnd-72572

Hojnik Jože, Morje 52, Fram, potni list,
št. BA 282584, izdala UE Maribor.
gno-72686

Ivačič Branko, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 24/a, Kamnik, potni list, št. BA
826311, izdala UE Kamnik. gnp-72931

Ivačič Uroš, Mekinje, Cesta treh talcev
24/a, Kamnik, potni list, št. AA 955651,
izdala UE Kamnik. gno-72932

Ivančič Ingrid, Jagodje, Senčna ulica
14, Izola – Isola, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 712, izdala UE Izola. gnx-72573

Izgoršek Simon, Pongrac 69, Griže,
potni list, št. BA 427429. gnl-72510

Jerman Marija, Senožeti 40, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00028594.
gnj-72937

Jovanović Ana, Kajuhova 28, Izola –
Isola, potni list, št. BA 575563, izdala UE
Izola. gnp-72981

Juričinec Mohar Staša, Parmova ulica
13, Domžale, potni list, št. BA 75205,
izdala UE Domžale. gnw-73099

Jusić Jože, Ulica bratov Babnik 11/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 453817, izda-
la UE Ljubljana. gnn-73033

Kavaš Jožef, Sodišinci 57, Tišina, ma-
loobmejno prepustnico, št. AG 019364,
izdala UE Murska Sobota. gnu-72801

Kavšek Janko, Vavta vas 19, Straža,
potni list, št. AA 401650. gnr-72979

Kerin Rihard, Vodenska cesta 44, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 598286. gnl-72560

Koropec Tatjana, Sp. Nova vas 28,
Slovenska Bistrica, potni list, št. BA
783903. gnm-72759

Korošec Marija, Triglavska cesta 32,
Bohinjska Bistrica, potni list, št. AA
186702. gnf-72566

Kos Martin, Pokopališka cesta 1, Ce-
lje, potni list, št. CA 39193, izdala UE
Celje. gnz-73096

Kozel Zlatko, Zasadi 11, Destrnik, pot-
ni list, št. P 133309. gnh-72722

Kuntarič Vincenc, Ul. Koroškega bata-
ljona 3, Ljubljana, potni list, št. BA
588418, izdala UE Ljubljana. gne-72967

Kutin Julija, Ulica Sergeja Mašera 34,
Kobarid, maloobmejno prepustnico, št. AI
106629, izdala UE Tolmin. gnu-73051

Likar Iztok, Boletova ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 732622, izdala UE Ljub-
ljana. gne-72917

Lipar Zoran, Kersnikova 4, Celje, potni
list, št. BA 107458. gnx-72848

Loose Alenka, Fabianijeva ulica 41,
Ljubljana, potni list, št. AA 162975, izdala
UE Ljubljana. gnc-73019

Macura Spomenko, Župančičeva 12,
Kranj, potni list, št. BA 804696.
gnm-72859

Majhen Cita, Hajdrihova 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 589318, izdala UE Ljub-
ljana. gng-72840

Majhen Majda, Hajdrihova 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 42676, izdala UE
Ljubljana. gnf-72841

Marušek Jožef, Draženci 21/c, Ptuj,
potni list, št. CA 38686. gnh-72739

Materić Mladen, Pečovnik 68/a, Ce-
lje, potni list, št. 388210. gnv-72575

Mavec Marjan, Lipce 36, Blejska Do-
brava, potni list, št. BA 236099.
gnu-72576

Medič Oliver Bruno, Simona Jenka 4,
Medvode, potni list, št. AA 111179, izda-
la UE Ljubljana. gns-72928

Mejrić Nermin, Valvasorjeva ulica 10,
Maribor, potni list, št. AA 390369.
gnf-72991

Mertik Milena, Kmečka ulica 28, Bel-
tinci, potni list, št. AA 665124, izdala UE
Murska Sobota. gnj-72587

Mijatović Ivan, Ig 441, Ig, potni list, št.
BA 637345, izdala UE Ljubljana.
gnf-72591

Minatti Matjaž, Cankarjeva ulica 28,
Nova Gorica, potni list, št. AA 173971,
izdala UE Nova Gorica. gns-72828

Minatti Matjaž, Cankarjeva ulica 28,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 33385, izdala UE Nova Gorica.
gnt-72827

Mlakar Martin, Pot na Koče 4, Žiri, pot-
ni list, št. P 96748. gnx-72598

Nikolič Dejan, Vilfanova ulica 6, Porto-
rož – Portorose, potni list, št. BA 576435,
izdala UE Piran. gnt-72802

Oblak Mija, Stranska vas 41, Dobrova,
potni list, št. BA 590114, izdala UE Ljub-
ljana. gne-72942

Petrović Željko, Cesta revolucije 8, Je-
senice, potni list, št. BA 266596.
gnh-72864

Pokrajac Miroslav, Lokev 3, Lokev, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 130162,
izdala UE Sežana. gnd-72718

Poljšak Andrej, Sanabor 14, Vipava,
potni list, št. P 97734. gnb-72795

Popović Marko, Preglov trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 586841, izdala UE
Ljubljana. gno-73032

Povh Stanka, Bevkova ulica 16, Anka-
ran – Ankarano, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 103189, izdala UE Koper.
gno-72982

Ružič Evgen, Panonska ulica 34, Gor-
nja Radgona, potni list, št. AG 9759, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnp-72585

Stevanovski Slavica, Arsenija Čarnoje-
viča 49, Novi Beograd, potni list, št. AA
774849. gnz-72871

Stričević Miroljub, Kunaverjeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 770616, izdala UE
Ljubljana. gnh-72664

Šarić Dragana, Gradnikova ulica 18,
Kanal, potni list, št. BA 810299, izdala
UE Nova Gorica. gnl-73010

Šorli Danilo, Podbrdo 63/c, Podbrdo,
potni list, št. BA 383362. gnf-72716

Špoljar Cirila, Jakčeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 984353, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-73069

Štih Damjan, Hrib pri Hinjah 1, Hinje,
potni list, št. AA 555237. gnh-72789

Tomc Barbara, Jezerska cesta 130/b,
Kranj, potni list, št. BA 650677.
gnm-72584

Velov Aleksandar, Tavčarjeva 22,
Kranj, potni list, št. BA 505282.
gno-72582

Vidic Vanja, Ulica Ivana Selana 7, Bre-
zovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
950963, izdala UE Ljubljana. gnu-73101

Zukić Denis, Tomačevska 11/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 897979, izdala UE
Ljubljana. gnx-72698

Zupan Frančišek, Puharjeva 5, Ljublja-
na, potni list, št. AA 598032, izdala UE
Ljubljana. gnv-72700

Zupanc Dragica, Opekarniška 10, Ce-
lje, potni list, št. BA 611723. gng-72815

Žerjal Martina, Čevljarska 8, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 517488.
gnk-73036

Osebne izkaznice

Anderwald Nikolaj, Brodska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 751990.
gne-72667

Antonič Matic, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 259759.
gny-72797

Anžlovar Boštjan, Zagorica 48, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 341730.
gnr-72729

Avbelj Marija, Zg. Koseze 12, Moravče,
osebno izkaznico, št. 951576. gns-72578

Bajser Ivan, Grič 15, Logatec, osebno
izkaznico, št. 156017. gnf-72741

Baranja Marija, Nemčovci 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 290712.
gnh-72564

Bedekovič Fredi, Benedikt 19/b, Be-
nedikt, osebno izkaznico, št. 220668.
m-2242

Benda Marija Magdalena, Kamniška
cesta 5, Mengeš, osebno izkaznico, št.
500317. gnn-72708

Benedik Gregor, Lavratski vrh 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 284057.
gno-72682

Bernik Jožefa, Brajnikova 35, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 159454.
gni-72663

Bernik Tanja, Maroltova ulica 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 405619.
gnr-73029

Bobek Miroslav, Florjan 186, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 548182. gnj-72512
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Brglez Mateja, Podvine 51, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 297659.
gnb-73095

Černivec Ludvik, Na Korošci 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 541315.
gnz-72521

Čibej Vid, Ig 351, Ig, osebno izkazni-
co, št. 44669. gnc-72944

Črep Robert, Klanc 81, Dobrna, oseb-
no izkaznico, št. 684574. gnm-72959

Dimnik Mateja, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
469726. gnk-72861

Djapa Darinka, Hubadova ulica 1, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 202005.
gnj-72966

Dobrovnik Vesna, Metliška 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 258124.
gnd-72993

Drobnič Dušica, Ponova vas 46/b,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 339093.
gnb-72724

Erdeg Djordje, Hubadova ulica 1, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 311016.
gng-72965

Ferčak Ana, Sončna 4, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 266074.
gnh-73039

Flandija Marija, Lutverci 14, Apače,
osebno izkaznico, št. 82825. gnm-72809

Gabrovšek Franja, Brezje pri Tržiču 31,
Tržič, osebno izkaznico, št. 53903.
gng-72565

Gačnik Marija, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 93619.
gnn-73083

Germ Simona, Frankolovska 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 236309.
gnw-72849

Glavan Milica, Cesta 4. julija 40, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 859916.
gnn-72808

Glažer Darko, Homec 17, Nova Cer-
kev, osebno izkaznico, št. 767377.
gnu-72676

Gračner Daniela, Obrtniška 20, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 123898.
gnr-72929

Grobelnik Karolina, Topolšica 190, To-
polšica, osebno izkaznico, št. 933408.
gnd-72693

Gunjač Murko Elena, Pahorjeva 8, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
185646. gni-72588

Halilagić Igor, Gmajna 21, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 368419.
gnn-72558

Horvat Jožef, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
976011. gnc-72844

Hrovat Manca, Mirana Jarca 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 425758.
gnp-72556

Jakop Jožef, Nova Cerkev 112, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 327996.
gne-72592

Janežič Jožefa, Japljeva 9, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 429411.
gni-73038

Jović Dušan, Zelenica 27, Logatec,
osebno izkaznico, št. 336772.
gnz-73021

Justin Jožica, Frankovo naselje 164,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
315285. gnw-73074

Kajiš Dragica, Pot na Rakovo jelšo
315, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
795185. gnb-72845

Kaučič Zdenka, Stavešinski vrh 44,
Spodnji Ivanjci, osebno izkaznico, št.
311601. gnj-72812

Kerin Rozika, Kešetova 4, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 839612.
gnm-73084

Knez Sibila, Nad mlini 74, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 450469.
gnb-72970

Konrad Igor, Kolonija 1. maja 10, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 203190.
gnx-72927

Koropec Tatjana, Sp. Nova vas 28,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
446637. gnk-72761

Korošec Marija, Triglavska cesta 32,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
852583. gne-72567

Kos Jože, Trg Pohorskega bataljona
6, Kisovec, osebno izkaznico, št.
484216. gnw-72799

Kosi Dejan, Vrablova 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 154581.
gnz-72721

Kosmač Rebeka, Bevkova 2, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 577661.
gnh-72814

Kotnik Andreja, Tovarniška 42, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 221528.
gno-72957

Kotnik Tanja, Soteska 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 235125.
gno-72832

Kovač Magdalena Majda, Smoletova
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
801186. gnl-73035

Kraus Gregor, UHM 7, Kobilje, oseb-
no izkaznico, št. 347053. gnm-72734

Kropec August, Cankarjeva 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 570349.
gnj-73062

Krt Janez, Zgornje Stranje 24, Staho-
vica, osebno izkaznico, št. 128396.
gnp-72731

Kučan Vlasta, Kardeljev trg 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 832033.
gnt-72877

Lampič Josip, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 494971.
gnp-73031

Lesjak Nina, Betnavska cesta 28, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 717436.
gnk-72886

Lipovec Miha, Hrušica 123, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 222310.
gnv-72950

Lizzi Marjan, Kraigherjeva 25, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 17518. gni-72963

Lovrenčić Viktor, Selo pri Ihanu 41/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 298250.
gnz-73071

Malbašić Dado, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 436630.
gnw-72803

Mašić Tea, Tržaška 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 276381.
gnr-72554

Matjašič Andrej, Podpeč 80/a, Preser-
je, osebno izkaznico, št. 683913.
gns-72707

Maurič Jana, Tržaška 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124227. gns-73103

Mihelčič Janez, Črtomirova 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 448359.
gng-73015

Miklavčič Pavel, Bežkova ulica 2, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
403947. gnw-72824

Muženič Ada, Prade, Pobeška cesta
43, Koper – Capodistria, osebno izkazni-
co, št. 596629. gnf-72720

Nerad Ana, Jakčeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 593602.
gnn-72733

Nikolić Srečko, Vide Pregarčeve 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11079.
gnb-72670

Osterman Ana, Trg Prešernove briga-
de 10, Kranj, osebno izkaznico, št.
846755. gnn-73008

Ožek Marija, Ljubljanska 54, Celje,
osebno izkaznico, št. 729406.
gnb-73045

Pajk Gregor, Fabianijeva 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1000716.
gnz-72921

Pance Luka, Viška cesta 54, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 15295. gnc-72594

Perme Zoran, Novo Polje, Cesta I/44,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
212268. gnw-72949

Perpar Ivana, Dragomerška 76, Brezo-
vica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
216929. gni-72863

Pintarič Tatjana, Dečno selo 39, Arti-
če, osebno izkaznico, št. 224445.
gnu-72826

Poje Ana, Osilnica 10/a, Osilnica,
osebno izkaznico, št. 652294.
gnm-72884

Polak Marija, Tehlinova 11/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 30792.
gnj-73037

Poljšak Andrej, Sanabor 14, Vipava,
osebno izkaznico, št. 848690.
gnz-72796

Potočnik Ida, Žiberci 22, Apače, oseb-
no izkaznico, št. 842561. gng-73040

Praprotnik Marija, Jaka Platiše 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 305500.
gne-72992

Rajaković Aleksandra, Gradišče 16, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 124975.
gnk-72336

Ravnohrib Pavel, Zaklanec 15, Horjul,
osebno izkaznico, št. 654022.
gnw-73049

Rekar Zdenka, Ul. Hermana Potočnika
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
893018. gnw-73024

Resnik Robert, Puhova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 21095. gnc-72819

Rihtarič Mitja, Stojnci 30, Markovci,
osebno izkaznico, št. 384033.
gnn-72833

Rot Jože, Pristava 1, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 624069. gnr-72854

Skalar Monika, Cesta v Rožno dolino
40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
479322. gnv-73100

Slavinec Anton, Kidričeva ulica 3, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št.
672436. gni-72688

Smolnikar Nino, Zikova ulica 7, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 323750.
gnw-72549
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Stiplošek Marija, Vrhovci, Cesta
XXVI/4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
593393. gny-72951

Šarić Darko, Ramovševa ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 699836.
gno-72857

Šeme Ljudmila, Tovarniška 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 593308.
gnu-72926

Šmon Jožef, Sejmišče 1, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 691205.
gnq-72934

Šparovec Janez, Gorenjskega odreda
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 65816.
gnh-72689

Štefelj Ivana, Kališnikov trg 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 100958.
gnr-72704

Tihelj Rebeka, Ptujska 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 59743. gni-72513

Topić Daniela, Na klančku 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 980771.
gnt-72952

Tretjak Andrej, Gradišče 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 393860.
gnx-72823

Trojanšek Matija, Novosadska 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 426434.
gnp-72581

Trstenjak Monika, Gibina 49, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 603917.
gnz-72821

Tršar Danica, Gabrče 9, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 262565. gns-73053

Umek Jože, Cesta 1. maja 6, Senovo,
osebno izkaznico, št. 728793.
gng-72690

Varginelčić Vincencija, Zg. Porčič 5,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 544218. m-2276

Vičar Renato, Zoisova pot 13, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 888851.
gnv-72825

Vidmar Matjaž, Tušev dol 18, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 240824.
gnb-72695

Vrabič Marija, Vičava 107, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 474451. gnu-72976

Zagoršak Helena, Žamenci 7, Dorna-
va, osebno izkaznico, št. 60989.
gne-72717

Zdešar Marjana, Ulica Tuga Vidmarja
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 294730.
gnf-72891

Zorko Jani, Župančičeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 404212.
gnn-73058

Zornada Matilda, Kajuhova 27, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 85868.
gnk-72961

Zupanc Uroš, Dol pri Borovnici 51, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 887463.
gnk-73086

Žerak Štefka, Pot na pilarno 5, Tržič,
osebno izkaznico, št. 483606.
gnq-72980

Žnidaršič Silva, Nad mlini 24, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 437442.
gnt-72977

Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 326201.
gnm-72784

Žužek Marija, Valjavčeva 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 565249.
gnx-72923

Vozniška dovoljenja

Anderwald Nikolaj, Brodska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1550530, reg. št. 63446,
izdala UE Ljubljana. gng-72665

Anželj Branko, Cesta XIV. divizije 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 98605, reg. št. 86866, izdala UE
Maribor. m-2281

Arhar Darinka, Jakob 21/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11320, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-72800

Bagari Majda, Šalamenci 11, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 28261.
gne-72746

Balažic Monika, Jakobovo naselje 39,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
30703. gnc-72744

Baron Terezija, Arnolda Tovornika 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 496070, reg. št. 14761. m-2288

Benicky Mirko, Tivolska cesta 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1459233, reg. št. 232898, izdala UE
Ljubljana. gny-72897

Benko Očkon Silva, Farčnikova 24, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 407531, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnv-72850

Bitenc Maja, Sostrska cesta 20/a,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 70/2001.
gnj-72862

Blažeka Milena, Koroška 118, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
99135, reg. št. 47316. m-2278

Borenović Aleksander, Prešernova uli-
ca 36, Ilirska Bistrica, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1118961, reg. št.
14101, izdala UE Postojna. gny-73022

Bregar Robert, Ljubljanska cesta 4/f,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1410368, reg. št. 14431, izdala UE
Grosuplje. gnd-73093

Brenko Boris, Blanca 10, Blanca, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1456717, reg. št. 12557. gnz-73046

Brezigar Borut, Vrhovlje 4/c, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40326,
izdala UE Nova Gorica. gnb-72749

Brumen Samo, Plečnikova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378931, reg. št. 117981, izdala UE Ma-
ribor. m-2253

Crnkić Elvis, Ul. Staneta Bokala 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1412779. gnk-72536

Cvijić Nikola, Strunjan 14, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13491, izdala UE Piran.
gnc-72894

Čebulj Mojca, Koroška 105, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970494, reg. št. 200729, izdala UE Ljub-
ljana. m-2235

Čerenak Nada, Kersnikova 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26605. gny-72847

Černač Zvonko, Kraigherjeva 7, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. AB-

CEFGH, reg. št. 5888, izdala UE Postoj-
na. gnf-72866

Černe Erik, Prvačina 196/a, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
43072, izdala UE Nova Gorica.
gnh-72914

Černe Jordan, Prvačina 196/a, Prva-
čina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1017, izdala UE Nova Gorica.
gng-72915

Djurič Dalibor, Panonska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544817, reg. št. 121010. m-2237

Dobravc Vesna, Prečna pot 4/d, Por-
torož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 10899, izdala UE Piran.
gng-72865

Dobrovnik Vesna, Metliška ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366979, reg. št. 232557, izdala
UE Ljubljana. gnh-72989

Dolinšek Saša, Žebnik 43/a, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11993,
izdala UE Laško. gnq-72955

Drganc Nataša, Škerjančeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191417, reg. št. 194888, izdala
UE Ljubljana. gnr-73104

Drobnič Dušica, Ponova vas 46/b,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 963899, reg. št. 18945, izdala UE
Grosuplje. gnc-72723

Drofenik Jože, Tlake 18/a, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9780,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-72508

Erdeg Djordje, Hubadova ulica 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 882161,
reg. št. 36234. gnp-72706

Ereiz Luka, Mejna 44, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444686,
reg. št. 118697. m-2239

Fakin Aleš, Prečna pot 3/a, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13397, izdala UE Piran.
gne-72892

Ferjuc Jože, Ob ribniku 6, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
2509. gnz-72671

Ferk Mihael, Gortinska cesta 77, Mu-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
1768, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd-73043

Fistrovič Rajko, Adamičeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215112, reg. št. 222188, izdala
UE Ljubljana. gnr-72779

Franinovič Silvan, 9. korpus 10, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 5508, izdala UE Piran. gnr-72683

Fras Emil, Vranji vrh 11, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1440882, reg. št. 5624, izdala UE Mari-
bor. m-2233

Furlan Igor, Založnikova ulica 33, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 893679, reg. št. 42787,
izdala UE Ljubljana. gnx-72948

Gavranić Božidar, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 392321, reg. št. 114153, izdala UE
Ljubljana. gnv-72925

Gerlec Ana, Zenkovci 81, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 25530.
gnl-72685
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Glavan Janja, Bognarjeva pot 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1012862, reg. št. 105023, izdala UE
Ljubljana. gne-72946

Glavan Milica, Cesta 4. julija 40, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8215. gnp-72806

Glažer Darko, Homec 17, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 47502. gnq-72680

Gomboc Jasmina, Mačkovci 51/c,
Mačkovci, vozniško dovoljenje, reg. št.
35387. gni-72888

Grandl Zinka, Greenwiška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
440649, reg. št. 67752. m-2286

Grbac Mira, Gortanova 9, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4043, izdala UE Izola. gnm-72534

Grbec Blaškovič Franka, Korte 26/a,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4894, izdala UE Izola.
gnp-72681

Grčar Maja, Peričeva ulica 33, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490989, reg. št. 245055, izdala UE
Ljubljana. gnj-73016

Grebenšek Ciril Otmar, Prešernova ce-
sta 7/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 744485, reg. št. 6803,
izdala UE Velenje. gnr-72954

Gregorš Polona, Zgornje Gameljne 23,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1372133, reg. št.
236179, izdala UE Ljubljana. gnn-72958

Hasanagić Elvis, Ob sotočju 4, Ljublja-
na, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1433248, reg. št. 195830,
izdala UE Ljubljana. gnm-72984

Heđi Jovan, Glavna ulica 59, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8563, izdala UE Lendava. gnr-72879

Hiti Darko, Frankolovska 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670713, reg. št. 84331. m-2277

Hojnik Radislav, Kovaška cesta 89, Lo-
vrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 667920, reg. št. 5417,
izdala UE Ruše. m-2234

Horvat Albin, Ul. Kneza Koclja 31, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 878417, reg. št. 41067, izdala UE Ma-
ribor. m-2273

Horvat Jožef, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1328514, reg. št. 22632,
izdala UE Ljubljana. gnd-72843

Hozjan Martin, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 26976, izdala UE Nova Gorica.
gnn-72758

Hozjan Renata, Stročja vas 83, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 712347, reg. št. 5879, izdala UE Lju-
tomer. gne-72542

Hribar Janko, Lokavec 4, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13050, izdala UE Lenart. m-2291

Hrovat Cvetka, Ulica Lili Novy 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 813707, reg. št. 73295, izdala UE
Ljubljana. gnv-72975

Ivačič Branko, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 24/a, Kamnik, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, reg. št. 17827, izdala UE Kam-
nik. gnq-72930

Jambrovič Srečko, Bratovševa ploščad
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 218681, reg. št. 150136,
izdala UE Ljubljana. gnk-72561

Jeraj Maja, Kurirska pot 14, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10483, izdala UE Vrhnika. gnh-73014

Jerele Klemen, Gozdarska 45, Misli-
nja, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13213, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-72673

Jerič Aleksander, Bezuljak 37/a, Be-
gunje pri Cerknici, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1427869, izdala UE
Cerknica. gnf-72916

Jović Dušan, Zelenica 27, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2627, izdala UE Logatec. gnb-73020

Jurak Andrej, Ulica Jurija Vodovnika
15, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13985, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-72747

Justin Jožica, Frankovo naselje 164,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24681, izdala UE Škofja Loka.
gnx-73073

Kalan Bojana, Podlubnik 296, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26108, izdala UE Škofja Loka.
gny-73097

Kambič Iztok, Kneza Koclja 33, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873588, reg. št. 34828, izdala UE Mari-
bor. m-2263

Kandare Katarina, Dane 31, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1253830, reg. št. 7308, izdala UE
Cerknica. gnp-72910

Karakaš Katja, Zrkovska 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331766, reg. št. 117281, izdala UE Ma-
ribor. m-2243

Kaš Janko, Vodnikova cesta 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 931671, reg. št. 166221, izdala UE
Ljubljana. gnu-72551

Kelhar Eva, Ciril Metodova 42/a, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
00684. gnj-72887

Kern Milan, Pšata 2, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1347487, reg. št. 51307, izdala UE
Kranj. gnc-72669

Kern Tomaž, Ob Suhodolnici 12, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14519, izdala UE Slovenj
Gradec. gnz-72546

Kladnik Marija Tatjana, Log 2, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 6295,
izdala UE Hrastnik. gnx-72748

Klepac Vladimir, Podpreska 11/a, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6996, izdala UE Kočevje. gnm-73009

Knap Tihomir, Seidlova 22, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32214, izdala UE Novo mesto.
gnn-72908

Knez Helena, Briše 20, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1171807,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnn-72583

Kocjan Marjetka, Škofjeloška cesta 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 389023, reg. št. 92289, izdala UE
Ljubljana. gnv-72550

Kokošinek Ijaš, Preglov trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244358, reg. št. 207071, izdala UE
Ljubljana. gns-72728

Koludrovič Jolanda, Opekarska 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1443210, reg. št. 118569, izdala
UE Maribor. m-2282

Končar Zoran, Ulica bratov Učakar
120, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1502448, reg. št.
240696, izdala UE Ljubljana. gno-73057

Koropec Tatjana, Sp. Nova vas 28,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 10096, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnv-72675

Kos Jože, Trg Pohorskega bataljona
6, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1009294, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnx-72798

Kosi Peter, Streliška cesta 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 802691, reg. št. 47210, izdala UE Ma-
ribor. m-2247

Kotnik Tanja, Soteska 1, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21908,
izdala UE Kamnik. gnp-72831

Krajnc Štefan, Kosova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1191416, reg. št. 1101, izdala UE
Ljubljana. gnq-73030

Kralj Mitja, Ulica 6. junija 11, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1445499, reg. št. 19431, izdala UE
Grosuplje. gnx-73098

Krapež Katica, Otlica 81, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395627, reg. št. 14591, izdala UE Aj-
dovščina. gnt-72881

Krt Janez, Zgornje Stranje 24, Staho-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11091, izdala UE Kamnik. gnq-72730

Kukič Simona, Škapinova 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00124277, reg. št. 39529, izdala UE Ce-
lje. gny-73047

Lah Melita, Ulica Matije Blejca 6, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14077, izdala UE Kamnik. gnb-72995

Lalević Milovan, Triglavska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1364218, reg. št. 153189,
izdala UE Ljubljana. gnj-72787

Lamut Zlatka, Gabrovlje 9, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8815. gnk-72786

Legan Matejka, Dunajska cesta 198/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 100910, reg. št. 168975, izdala UE
Ljubljana. gni-72988

Lenarčič Ludvik, Ševnica 7, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1431936, reg. št. 7920, izdala UE Treb-
nje. gnq-73055

Leskovar Lidija, Brezje 4/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5169. gnl-72760

Levec Jelka, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 234665, reg. št. 26124, izdala UE
Domžale. gnj-72962

Likar Iztok, Boletova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1065513, reg. št. 210266, izdala UE
Ljubljana. gnd-72918

Likozar Urban, Glavna cesta 14, Na-
klo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1514768, reg. št. 54644, izdala UE
Kranj. gnd-72593

Lovrec Mateja, Zlatoličje 95/b, Star-
še, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
17091999, reg. št. 117300. m-2287

Lovrenčić Viktor, Selo pri Ihanu 41/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1408032, reg. št. 35412, izdala UE
Domžale. gnb-73070

Lutolli Osman, Teharje 15, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
26869. gnj-72687

Majstorović Jovo, Banja Luka, Banja
Luka, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 78/2001.
gnu-73026

Marušič Nina, Dvorakova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291022, reg. št. 115568. m-2256

Mašić Tea, Tržaška 51, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458623, reg. št. 225017, izdala UE
Ljubljana. gnq-72555

Matjaž Jože, Rateče 10, Rateče-Plani-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 385474,
izdala UE Jesenice. gnp-73081

Medved Anica, Bukošek 48, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3279, izdala
UE Brežice. gni-72813

Menart Jožef, Pavšičeva ulica 39, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, reg. št. 2176, izdala UE Loga-
tec. gno-73082

Mervič Klavdij, Ozeljan 67/f, Šempas,
vozniško dovoljenje, št. 26687, izdala UE
Nova Gorica. gnp-72531

Mesarič Jasna, Ribniška 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908559, reg. št. 71149, izdala UE Mari-
bor. m-2266

Mesec Matej, Javorje 45, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 23866, izdala UE Škofja
Loka. gnm-72709

Miklavž Silvester, Podstrm 2, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 14037, izdala UE Krško.
gnq-72580

Mišič Matjaž, Cesta 4. maja 71, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 865051, reg. št. 7861, izdala UE Cer-
knica. gnk-72811

Mlakar Martin, Pot na Koče 4, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22485, izdala UE Škofja Loka.
gnw-72599

Motaln Jožefa, Gladomes 2/a, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10995, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnt-72527

Mraz Amalija, Grilče 31/b, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17038,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-72725

Mundjar Ljiljana, Vojkova 10, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10512, izdala UE Postojna. gnu-72751

Murko Bernarda, Ul. Saše Deva 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 442695, reg. št. 99194, izdala UE
Maribor. m-2258

Murtezić Sabina, Gregorčičeva ulica
36, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 12202, izdala UE Pi-
ran. gnj-72562

Nedimović Dako, Prijateljev trg 4, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5576, izdala UE Ribnica. gnv-73075

Nemec Ladislav, Bilje 116, Renče,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12689, izda-
la UE Nova Gorica. gnt-72677

Nenadić Vini, Mlinska pot 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925868, reg. št. 75202, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-73068

Novak Petra, Cvetlična 7, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073526, reg. št. 108543, izdala UE Ma-
ribor. m-2232

Novak Silvo, Planina 90, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3266, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-73044

Ogorevc Štefanija, Papirniška 28, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5017, izdala UE Krško. gnf-72691

Ohman Milan, Jurčičeva 2, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
456322, reg. št. 8445, izdala UE Ljuto-
mer. gnw-72524

Orožen Lea, Trnoveljska cesta 51, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1117747, reg. št. 42858. gnm-72684

Osojnik Jože, Vaneča 34, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 27157.
gng-72540

Pavić Irena, Zg. Gorje 3, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1448978, reg. št. 27702. gng-72515

Pavlič Viljem, Nad mlini 21, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7126, izdala UE Novo mesto. gnd-72943

Pečar Anita, Stari trg 25, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, reg. št.
8572. gnw-72674

Pejović Edvin, Izvidniška ulica 27, Po-
begi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11587, izdala UE Koper. gnq-73080

Pintarič Ksenija, Walischeva 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092980, reg. št. 111439, izdala UE Ma-
ribor. m-2252

Pirtušek Zvonimir, Radizel, Ul. Milke
Volk 46, Orehova vas, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 496371, reg. št.
96798, izdala UE Maribor. m-2250

Plešej Borut, Videmska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 612905, reg. št. 31884, izdala UE
Ljubljana. gnc-72994

Polančec Irena, Hotemaže 72, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807436, reg. št. 37631, izdala UE Kranj.
gnq-72705

Poljšak Andrej, Sanabor 14, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1512548, reg. št. 9434, izdala UE Ajdov-
ščina. gnf-72745

Polner Drago, Malečnik 150, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1493681, reg. št. 93413, izdala UE
Maribor. m-2279

Ponorac Cvijeta, Vrtovin 65, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32800,
izdala UE Nova Gorica. gng-72715

Potecin Bojana, Cesta na ključ 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190019, reg. št. 181408, izdala
UE Ljubljana. gnm-72909

Prejac Vladimir, Osluševci 18, Podgor-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8329, izdala UE Ormož. gnd-72543

Premzl Renata, Vrtna ulica 9, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 87096, izdala UE Mari-
bor. m-2265

Prša Cecilija, Gornja Bistrica 141,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13407, izdala UE Lendava.
gnf-72816

Puconja Vida, Hermanci 25, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2267, izdala UE Ormož.
gnf-72541

Rataj Luka, Mariborska cesta 50, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1230430, reg. št. 113783. m-2230

Ravnohrib Pavel, Zaklanec 15, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14627, reg. št. 118238, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-73048

Rekar Zdenka, Ul. Hermana Potočnika
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844752, reg. št. 106135,
izdala UE Ljubljana. gnx-73023

Rezar Jerneja, Slomškova 5/a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14337, izdala UE Slovenske Ko-
njice. gny-72997

Ritonja Ana, Frankovo naselje 178,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11260, izdala UE Škofja Loka.
gnt-72752

Rodica Suzana, Truške 1/c, Marezi-
ge, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
22376, izdala UE Koper. gnv-72875

Rot Jože, Pristava 1, Mengeš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1052653,
reg. št. 30585, izdala UE Domžale.
gns-72853

Rozman Zdenka, Kamna Gorica 89,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 529767, reg. št. 6486.
gnh-72539

Rupnik Mitja, Kersnikova 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
17916, izdala UE Grosuplje. gnq-72780

Sajevic Zvonko, Velesovo 24/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
170952, reg. št. 2579, izdala UE Kranj.
gnl-72735

Sajko Darinka, Ličenca 15, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7929, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnb-72870

Samotorčan Andreja, Gabrje 15, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1491618, reg. št. 245312, izdala UE
Ljubljana. gni-72738

Savić Dejan, Hafnerjeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025975, reg. št. 167101, izdala
UE Ljubljana. gnt-73102

Seljak Bernarda, Šiška 10, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464769, reg. št. 53690, izdala UE
Kranj. gnd-72743

Skočir Sandi, Matenja vas 53/a, Pre-
stranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 15272, izdala UE Postojna.
gni-72913

Smiljanić Nevenka, Ul. Dr. Bogomira
Magajne 12, Divača, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 5762, izdala UE Sežana.
gnq-72530

Smolnikar Nino, Zikova ulica 7, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21135, izdala UE Kamnik. gnx-72548

Sodja Matjaž, Partizanska 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
523422, reg. št. 10138, izdala UE Kranj.
gnx-72998

Stepančič Tomaž, Temnica 34, Kosta-
njevica na Krasu, vozniško dovoljenje, št.
40707, izdala UE Nova Gorica. gnv-72750

Strmčnik Peter, Tomšičeva 3, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12798. gnh-72889

Stupan Feliks, Cesta na Gaj 38, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
št. S 802449, reg. št. 25690, izdala UE
Maribor. m-2267

Sveršina Tanja, Stržovo 29, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16728,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-72757

Šarić Darko, Ramovševa ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1234763, reg. št. 128279,
izdala UE Ljubljana. gnn-72858

Škrabl Maja, Vinska pot 22, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218847, reg. št. 8621. m-2259

Šol Anita, Maistrova 5, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13329, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-72890

Špes Janez, Trnovlje 62, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABF, reg. št. 7393.
gnu-72805

Štih Damjan, Hrib pri Hinjah 1, Hinje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29763, izdala UE Novo mesto.
gni-72788

Štrafela Tina, Rimska ploščad 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41351,
izdala UE Ptuj. gnj-72662

Tači Faruk, Vrečkova ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810207, reg. št. 44982. gnm-72538

Tajnik Alja, Ilirska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367353, reg. št. 232564, izdala UE
Ljubljana. gng-73065

Tement Milko, Dvorjane 2/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 19129, reg. št. 57448, izdala
UE Maribor. m-2290

Tiršek Anton, Rečica ob Savinji 79, Re-
čica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 554, izdala UE Mozirje.
gnq-73005

Tršar Danica, Gabrče 9, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12292,
izdala UE Vrhnika. gnt-73052

Valenčič Anton, Javorje 12, Obrov,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 5058, izdala UE Sežana. gnu-72701

Vanček Milan, Cigonca 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 20210, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-72525

Velikonja Barbara, Kozlovičeva 11, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,

kat. B, reg. št. 30163, izdala UE Koper.
gnl-72785

Venturini Peter, Magajnova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 246461, reg. št. 134241, izdala UE
Ljubljana. gno-72557

Verginelčič Vincencija, Zg. Porčič 5,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 438841, reg. št.
73878. m-2275

Verlak Peter, Prušnikova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914130, reg. št. 83316, izdala UE Mari-
bor. m-2270

Vidmar Boris, Zavoglje 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217296, reg. št. 142761, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-72552

Vocovnik Marjan, Završe 23, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
15580. gny-72547

Vouri Franc, Serdica 95, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16173.
gnr-72529

Vrabl Miglar Maja, Strossmayerjeva 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 717708, reg. št. 73452. m-2254

Vrečar Andreja, Cesta II. grupe odre-
dov 2/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 45680. gnp-73006

Vrhovnik Sebastjan, Podgorje 23,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20679, izdala UE Kamnik. gnf-72791

Zajc Sabina, Potoška vas 50, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1347258, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnr-72579

Zrim Alojz, Gasilska 4, Šenčur, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BCGH, št. S 1146554, reg. št. 46202,
izdala UE Kranj. gnc-72869

Žagar Brane Franc, Zg. Jezersko 46,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 601145, reg. št. 31418,
izdala UE Kranj. gnp-72756

Železnik Boštjana, Moravška gora 66,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1465468, izdala UE Litija.
gnf-72941

Žunko Bojan, Aleševa 17, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230567, reg. št. 113889, izdala UE Ma-
ribor. m-2236

Župec Bogomir, Stogovci 4, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 7573, izdala UE Gornja Radgona.
gny-72522

Zavarovalne police

Gregorčič Sebastijan, Stebljevk 1/c,
Laze v Tuhinju, zavarovalno polico, št. AO
401626, izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-73092

Hecl Danijel, Selnica ob Muri 56/b,
Ceršak, zavarovalno polico, št. 379911,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-72528

Hojan Tomaž, Celestinova ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101363637, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnk-73061

Kapš Vesna, Partizanska pot 1, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 840207, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnl-72535

Korošec Jure, Sp. Breznica 28, Po-
ljčane, zavarovalno polico, št. 380361.
gnl-72885

Kosi Ivan, Trniče 74/b, Marjeta na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
AO 380061, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. m-2257

Kovačič Filip, Remčeva 9, Ptuj, zava-
rovalno polico, št. 305192, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnx-72773

Mitrov Ivo, Novo Polje, Cesta XIII/12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 787567,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-72986

Moškon Julijan, Ulica ob potoku 11,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
376260, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnc-72544

Pirman Jože, Turjak 60, Turjak, zava-
rovalno polico, št. 796153, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnl-72835

Salijević Stojadin, K jami 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101051705, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gni-72763

Sodja Dušan, Rožnik 4, Grosuplje, za-
varovalno polico, št. 0837165, izdala za-
varovalnica Tilia. gnz-72571

Spasovski Monita, Stražunska 11, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. AO 400121,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2262

Starc Cvetko, Pregarje 20, Obrov, za-
varovalno polico, št. AO 0868973, izdala
zavarovalnica Adriatic. gns-72878

Stele Ljudmila, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101388558, izdala zavarovalnica Slo-
venica, d.d. gnt-73077

Šalej Barbara, Ljubljanska cesta 78/b,
Celje, zavarovalno polico, št. 371749 in
kasko polico, št. 113631, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gny-72872

Šešerko Frida, Škofjeloška cesta 11,
Medvode, zavarovalno polico, št.
00101312956, izdala zavarovalnica Slo-
venica, d.d. gne-73067

Šparakel Albin, Alpska 3, Bled, zava-
rovalno polico, št. AO 376714.
gne-72517

Zupanc Marija, Gorenjska cesta 11,
Radovljica, zavarovalno polico, št.
771621, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gno-72532

Železnik Marina, Na jami 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO
00101052315, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnd-72868

Spričevala

Anžlovar Miloš, Pri mostu 7, Grosup-
lje, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani leto izdaje 1998. gnb-72595

Baretič Lidija, V zatišju 6, Vrhnika, in-
deks, št. 2155, izdala Srednja šola za
gostinstvo in turizem leto izdaje 1998/99.
gne-72792
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Baša Bojan, Borejci 24, Tišina, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, št. 26, iz-
dano 27. 6. 1991. gne-72767

Bašelj Jože, Nad Krko 8, Otočec, in-
deks izdan leta 1981 in diplomo št.
I-K-329, izdana leta 1984, izdala Srednja
kemijska šola v Ljubljani. gnm-73034

Beber Mateja, Kardeljeva cesta 72,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijsko gospodinjske šole Svečina, iz-
dano leta 1997. m-2280

Berič Dragomir, Ul. Mašere Spasiča
2, Maribor, zaključno spričevalo Poklicne
kovinarske šole Maribor, izdano leta
1983. m-2231

Bogša Marjetka, Koračice 61, Sveti
Tomaž, spričevalo 1. letnika Kmetijske šo-
le Ptuj, izdano leta 1993. m-2261

Boroja Darinka, Vas 71, Radlje ob Dra-
vi, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta
1992/93 , 1993/94. m-2248

Brancelj Janez, Jocova 31, Maribor,
spričevalo 1. letnika srednje kmetijske šo-
le Maribor, izdano leta 1987. m-2238

Brumec Damijan, Majcigerjeva 11, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kovinarske strojne šole TAM v Maribo-
ru, izdano leta 1993/94. m-2244

Cvijetinović Stevan, Gornja Trnava 5,
Ugljevik, BIH, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Šole za poklicne voznike Ježica, po-
klic voznik, izdano leta 1983. gnl-72860

Ćostović Denis, Gradnikove brigade
17/d, Nova Gorica, spričevalo Tehniške-
ga šolskega centra Nova Gorica – obde-
lavec kovin, št. I/obd 1217, izdan leta
1998. gnu-72876

Dišič Sandra, Podreča 34, Mavčiče,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, izdana leta 1988.
gnp-72710

Dušak Marko, Hramše 28/a, Šalovci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika Srednje tehniške šole Ce-
lje, izdano leta 1992. gnp-73056

Frelih Maja, Kodrova ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za oblikovanje in fotografijo, izda-
no leta 1996. gnw-73078

Friškovec Nataša, Vodovodna cesta
40/a, Ljubljana, diplomo Srednje uprav-
no administrativne šole v Ljubljani, izdana
leta 1989, na ime Kos Nataša.
gny-72922

Glavač Janez, Panonska 59, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Mur-
ska Sobota, izdano leta 1964. gnt-72577

Habjan Anica, Celovška cesta 147,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Postojna, izdano leta 1971. gni-73013

Hamulić Iset, Čajići, Bosna, potrdilo o
usposobljenosti za dela priučenega tesar-
ja, izdano leta 1986, pri zveznem centru
za izobraževanje gradbenih instruktorjev v
Ljubljani. gnw-72553

Hodnik Simona, Rožnodolska 8, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje admi-
nistrativne šole v Mariboru, izdano leta
1990/91, 1991/92 in 1992/93. m-2241

Horvat Brigita, Ločaves 2/a, Kog, spri-
čevalo 1. letnika Trgovske šole.
gnv-73000

Hvalec Silvo, Kicar 109, Ptuj, spriče-
valo o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj.
gnu-72776

Jaklič Karol, Bušinja vas 5, Suhor, spri-
čevalo 3. letnika in nedokončanega 4. let-
nika Pedagoške gimnazije, izdano leta
1967/68 in 1968/69. gnf-73041

Jensterle Zlatko, Majhnova ulica 14,
Bohinjska Bistrica, diplomo Srednje ka-
detske šole, št. II-323/59, izdana 25. 6.
1985. gno-72911

Jurančič Gabrijel, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1997 in 1998. gng-73090

Kastner Marinka, Kvedrova 8, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje uprav-
no ekonomske šole Koper, izdano leta
1980. gnn-72933

Kokalj Tanja, Javornik 37, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Ko-
roški jeklarji Ravne na Koroškem.
gnb-72545

Kopše Borut, Kopivnik 3/c, Fram, spri-
čevalo 3. letnika Šole za miličnike kade-
te, izdano leta 1979/80. gnt-73027

Koželj Ela, Kregarjeva 1, Brežice, let-
no spričevalo 3. letnika Gostinske šole
Radenci. gny-72772

Kranjc Dušan, Glavni trg 9, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
šole za glasbeno in baletno izobraževanje
v Mariboru, izdano leta 1981. m-2284

Lajlar Peter, Ločica 54/b, Polzela,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje go-
stinske šole v Celju, izdano leta 1975/76,
1976/77 in 1977/78. gnt-72727

Lorenčič Sebastjan, Škofja vas 51/a,
Škofja vas, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Celju, izdano leta
1998/99. m-2240

Manasijevič Marija, Ul. Pariške komu-
ne 15, Maribor, spričevalo 1. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1991. m-2269

Maučič Gregor, Štrekljeva 62, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Slavko Šlan-
der Maribor, izdano leta 1988/89.
m-2249

Mazrek Agim, Zrkovska 10, Maribor,
obvestilo o uspehu 1. letnika in diplomo
Srednje kovinarske strojne šole TAM v Ma-
riboru, izdano leta 1989. m-2285

Medven Tamara, Škalce 108, Sloven-
ske Konjice, indeks, št. 61192827, izda-
la Pedagoška fakulteta Maribor. m-2293

Merc Jan, Trubarjeva 78, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2001. gne-72842

Moharič Vlasta, Kletna 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1994. m-2268

Mulec Simona, Vrazova 48, Maribor,
zaključno spričevalo I. gimnazije Maribor
– administrativna dejavnost, izdano leta
1991. m-2260

Nad Zoran, Pesnica 70/b, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, št. 240/I. 1970/93.
m-2251

Omahen Roman, Hrastje pri Grosu-
pljem 7/a, Grosuplje, spričevalo 3. letni-
ka SŠTS Ljubljana, izdano leta 1993.
gnl-72810

Omanović Selma, Cesta Maršala Tita
41, Jesenice, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole Jesenice, izdano leta 1998/99.
gnb-72770

Paradiž Janja, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnn-72762

Pittner Andrej, Sokolska ulica 6, Mari-
bor, spričevalo 1. in 3. letnika SKSMŠ v
Mariboru, izdano leta 1996 in 1998.
m-2283

Potočnik Igor, Ul. Luke Krunica 33,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
končani OŠ Bogdan Tušek, izdano leta
1978/79. m-2292

Rode Albina, Delavsko naselje 22, Vr-
hnika, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gostinske šole Radenci, št. 26, iz-
dano 30. 8. 1977, izdano leta Šprinzer
Albina. gng-72790

Ropoša Dragica, Ormoška 15, Ljuto-
mer, spričevalo od 1 do 3. letnika Tehni-
ške kmetijske šole Rakičan. gnv-72900

Rupnik Sara, Kolonija 1. maja 10/a,
Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Revir-
ski borci v Trbovljah, izdano leta 1997.
gnn-72533

Siard Borislav, Tržaška cesta 90/d, Lo-
gatec, spričevalo 2. in 3. letnika Centra
strokovnih šol, izdano leta 1970 in 1971.
gng-72990

Skrbinek Eva, Tomšičeva ul. 16, Slo-
venska Bistrica, indeks, št. 61187922,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
m-2274

Slavič Sabina, Bunčani 4, Veržej, spri-
čevalo o končani OŠ Veržej, izdano leta
1996. gnu-72901

Snoj Aleksandra Saša, Pot sodarjev
10, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letni-
ka Srednje kemijske šole in gimnazije, iz-
dano leta 1998/99. gnv-73025

Spasić Jeremija, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Že-
lezniškega srednješolskega centra v Ljub-
ljani, Železniške srednje šole, poklic stru-
gar, št. 1265, izdano 23. 9. 1982.
gnb-72820

Stevanović Dragan, Kebetova 35,
Kranj, spričevalo 1. in 3. letnika Železni-
ške srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1990 in 1992. gnw-73028

Šepetavc Jasna, Kocbekova ulica 40,
Brežice, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1998. gnf-72516

Šepić Senka, Jakčeva ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar
v Ljubljani, izdano leta 1992/93.
gnr-73054

Šetinc Iztok, Rošpoh 158/a, Kamni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektro računalniške šole Maribor, iz-
dano leta 1994. m-2264

Škof Branko, Borova vas 21, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
gosp. šola Maribor, izdano leta 1978.
m-2255

Škrinjar Petra, Drašiči 59/a, Metlika,
indeks, izdal Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj. gnz-72846

Šmarčan Boris, Muzejski trg 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro de-
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lovodske šole Celje, izdano leta 1974.
m-2246

Šmarčan Boris, Muzejski trg 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrogospodarske šole Maribor, izdano
leta 1968. m-2245

Šporar Katja, Borovniška ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, iz-
dano leta 1993, 1994 in 1995.
gnf-73066

Štante Petra, Knafelčeva 34, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstil-
ne šole Maribor, izdano leta 1998 in
1999. m-2271

Štumberger Marko, Malo globoko 19,
Zagradec, spričevalo o končani OŠ Kette
Murn v Ljubljani, izdano leta 1985.
gni-73063

Šturm Bojan, Mihelčeva 20, Idrija, in-
deks, št. 22045820, izdala fakulteta za
šport. gnp-72906

Trčko Ivan, Sp. Jablane 23, Cirkovce,
spričevalo o končani OŠ dr. Ljudevitka
Pivka Ptuj. gnq-72905

Tušek Natalija, Gomila 39, Kog, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer turistični te-
hnik, izdano leta 1988, 1989 in 1990.
m-2289

Urankar Karli, Taborje 1/a, Laško, za-
ključno spričevalo Srednje tehniške šole
v Celju – smer gradbeni tehnik.
gnx-72898

Valentan Ferdo, Toplakova 13, Ptuj,
diplomo Kovinarske in strojne šole Ptuj,
izdana leta 1984. gnb-72520

Žibret Gorazd, Nova Cerkev 78, Nova
Cerkev, indeks, št. 29002873, izdala Na-
ravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnt-72852

Ostali preklici

Adriatic zavarovalna družba d.d., Ko-
per, Ljubljanska cesta 3a, PE Koper, pre-
klicuje zeleni karti številka 743313 in
752875. Ob-58997

Bajželj Jaka, Podrebr 19, Naklo, potr-
dilo za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, št. 614927, izdano 18. 4. 2000.
gnn-72883

Batistič Anton, Miren 186, Miren, kme-
tijski vložek, št. 2133, izdala Ue Nova Go-
rica. gnl-72935

Batistič Jožefa, Miren 186, Miren,
kmetijski vložek, št. 2134, izdala UE No-
va Gorica. gnk-72936

Bečiragič Fikreta, Clevelandska 29,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20960014, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnq-72855

Berkopec Anton, Zemelj 2, Gradac,
delovno knjižico. gnk-72586

Bertoncelj Anka, Na plavžu 50, Želez-
niki, študentsko izkaznico, št. 01095145,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-73085

Bezjak Dušan, Podvinci 51, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnw-72999

Birk Alenka, Pot v Podgorje 5, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 48325461,

izdala NTF, Oddelek za tekstilstvo.
gni-72838

Brecl Barbara, Šmiklavž 2/c, Škofja
vas, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1036370.
gnu-73001

Brinšek Mirko, Hrib 87, Loški Potok,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1118971. gns-72778

Bržan Bojan, Župančičeva ulica 2, Ko-
per – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 71980529, izdala Biotehniška fakulte-
ta v Ljubljani. gnh-72964

Cvetko Tina, Ulica Lackove čete 39,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 42266301,
izdala ALU v Ljubljani. gnz-72996

Čadež Milan, Gregorčičeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-72737

Fink Iztok, Irča vas 14, Novo mesto,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1106458. gno-72907

Folnovič Tomo, Meljski dol 30, Mari-
bor, licenco št. 00586/5790-LM/1998,
izdana 19. 1. 1998 za vozilo Merce-
des-benz z reg. oznako MB 65-97N.
gnd-72768

Frelih Martin – avtoprevoznik s.p., Go-
ropeke 10, Žiri, licenco, št. 0007935 za
vozilo z reg tablico KR 47-81D..
gnw-72924

Gale Janez, Nussdorferjeva 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-72953

Gerzić Ferida, Makucova ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-72939

Grčar Maja, Peričeva ulica 33, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20200444,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gni-73017

Hanc Rok, Podlubnik 246, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. gnc-72794

Hari Karol, Domanjševci 76, Križevci,
delovno knjižico, reg. št. 1191, ser. št.
624597, izdana 5. 4. 1961. gnl-72764

Janežič Viljem, Gunceljska cesta 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-72829

Jemc Borut, Liparjeva 65, Mengeš, de-
lovno knjižico. gnz-72696

Jurinec Boris, Trstenjakova ulica 4, Ra-
denci, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1012844.
gnx-72523

Kaass avto d.o.o., Puhova ulica 12,
Ptuj preklicuje licenco št. 1045/22, izda-
no 22. 12. 1997 za tovorno vozilo MB
36-817. Ob-59065

Kneževič Damir, Seidlova cesta 66,
Novo mesto, delovno knjižico, ser. št.
0308682, reg. št. 39499, izdana pri SO
Novo mesto. gnc-72769

Kozamernik Maja, Nagodetova ulica
17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18001384, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnj-72912

Križanič Robert, Rogozniška 44, Ptuj,
delovno knjižico. gnw-72774

Lebar Rjazancev Barbara, Gradnikova
107, Radovljica, delovno knjižico.
gnd-72518

Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1025364 za vozilo Audi A4
1.8, št. šasije WAUZZZ8DZWA270070.
gnv-73050

MARBIRO d.o.o., Majeričeva 8, Mari-
bor, veljavnost certifikata storitvene licen-

ce št. 0002061/27, izdana 28. 1. 1998
pri GZS. gnw-72899

MARBIRO d.o.o., Majeričeva 8, Mari-
bor, veljavnost licence za prevoze št.
0002061/27, izdana 28. 1. 1998 pri
GZS za vozilo IVECO 75E14, z reg. ozna-
ko MB A9-853 in ZASTAVA 645 AD, z
reg. oznako MB V2-493. gnt-72902

MARBIRO d.o.o., Majeričeva 8, Mari-
bor, veljavnost licence za prevoze št.
0002061/27, izdana 28. 1. 1998 pri GZS
za vozilo ZASTAVA 645 AD, z reg. oznako
MB 24-90K, TAM 190T 15B, z reg. ozna-
ko MB 84-05C in MERCEDES-BENZ 814,
z reg. oznako MB 81-75E. gnv-72904

Mašić Mirza, Prisoje 4, Koper – Capo-
distria, študentsko izkaznico, št.
20990312, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnn-72983

Mijatović Pejo, Cesta komandanta Sta-
neta 39, Medvode, osnovno licenco, št.
6932 in izvod licence za vozilo Mercedez
Benz 950-20 z reg št. LJ M5-39L.
gnj-72837

Murgić Valentina, Resljeva cesta 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-72711

Murtezić Sabina, Gregorčičeva ulica
36, Piran – Pirano, študentsko izkaznico,
št. 25005980, izdala Fakulteta za arhi-
tekturo. gni-72563

Nedog Damjana, Bučkovci 59, Mala
Nedelja, delovno knjižico, reg. št. 198/92,
izdala Občina Ljutomer. gnz-72771

OPTIMA LEASING d.d., Dunajska 22,
Ljubljana-Slovenijales, servisno knjižico, št.
003654, za vozilo Hyundai H-100Truck, št.
šasije KMFXKN7FPXU270948. gne-72817

Osmani Adem, Razlagova 18/a, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
60128, ser. št. 0259867, izdana 10. 7.
1993 v Murski Soboti. gng-72765

Peklar Stojan, Turje 8/a, Dol pri Hra-
stniku, evidenčni list za čoln, št.
02/03-4219/74-01 za čoln Elan z reg.
oznako KP-222, izdan 16. 12. 1974.
gnv-72775

Perdan Katja, Stari trg 7, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41990313, izdala
Medicinska fakulteta. gnh-73064

Perko Bojan, Zagorica 2, Videm-Do-
brepolje, vozno karto, št. 2011, izdal
SAP. gnk-72661

Plavec Marija, Doblička gora 16, Čr-
nomelj, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gni-73088

Prodan Irena, Zadružna ulica 6, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
24454, izdala Visoka upravna šola.
gnw-72874

Rajtman Majda, Dobrava 010, Križevci
pri Ljutomeru, izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, št. B
0040841. gns-72903

Sadiku Juksein, Titova 3, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnc-72919

Sedej Marjan, Verd, Brigadirska cesta
19, Vrhnika, orožni list, reg. št. 1496,
1518 in 1519, izdala UE Vrhnika, dne
28. 8. 1999. gnp-72956

Sever Mitja, Pod gozdom, Cesta V/2,
Grosuplje, delovno knjižico. gnr-72754

Simčič Mirjam, Dolnje Cerovo 9, Koj-
sko, kmetijski vložek, št. 510, izdala UE
Nova Gorica. gno-72807
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Stajnko Marjan, Pristava 20, Ljutomer,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0139264. gnt-73002

Stender Toni, Hoheneiche str. 9,
34127 Kassel, Nemčija, delovno knjiži-
co, reg. št. 9960, ser. št. 20403, izdana
27. 9. 1985. gne-72742

Suhadolc Urška, Podutiška 242, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19785749,
izdala Ekonomska fakulteta. gnr-73079

Šabani Samir, Makucova ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-72940

Šimnic Franci, Titova 2, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 18961260, izdala
Filozofska fakulteta. gny-72597

Šircelj Irena, Jakhlova 12, Grosuplje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za vzgojitelja predšolskih otrok, izdalo Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, leta 1981.
gnd-72947

Škaper Gumilar Brigita, Žitna 9, Murska
Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1059926. gnu-72526

Šober Nataša, Vranoviči 1, Gradac,
študentsko izkaznico, št. 01096199, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnp-72856

TOGRES d.o.o., Bratuževa 13/a,
Šempeter pri Gorici, licenco št. 2580/88
za kamion z reg. oznako GO 83-19R, iz-
dala GZS. gnw-72699

Turk Luka, Šifrerjeva 45, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006159, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnb-72920

Vodišek Jože, Na griču 7, Kranj, de-
lovno knjižico. gnu-72851

Voršič Izidor, Rakovci 26, Sveti Tomaž,
delovno knjižico. gne-72867

Vozlič Stanko, Gibina 21, Ljutomer, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0084733. gns-73003

Zupanc Uroš, Dol pri Borovnici 51, Bo-
rovnica, študentsko izkaznico, št.
19363125, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnj-73087
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa

in SODNEM REGISTRU
Obsežne dopolnitve zakona o gospodarskih družbah so bile za novega sodnika
dr. Marka Brusa izziv, da se je sistematično, od točke do točke, lotil razlage
obširnega zakona. Pri tem posebej opozarja na vse nove zakonske določbe, na
njihov izvor in pomen, tako da je njegov avtorski prispevek v tej knjigi že zasnova
komentarja zakona.

Ker v uvodnih pojasnilih dr. Brus posebej opozarja na drugo zakonodajo na področju
gospodarskega prava, sta v tej knjigi, poleg zakona o sodnem registru, objavljena
tudi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona
o finančnem poslovanju podjetij, ki vsebuje določbe o izbrisih gospodarskih družb iz
sodnega registra brez likvidacije.

Cena 5130 SIT z DDV 10562
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