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Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Ob-59258
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
2. Naslov naročnika: Resljeva 18, Ljubljana, tel. 01/306-40-26, 01/306-40-10,
faks 01/306-40-12.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dozidava in prenova OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov
47, 1261 Dobrunje.
4. Kraj dobave: Sostro.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana, Marko Veber, tel.
01/306-40-26.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 362-5/01-134
Ob-59399
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, faks: 89-38-230.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: izgradnja večstanovanjskega objekta v Turjaškem naselju v Kočevju s pripadajočo prometno in
komunalno ureditvijo v ocenjeni vrednosti
okrog 250 milijonov SIT.
4. Kraj dobave: Kočevje.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v maju
2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe: Nevenka Drobnič, univ.
dipl. inž. grad.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Občina Kočevje

ročilo oddal po odprtem postopku, z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izgradnjo plinske podpostaje ter dobavo zemeljskega plina za obdobje
petih let.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-59400
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradbena dela - novogradnja dela objekta na Osnovni šoli
Šmarje.
4. Kraj dobave: Šmarje pri Kopru.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Urad za družbene dejavnosti, Magda Serdinšek, tel. 05/66-46-236.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Mestna občina Koper

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Št. 5/01
Ob-59443
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava zemeljskega plina, vključno z izgradnjo plinske podpostaje. Predvidena maksimalna letna poraba znaša 6,000.000 Sm3,
oziroma 850.000 Sm3 mesečno, predvidena minimalna letna poraba pa
4,500.000 Sm3, oziroma 240.000 Sm3
mesečno.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Investicijski biro, Martin Munda, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/321-25-62.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: naročnik bo celotno na-

ZJN-12.B

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Št. 29/3685/2001
Ob-59439
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57591 se v 3. (a) točki naslov razpisa
pravilno glasi: dobava naprav za primarne
in sekundarne preizkuse zaščitnih terminalov: a. Freja 300, b. Sverker 760, c.
Oden AT/3X ali podobna naprava, d. daljinski nadzorni sistem-Hydran za ugotavljanje obratovalnih sposobnosti energetskih transformatorjev 400/220/110 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval delne ponudbe
za naslednje zaključene celote: a. Freja
300, b. Sverker 760, c. Oden AT/3X ali
podobna naprava, d. daljinski nadzorni
sistem-Hydran za ugotavljanje obratovalnih sposobnosti energetskih transformatorjev 400/220/110 kV. Variantne
ponudbe ne bodo upoštevane.
Vse ostale točke ostanejo nespremenjene.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 0202/01
Ob-59260
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasilska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,
8270 Krško, tel. +386/7/48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo HTRV 1+2.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 200 dni po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško. Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji posreduje Stanislav Dvoršek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure vključno do 12. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.000 SIT na žiro račun
51600-603-31247 - za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno
17. 12. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 11. uri na sedežu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija v višini 10% od ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe za čas garancijske dobe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 1. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 27. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 30%, plačilni pogoji 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 13. uro pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Javni zavod
Poklicna gasilska enota Krško
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Št. 530/10
Ob-59325
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske – OE Zdravstveni dom Radovljica.
2. Naslov naročnika: OZG – OE ZD Radovljica, Mladinska c. 1, 4260 Bled, tel.
04/575-40-00, faks 04/574-18-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo za kontrolne prevoze bolnikov
– kombi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v celoti.
4. Kraj dobave: ZD Bled, Mladinska c.
1 Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2002
– maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD Bled – tajništvo, Jadranka Torkar ali Sonja Gregorc,
tel. 04/575-40-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 11. 2001
do 8. 1. 2002, od ponedeljaka do petka od
7. do 13. ure (razen medpraznična dneva –
24. in 31. 12. 2001).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 1. 2002 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OZG – OE ZD Radovljica, Mladinska c.1, 4260 Bled.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2002 ob 13. uri, ZD Bled, Mladinska c. 1, 4260 Bled, sejna soba (v kletnih prostorih).
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002, sprejem
odločitve predvidoma 1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost 7,500.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
OZG – OE ZD Radovljica
Su 040801/20001
Ob-59407
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi
Gorici.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica, tel. 33-51-675, faks 33-51-697.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški in računalniški potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila ali v celoti ali
v dveh sklopih, in sicer posebej za pisarniški potrošni material in posebej za računalniški potrošni material.
4. Kraj dobave: Okrožno in okrajno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica,
Okrajno sdoišče v Tolminu, Mestni trg 1,
Tolmin,
Okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,
Idrija,
Okrajno sodišče v Ajdovščini, Gregorčičeva 28, Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sekretarka
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, kontaktna oseba je Breda Mattiazzi, tel.
33-51-675, faks 33-51-697.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun št.
52000-637-22545.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno
24. 12. 2001 do 24. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, Nova Gorica, z oznako “Javni
razpis – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 1. 2002 ob 9. uri v stavbi sodišča,
Kidričeva 14, Nova Gorica, soba št. 312.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 3. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 50%,
– veljavnost ponudbe: 20%,
– plačilni pogoji: 20%,
– ugodnosti: 5%,
– odzivni čas: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Št. 167/01
Ob-59408
1. Naročnik: Kranjski vrtci.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga po
sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga za vse sklope
skupaj, za vsak sklop posebej ali za posamezni artikel oziroma več artiklov posameznega sklopa:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. trdi in poltrdi siri – nujno narezani,
III. meso in mesni izdelki,
IV.ribe,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. zamrznjeno sadje in zelenjava,
VII. kruh in pekovski izdelki,
VIII. pecivo,
IX. jajca,
X. jušne zakuhe in testenine,
XI. domače sadje in zelenjava,
XII. uvoženo sadje in zelenjava,
XIII. sadni sirupi in sokovi,
XIV. konzervirana živila,
XV. čaji,
XVI. osnovna živila in dodatki jedem.
4. Kraj dobave: Vrtci zavoda Kranjski vrtci, vsakodnevna dobava v centralno kuhinjo
vrtca Janina, Kebetova 9, Kranj in centralno
kuhinjo vrtca Najdihojca, Ul. Nikole Tesla 4,
Kranj ter razdeljevalne kuhinje vrtcev Mojca, Ul. Nikole Tesla 2, Kranj, Čebelica, Planina 39, Kranj, Živ-Žav, Jernejeva 14, Kranj
in Čira-Čara, Cesta Staneta Žagarja 7, Kranj.
Občasno je potrebna dobava tudi v ostale
vrtce zavoda Kranjski vrtci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava prehrambenega blaga po sklopih, s
pričetkom dobave 1. 2. 2002 in zaključkom dobave 31. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj, pri tajnici Ireni Zupan, tel.
04/20-19-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure, do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT na ŽR Kranjskih
vrtcev, št. 51500-603-30437, s pripisom
“razpisna dokumentacija prehrana”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 1.
2002 ob 8. uri na upravi Kranjskih vrtcev,
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe, če ponudnik kandidira za sklope katerih skupna
ocenjena vrednost presega znesek
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga po sklopih, se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetnik, obrtnik in kmet), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od predložitve ponudbe naročniku,
predvideni datum odločitve o sprejemu je
14. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je “ekonomsko najugodnejša ponudba”. Kazalci uporabljenega
merila pa so: višina cene, plačilni pogoji,
reference in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Kranjski vrtci
Št. 167/01
Ob-59409
1. Naročnik: Kranjski vrtci.
2. Naslov naročnika: Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil, potrošnega materiala
in pripomočkov za čiščenje ter toaletno
sanitarnega materiala po sklopih.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno dobavo čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala, za vse sklope skupaj, za vsak
sklop posebej ali za posamezni artikel oziroma več artiklov posameznega sklopa:
I. sredstva za pomivanje posode,
II. sredstva za čiščenje opreme in prostorov,
III. sredstva za higieno, nego in zaščito
rok,
IV. sredstva za pranje perila,
V. papirna konfekcija,
VI. druga čistilna sredstva in pripomočki.
4. Kraj dobave: Vrtci zavoda Kranjski vrtci, večino artiklov se dobavlja v skladišče
vrtca Janina, Kebetova 9, 4000 Kranj, ne-

kaj pa tudi v vse ostale vrtce zavoda Kranjski vrtci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala po sklopih, s pričetkom dobave 1. 2. 2002 in zaključkom dobave
31. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000
Kranj, pri tajnici Ireni Zupan, tel.
04/20-19-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure, do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT na ŽR Kranjskih
vrtcev, št. 51500-603-30437, s pripisom
“razpisna dokumentacija čistila”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Kranjskih vrtcev, Cesta
Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 1.
2002 ob 12. uri na upravi Kranjskih vrtcev,
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ni zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo bo financirano iz lastnih sredstev naročnika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil,
potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje ter toaletno sanitarnega materiala po
sklopih, se lahko prijavi ponudnik (pravna
oseba, samostojni podjetnik, obrtnik in
kmet), ki morajo izpolnjevati pogoje po
41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev
v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od predložitve ponudbe naročniku,
predvideni datum odločitve o sprejemu je
14. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je “ekonomsko najugodnejša ponudba”. Kazalci uporabljenega
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merila pa so: višina cene, plačilni pogoji,
reference in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Kranjski vrtci
Ob-59410
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.
10, 2000 Maribor, tel. 02/234-15-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: žita, mlevski izdelki (okvirna vrednost: 1,338.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki (okvirna vrednost:
9,247.000 SIT);
3. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 3,652.000 SIT);
4. skupina: mleko in mlečni izdelki
(okvirna vrednost: 6,038.000 SIT);
5. skupina: meso in mesni izdelki
(okvirna vrednost: 15,783.000 SIT); in
6. skupina: sveže sadje in zelenjava
(okvirna vrednost: 6,305.000 SIT);
Skupaj: 42,263.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska c. 10, 2000
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo,
kontaktna oseba je Brigita Lepej, tel.
02/234-15-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 4. 1. 2002.
(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. 51800-603-30117
– s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska c. 10, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca, Gosposvetska c. 10,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena
cena presega 30,000.000 SIT za resnost
ponudbe predložiti originalno bančno garancijo v višini 5% ponujene vrednosti za
resnost ponudbe, kot jamstvo za resnost
ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od
ponudbe, naročnik vnovči.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena 70%,
– plačilni rok 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Maribor
Št. 404-08-320/01-5
Ob-59430
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Pooblaščenec za izvedbo postopka oddaje javnega naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje.
Naslov pooblaščenca: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: specialna vozila za reševanje ob nesrečah v
predorih –3 vozila.
Tehnični podatki in zahteve
Gasilsko vozilo s cisterno 16/25 prirejeno za reševanje ob nesrečah v cestnih predorih (GVC 16/25 – T)
1. Področje in namen uporabe
Gasilsko vozilo s cisterno 16/25 prirejeno za reševanje ob nesrečah v cestnih predorih (GVC 16/25 – T) je namenjeno reševanju v cestnih predorih daljših od 500 m. S
svojo posadko 1+5 in gasilsko tehnično
opremo predstavlja samostojno zaključeno
gasilsko-tehnično taktično enoto. Taka enota je sposobna ob manjši logistični podpori
samostojno vstopiti (zapeljati) v predor, v
katerem je prišlo do nesreče in pričeti z
reševanjem.
2. Tehnične zahteve
2.1. Mere vozila
Vozilo mora imeti naslednje maksimalne
mere:
– dolžina: 7500 mm,
– širina: 2500 mm,
– višina: 3200 mm – merjeno pri neobremenjenem vozilu.
Minimalni premer kroga obračanja ne
sme biti večji od 18 m, minimalna specifična moč motorja pa mora biti najmanj 14
kW/T.
2.2. Vozilo sestavljajo trije sklopi:
1. podvozje,
2. nadgradnja,
3. oprema.
2.2.1. Podvozje

Vozilo naj bo grajeno na primernem podvozju (gasilska, kiper, gozdarska izvedba),
največje dovoljene mase do 15 t. Vozilo naj
ima 4x4 pogon ter avtomatsko nastavljive
verige pod zadnjimi kolesi. Spredaj in zadaj
morajo biti dvojna pritrdilna mesta za vleko
vozila, katerih vlečna sila mora biti prirejena
skupni teži kompletno opremljenega vozila.
Imeti mora vgrajeno napravo za vleko (hidravličen pogon z močjo vlečne naprave 70
kN na prvem ovoju ter vlečno vitlo pritrjeno
zadaj, izhod pletenice premera 14 mm in
dolžine najmanj 60 m naj bo spredaj). Naprava mora imeti možnost krmiljenja iz vozila in ob vozilu. Motor vozila mora ustrezati
predpisom EURO 3. Vozilo naj ima šest
stopenjski ročni sinhronski menjalnik, servo
volan, ABS sistem zaviranja, možnost blokade diferencialov, ojačano vzmetenje, ojačano motorno zavoro ter stabilizatorje za
ekstremne razmere vožnje na obeh oseh.
Vozilo naj ima dimenzije koles 275/70 x
22,5 na kovinskih platiščih ter na vseh kolesih bobnaste zavore in zaščito pritrdilnih matic na prvih kolesih. Stranski odgon vozila
mora biti hlajen ter mora imeti možnost vklopa v kabini vozila in ob črpalki. Vozilo naj
ima ojačane zavore (10 Bar), avtomatsko
nastavitev zavor in ogrevan sušilec zraka
zavor. Pri uporabi vitla mora ročna zavora
delovati na vsa kolesa. V kabini naj bo mikro
filter za zrak z možnostjo nastavitve kroženja zraka samo znotraj, električno nastavljiva ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani ter dodatna ogledala na desni strani za
sprednje in zadnje spodnje dele vozila (rampno ogledalo). Poleg klasičnih žarometov,
naj ima vozilo tudi žaromete za meglo in
označevalne luči. Vse luči na vozilu morajo
biti zaščitene proti udarcem (mreža). Vozilo
naj ima avtomatski vlečni priklop, vlečne sile 50 kN z možnostjo priklopa dvocevnega
dvokrožnega sistema zaviranja prikolice z
ABS spojko, ter 12V in 24 V instalacijo.
Vozilo mora imeti senčnik pritrjen nad vetrobransko steklo.
2.2.2. Nadgradnja
1. Na strehi kabine morajo biti nameščene opozorilne modre rotacijske luči (možnost izklopa zadnje rotacijske luči), opozorilne intervalne sirene (nameščene na strehi
ali na primernem drugem mestu) skladno s
cestno prometnimi predpisi ter na sprednjem delu vozila vgrajene modre bliskavice.
Zaščitene morajo biti z zaščitno mrežo.
2. Vozilo naj ima na zadnji strani vgrajeno signalno letev (most) za usmerjanje prometa z možnostjo utripanja na levo ali na
desno stran, izmenično ali vse hkrati.
3. Nadgradnja naj bo primerno osvetljena (z neonskimi lučmi, zaščitenimi pred
udarci in vodo). Izdelana naj bo kot samonosna aluminjasta konstrukcija z ergonomsko in dosegljivo namestitvijo opreme, razporejeno v vrtljive (izvlečne) stene.
4. Vozilo naj ima izboljšano osnovno razsvetljavo, ki naj ne odstopa od zahtev cestno prometnih predpisov (točkasti žaromet
spredaj –1 kos, točkasti žaromet zadaj – 1
kos, iskalni žaromet v kabini – 1 kos DIN
14644), razsvetljeno nadgradnjo ter osvetljeno pohodno streho.
5. Dostop na streho vozila mora biti izveden z lestvijo, ki je nameščena na zadnjem
desnem delu vozila. Odtekanje vode s stre-
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he vozila mora biti izvedeno tako, da odteka
spredaj ali zadaj nemoteče za uporabnike
vozila.
6. Zapiranje boksov za orodje in opremo
mora biti izvedeno s trojnimi žaluzijami, vzporedno na obeh straneh vozila (v kabini mora
biti svetlobni signal ob odprih vratih ali žaluzijah). Zadnji boks naj se zapira z vrati, v taki
izvedbi, da odprta služijo tudi kot streha za
strojnika.
7. V kabini vozila morajo biti integrirani
nosilci dihalnih aparatov za vso posadko.
IDA za voznika naj bo ergonomsko dosegljivo nameščen poleg voznika. Kabina vozila
mora biti opremljena z zaščito proti drsenju
in ročaji za oprijem med vožnjo ter za vstopanje in izstopanje iz vozila. Omogočeno
mora biti lahko čiščenje in vzdrževanje.
8. V vozilu mora biti zagotovljena zadostna zaloga zraka za dihanje posadke in
rešenih oseb (banka zraka naj ima minimalno 30.000 l zraka ter 2x5 priključkov reševalnih mask) ter dva priključka za hitro polnjenje IDA. Banka zraka naj bo izvedena
dvostopenjsko z razmerjem volumna 3:1 v
korist prve stopnje. Pri avtomatskem preklopu na drugo stopnjo (za umik) se mora
aktivirati električno krmiljen zvočni električni in svetlobni signal.
9. Vozilo mora imeti rešen problem oskrbe motorja vozila s potrebnim zrakom, ki
mora zagotavljati delovanje motorja v primeru pomanjkanja zraka v predoru.
10. Vozilo mora biti opremljeno z zložljivim ročnim vozičkom za prevoz opreme (nosila DIN 13024, naprave in opremo za reševanje DIN 14751) za primer, ko je predor
natrpan z vozili. Dimenzije in konstrukcija
vozička morajo biti prilagojene namenu.
11. Nadgradnja mora na obeh straneh
imeti vgrajen zunanji optični kazalnik nivoja
gasilne vode. Rezervovarji za gasilne tekočine naj bodo iz umetnih mas.
12. Barva vozila mora biti v skladu z
DIN 14500 in tipizacijo Gasilske Zveze Slovenije.
2.2.3. Oprema
2.2.3.1. Gasilsko tehnične naprave
Vozilo mora imeti rezervoar za vodo volumna 2500 l z možnostjo polnenja bočno
zadaj 2x, rezervoar za penilo do 250 l, visokotlačno kombinirano črpalko (zmogljivosti
najmanj 2400 l pri 10 bar in 250 l pri 40
barih pritiska in 3 m sesalne višine (DIN
14420)) ter na obeh bočnih straneh zgoraj
vgrajeno po eno hitronapadalno cev (vsaj
60 m cevi) z ročnikom (200 l/min pri 40
bar) ter nastavkom za peno. Cevi morata biti
speljani preko valjev. Pod navijakoma mora
biti ustrezno nameščeno korito za odvajanje
vode. Vozilo naj ima motorno gnani sistem
za navijanje hitronapadalne cevi. Črpalka
mora biti gnana z motorjem vozila in mora
imeti samodejno odsesovalno napravo (batni ali trokomat sistem odsesavanja). Imeti
mora vgrajeno napravo za mešanje pene z
možnostjo proporcionalnega dodajanja penilnega sredstva (v primeru, da je na nizkotlačnem vodu voda, je na visokotlačnem vodu možnost uporabe pene) ter nastavitvijo
doziranja (od 3 do 6%) in vgrajen dozator
penilnega sredstva v visokotlačni vod. Črpalka mora imeti možnost sesanja penilnega sredstva iz lastnega rezervovarja ali napajanja iz tujega vira. Spojka za napajanje iz
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tujega vira mora biti nameščena na zadnjem
zunanjem delu vozila. Omogočeno mora biti polnjenje rezervovarja penila s penilom
pod tlakom preko posebnega voda. Črpalka mora imeti avtomatski vklopni sistem, ki
zaporedno omogoča avtomatsko aktiviranje
sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje
ventila na rezervoarju. Ventil za odvod vode
v črpalko mora biti pnevmatsko krmiljen.
Črpalka mora imeti regulator tlaka vode, ki
neodvisno od prevzete količine vode z reguliranjem števila obratov motorja (črpalke)
vzdržuje konstanten tlak. Črpalka mora imeti možnost krmiljenja iz kabine in ob vozilu.
Zagon motorja vozila in črpalke mora biti
možen iz vozila in ob črpalki. Armaturna plošča črpalke mora imeti protihrupno zaščito
in vgrajene sledeče merilne naprave:
– vakummeter,
– manometer za normalni tlak,
– manometer za visoki tlak,
– merilnik nivoja vode in penila,
– merilnik dela črpalke.
V kabini vozila morajo biti vgrajeni manometer za monitor ter merilnika nivoja vode in
penila. Vozilo mora imeti vgrajen sistem za
izpihovanje vode iz črpalke, 4 B-tlačna izliva
nameščena zadaj – zunaj na levi in desni
strani. Črpalka mora imeti vgrajen sistem
toplotne zaščite, ki pri prekomerno povečani temperaturi, škodljivi za črpalko, vklopi
opozorilno luč (alarmni sistem) ter preusmeri
vodo nazaj v rezervovar. Na kontrolni konzoli mora biti nameščena opozorilna lučka
za kontrolo temperature črpalke ter stikalo
s katerim lahko ročno odpiramo ventil za
pretok vode v rezervovar. Poleg avtomatskega vklopa mora biti zagotovljena tudi
možnost popolnega ročnega krmiljenja črpalke.
Na nadgradnji vozila mora biti nameščen
monitor z nastavljivim pretokom za gašenje
kapacitete 800 do 2000 l/min, krmiljen iz
kabine vozila ter možnostjo delovanja med
vožnjo. Omogočati mora gašenje z vodo ali
peno. Monitor mora imeti možnost krmiljenja iz vozniške kabine in ročnega upravljanja iz nadgradnje. Onemogočeno mora biti
hkratno delovanje.
Vozilo mora na spodnjem delu imeti sistem za samozaščitno hlajenje vozila.
Vozilo mora biti opremljeno z gasilsko
tehnično opremo za reševanje ob nesrečah
v cestnem prometu (hidravlično in pnevmatsko orodje za reševanje), v Republiki Sloveniji že prisotnega proizvajalca. Imeti mora
ustrezno opremo za zagotavljanje električne energije in osvetljevanje delovnega mesta (vgrajen električni agregat moči nad
8KVA, vgrajen električno krmiljen pnevmatski jambor za razsvetljavo (4x1000W žarometi), s končnim stikalom za zaustavitev ob
dotiku stropa ter avtomatsko spustitvijo stolpa ob sprostitvi ročne zavore). Vklop luči
naj bo posamičen in skupen.
Pri mali napetosti (12/24 V) mora imeti
dograjeno hitro odklopno stikalo za električni odklop celotnega vozila od akumulatorja kombinirano s polnilcem zraka za zavore in sklopko (odklopno stikalo akumulatorja ne sme odklopiti opreme kot je svetilka, kamera).
2.2.3.2. Gasilsko tehnična oprema
Vozilo mora biti opremljeno z naslednjo
gasilsko – tehnično opremo:

Osebna oprema:
– 6 izolacijskih dihalnih aparatov (kompozitna tlačna posoda z najmanj 4000 l zraka, razcepni srednje tlačni vod z dvema E
spojkama za priklop, sistem hitrega polnjenja, dvojno varnostno delovanje, nadzorna
plošča (tabla) za spremljanje uporabnikov
IDA), ki morajo biti usklajeni s tipizacijo GZS,
negorljiva zaščitna vrečka za tlačne posode, 6 rezervnih kompozitnih tlačnih posod z
2000 l zraka ter 10 reševalnih mask z minimalno 2000 mm cevi;
– izolirni dihalni aparati za umik (kompozitna tlačna posoda – najmanj 400 l zraka,
aparat, nizkotlačna maska); 5 kosov;
– osebna naprava za oddajanje zvočnega signala v stiski; 5 kosov;
– označevalni telovnik DIN 30711; 6 kosov;
– obleka zaščitna za približevanje ognju;
4 kpl;
– hlačni ščitnik za noge pred urezi;
1 kos.
Gasilna sredstva:
– gasilnik na prah S 9; 2 kosa;
– gasilnik na CO 5 kg (aluminijasta izvedba) DIN 14406; 12 kos;
– požarna metla; 2 kosa;
– vedrovka DIN 14405; 1 kos;
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino
penilnega sredstva in napravo za prikaz količine v kabini in ob črpalki;
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino
vode in napravo za prikaz količine v kabini in
ob črpalki.
Cevi in armature:
– cev tlačna s spojkami DIN 14811 D
10 m; 1 kos;
– cev tlačna s spojkami DIN 14811 B
20 m;12 kosov;
– cev tlačna s spojkami DIN 14811 B
5m; 1 kos;
– cev tlačna s spojkami DIN 14811 C
15 m; 10 kosov;
– cev tlačna s spojkami DIN 20021 H
20 m; 4 kose;
– cev za penilo D 1500 mm DIN 14819;
1 kos;
– cevni mostiček leseni DIN 14280;
1 par;
– košara z 2B cevema; 3 kose;
– cevni pritrdilci DIN 14828; 2 kosa;
– hidrantni nastavek 2B DIN 14375; 1
kos;
– ključ za nadzemne hidrante DIN 3223;
1 kos;
– ključ za podzemne hidrante DIN 3223;
1 kos;
– ključ za spajanje cevi ABC DIN 14822;
3 kose;
– ključ za spajanje cevi H; 2 kosa;
– kljuka za odpiranje jaškov; 1 kpl;
– mešalec za peno 200 l DIN 14384;
1 kos;
– omejevalec tlaka DIN 14380 1 kos;
– oporno koleno B DIN 14368; 1 kos;
– oporno koleno C DIN 14368; 1 kos;
– prehodna spojka A/B DIN 14341;
1 kos;
– prehodni spojki B/C DIN 14341;
2 kosa;
– prehodna spojka C/D DIN 14341;
1 kos;
– ročnik za srednjo težko peno 200 l/min
DIN 14366; 1 kos;
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– ročnik za težko in srednje težko peno
200 l/min; 1 kos;
– ročnik za težko peno 200 l/min DIN
14366; 1 kos;
– ročnik za vodno zaveso C; 1 kos;
– ročnik za vodo s pipo B DIN 14365;
1 kos;
– ročnik za vodo s pipo C DIN 14365;
2 kosa;
– ročnik za vodo s pipo D DIN 14365;
1 kos;
– signalna vrvica vsaj 20 m; 2 kosa;
– trojak B-CBC+B/C DIN 14345; 1 kos;
– zasun za vodo C DIN 14355; 1 kos;
– zbiralec BB-A DIN 14355; 1 kos;
– zbiralec CC-B DIN 14355; 1 kos.
Reševalne naprave:
– reševalna vrv 20 m DIN 7471; 6 kosov;
– sklopljiva lesena lestev, DIN 14713;
1 kos;
– stikalna lestev DIN 14711; 4 kose (ali
Al dvodelna raztezna lestev).
Oprema za prvo pomoč:
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča);
10 kosov;
– imobilizacijski komplet – vakuumski
(telo, roke, noge, črpalka, vezne cevi);
1 kpl;
– raspirator za zrak; 50 kosov;
– kovček prve medicinske pomoči (opekline) DIN 13169; 1 kos;
– kovček prve medicinske pomoči (reanimacija, intubacija) DIN 14143; 1 kos;
– kovček prve medicinske pomoči (zlomi, rane) DIN 14143; 1 kos;
– negorljivo pregrinjalo za zaščito ponesrečenca DIN 13040; 1 kos;
– lopatasta nosila (opornik za glavo, pritrdilni trakovi); 1 kpl;
– nosila za ponesrečenca DIN 13024;
2 kosa;
– opornica za hrbtenico; 2 kpl;
– opornica za vrat; 3 kpl;
– rokavice lateks; 100 kosov.
Razsvetljava, signalizacija, zveze:
– akumulatorska ročna svetilka Ex izvedbe (polnilci, ki omogočajo “polnenje in praznenje“, baterije NiMh) DIN 14642 + Ex;
5 kosov;
– 5o m električnega kabla 3 x 2,5 mm2
na plastičnem bobnu; 3 kose;
– električni kabel za ozemljitev na plastičnem bobnu z ozemljitvinem klinom;
1 kos;
– kovček električarskega orodja DIN
14885; 1 kos;
– lopar za urejanje prometa (osvetljen),
baterije NiMn DIN; 2 kosa;
– mobilna radijska postaja ter ozvočenje
na mestu, kjer stoji strojnik; 1 kos;
– mostiček za dva reflektorja; 1 kos;
– prometna bliskavica; 4 kose;
– prometni stožci; 8 kosov;
– rdeča luč s stojalom za označitev poveljniškega mesta (slovensko); 1 kos;
– ročna infrardeča kamera za iskanje ponesrečencev (polnilec 12 V- ki omogoča
“polnjenje in praznjenje“, rezervna baterija,
baterije NiMn); 2 kosa;
– ročna radijska postaja; 2 kosa;
– širokopasovni reflektor 1000 W DIN
49443; 2 kosa;
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminijsko) DIN 14683; 1 kos;
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– triopan stožec s slovenskimi napisi; 2
kosa;
– zastavica z ročajem za označitev poveljniškega mesta (slovensko); 1 kos.
Strojne in pnevmatske naprave:
– hidravlično orodje za reševanje (ročna črpalka 3 l, strojna črpalka, razpiralo,
klešče, rezalec pedalov, komplet reševalnih valjev, hidravlična dvigalka – ročna vsaj
8 T(2 kosa), vezne cevi), dodatne podaljševalne cevi na navijaku (ločena navijaka), naprava za razbijanje in odstranjevanje
stekla, vlečne verige, povezovalna veriga,
rezervne konice razpirala, rezervne konice
klešč, rezervne čeljusti rezalca pedalov,
kovinska oporna peta 2 kosa, konice za
verigo pri reševalnem valju, hidravlična tekočina 5x1 l, rezalne konice, zaščita za
voznikovo in sovoznikovo zračno blazino
DIN 14751; 1 kpl;
– pnevmatsko orodje za reševanje (kompozitna tlačna posoda najmanj 2000 l, reducirni ventili, krmilni elementi (dvojni), vezne cevi najmanj 2x 10 m, dvigovalne blazine (vezni element kevlar) 32x52, 47x52,
52x62 cm) DIN 14751; 1 kpl;
– verižna žaga s priborom (žaga, rezervni meč, rezervna veriga 2 kosa, pripadajoče orodje, ročka za gorivo in olje, pretočna
cev); 1 kpl;
– kotna rezalka (rezilna plošča za beton
“diamantna” 5 kosov, rezilna plošča za kovino 5 kosov, zaščitna očala 3 kos); 1 kpl;
– ročka za gorivo 10 l, s pretakalno
cevjo;
– potopna črpalka DIN 1944 z min pretokom 660 l/min, delovna vrv 15 m, zaščita
za cev, izlivna cev; 1 kos.
Ročno orodje:
– dimnikarsko orodje DIN 14800; 1 kos;
– kovček za ročno orodje DIN 14881;
1 kpl;
– orodje za vdiranje DIN 14901;
– kopača; 1 kos;
– kramp; 1 kos;
– lomilni drog 1200 do 1500 mm; 1 kos;
– lomilni drog 700 mm DIN 14853;
1 kos;
– lopata trikotna DIN20121; 1 kos;
– lopata zajemalna (šafla) DIN 20120;
1 kos;
– metla cestarska široka (zložljiva);
1 kos;
– nož za rezanje varnostnih pasov;
2 kosa;
– podvlečna igla; 1 kos;
– sekira drvarska DIN 7294; 1 kos;
– sekira ladijska DIN 14900; 1 kos;
– sekira manjša DIN 5131; 1 kos;
– škarje za rezanje kovine, 10 mm;
1 kos;
– škopec; 2 kosa;
– trgalni kavelj DIN 14853; 1 kos;
– univerzalna sekirica; 2 kosa;
– žaga ločna vsaj 750 mm; 1 kos.
Ostala oprema:
– bralna lučka za sovoznika (nastavljiva
po višini); 1 kos;
– cev za izpuh DIN 14572; 1 kos;
– cev za polnjenje rezervoarja za penilo;
1 kos (nameščena v garaži);
– cev za polnjenje tlačne posode vozila,
20 m; 1 kos (nameščena v garaži);
– cevna obveza B; 2 kosa;
– cevna obveza C; 2 kosa;

– črpalka za polnjenje rezervoarja penila
(nameščena v garaži), 1 kos;
– dvigalo za vozilo (nameščeno v garaži), 1 kos;
– hidravlični voziček za premik avtomobila; 4 kose;
– kovinski pladenj (nerjaveče jeklo) DIN
14060; 1 kos;
– naprava za merjenje eksplozivnosti;
1 kos;
– navadni nož z etuijem; 1 kos;
– opozorilna zastavica; 2 kosa;
– pretakalna cev DIN; 1 kos;
– rezervno kolo (nameščeno v garaži),
1 kos;
– ročka za gorivo za vozilo; 20 l; 1kos;
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo;
30 kg;
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno
napravo za vleko (škripec, veriga, vlečni
trak, škopec); 1kos;
– trak za omejevanje dostopa 500 m;
1 kos;
– varnostni trikotnik; 2 kosa;
– vlečni trak z rdečo zastavico 15 t; 1 kos;
– zaboj z lesenimi zagozdami; 1 kos;
– zaboj za avtomobilsko orodje in 20
kosov orodja; 1 kpl;
– zagozde za stabiliziranje poškodovanega vozila; 1 par;
– zagozde za vozilo prilagojene na vitlo;
1 par;
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo
za vleko; 1 kos;
– zložljiva polica za sovoznika; 1 kos.
2.3. Ostale zahteve
1. Vozila morajo biti homologirana v Sloveniji.
Blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji.
Ponudnik mora zagotoviti vozila, ki niso
starejše od enega leta.
2. Ponudnik mora ob ponudbi pooblaščencu:
– predložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago;
– zagotavljati najmanj eno leto garancijskega roka;
– predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik za ponujeno blago
zagotovljen servis in dobavo originalnih rezervnih delov;
– priložiti seznam servisne mreže in kapaciteto servisne mreže ter število strokovnjakov;
– predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da je generalni zastopnik ponujenih
vozil ali da je proizvajalec ponujenega vozila;
– predložiti opis in program šolanja uporabnikov vozila.
3. Prodajalec mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga;
– priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku;
– priložiti tehnično dokumentacijo za vozilo in vso zahtevano opremo;
– priložiti potrdilo o opravljeni homologaciji;
– priložiti garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca;
– priložiti izjavo o ustreznosti;
– priložiti potrdilo o atestih;
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– priložiti servisno knjižico za vozilo;
– zagotoviti označbe na vozilu v slovenskem jeziku;
– zagotoviti šolanje uporabnikov za uporabo vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
posamezni ponudnik lahko predloži največ
3 variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2002
– december 2002 oziroma po ponudbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat, 01/471-25-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa DARS/MORS-286/2001-ODP), na račun 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 2. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba DARS/MORS-286/2001-ODP–specialna vozila“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2002 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naslov pooblaščenca.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
1. da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
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2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti;
3. da bo priložil Potrdilo pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih;
4. da bo v primeru sklenitve pogodbe
sprejel 30 dnevni plačilni rok od uradnega
prejetja računa na naslov pooblaščenca;
5. da bo podpisal in žigosal izjavo o izpolnjevanju tehničnih podatkov in zahtev pooblaščenca;
6. da bo podpisal in žigosal ponudbo –
cene;
7. da bo podpisal, izpolnil in žigosal Tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev pooblaščenca in priložil izpolnjeno disketo;
8. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe posla. Odločitev o sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
18. 3. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena – maks. 20 točk
Število točk

Kriterij

20
0-20

najnižja cena
najnižja cena x 20
ponujena cena

d.4) Pogarancijski rok – maks. 3 točke
Število točk

Kriterij

3
0-3

Najdaljši pogarancijski rok
ponujen pogarancijski rok x 3
najdaljši pogarancijski rok

b) Tehnično tehnološke rešitve – maks.
22 točk
e.1) Teža nadgradnje (brez opreme) –
maks. 3 točke
Število točk

Kriterij

3
0-3

Najnižja teža
Najnižja teža x 3
Ponujena teža

e.2) Težišče vozila – maks. 3 točke
Število točk

Kriterij

3
0-3

Najnižje težišče
Najnižje težišče x 3
Ponujeno težišče

e.3) Število kosov nad 20 kg, nameščenih nad težiščem vozila – maks.
4 točke
Število točk

Kriterij

4
0-4

Najnižje število kosov
Najnižje število kosov x 4
Ponujeno število kosov

b) Dobavni rok – maks. 30 točk
Število točk

Kriterij

30
0-30

najkrajši dobavni rok
najkrajši dobavni rok x 30
ponujeni dobavni rok

c) Garancijski rok – maks. 15 točk
Število točk

Kriterij

15
0-15

najdaljši garancijski rok
ponujen garancijski rok x 15
najdaljši garancijski rok

a) Poprodajne aktivnosti – maks. 13 točk
d.1) Šolanje kadrov – maks. 3 točke
Število točk

Kriterij

3

Šolanje pri proizvajalcu,
več dni, za vsaj 9 oseb
Šolanje pri proizvajalcu,
1 dan, za vsaj 9 oseb
Šolanje pri naročniku

2
1

e.4) Infrardeča kamera – maks. 2 točki
e.4.1) Teža kamere – maks. 0,33 točke
Število točk

Kriterij

0,33
0

Teža kamere < 2,3kg
Teža kamere ≥ 2,3kg

e.4.2) Video izhod – maks. 0,34 točke
Število točk

Kriterij

0,34

Video izhod (resolucija po
EIA RS 170) > 525 line/60 Hz
Video izhod (resolucija po
EIA RS 170) ≤ 525 line/60 Hz

0

e.4.3) Temperaturna in prostorska resolucija – maks. 0,5 točke
Število točk

Kriterij

0,5

Temperaturna in prostorska
resolucija (MTF)
> 80% na 30 parnih linij
na višino slike
> 40% na 60 parnih linij na
višino slike
oboje pri temperaturni
občutljivosti 5°C
Ne izpolnjuje vseh zgornjih
kriterijev

d.2) Servisna dejavnost – maks. 4 točke
Število točk

Kriterij

4
2

Uradni servis v Sloveniji
Uradni servis v tujini

0

d.3) Odzivni čas za popravila – maks. 3
točke
Število točk

Kriterij

3

Do 2 dni od prijave s strani
uporabnika
Od 2 do 4 dni od prijave
s strani uporabnika
Od 4 do 6 dni od prijave
s strani uporabnika

2
1

e.4.4) Temperaturna ločljivost – maks.
0,5 točke
Število točk

Kriterij

0,5

Minimalna temperaturna
ločljivost < 0,1°C
Minimalna temperaturna
ločljivost ≥ 0,1°C

0
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e.4.5) Temperaturna časovna vzdržljivost
kamere – maks. 0,33 točke
Število točk

Kriterij

0,33

Temperaturna časovna
vzdržljivost kamere (čas
v urah pri °C) ≥ 1 ura/80°C
Temperaturna časovna
vzdržljivost kamere (čas
v urah pri °C) < 1 ura/80°C

0

e.5) Domet monitorja za gašenje – maks.
2 točki
Število točk

Kriterij

2

Najdaljši domet pri
0° elevacije
Ponujen domet x2
Najdaljši domet

0-2

e.6) Volumen banke zraka– maks. 4 točke
Število točk

Kriterij

4
0-4

Največji volumen zraka
Ponujen volumen zraka x4
Največji volumen zraka

e.7) Črpalka– maks. 4 točke
Število točk

Kriterij

4
0-4

Največji pretok
Ponujen pretokx4
Največji pretok

Pooblaščenec lahko pred izbiro preveri
resničnost navedb in izjav na terenu.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
100 točk.
Pooblaščenec bo po končanem odpiranju ponudb izbral najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v
poglavju IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja sposobnosti in usposobljenosti ponudnika in na podlagi največjega skupnega
števila doseženih točk skladno z navedenimi ocenjevalnimi kriteriji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 80 z dne
12. 10. 2001, Ob-56352.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Ob-59437
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o. s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.
3. (a) Vrsta in količina blaga: /
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: goriva = 282.000 litrov,
II. sklop: kurilno olje = 95.000 litrov,
III. sklop: maziva - olja = 5.280 litrov.
Dobavitelji lahko podajo ponudbe za posmezne sklope ali za vse sklope skupaj. Na
kuverto je potrebno navesti ali se potegujejo za dobavo celotnega razpisanega blaga
ali samo za določen sklop.
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4. Kraj dobave: fco Komunala Koper Avtopark.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje enega leta, z možnostjo
podaljšanja do tri leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo za razpisno dokumentacijo, kontaktna oseba za dodatne informacije - Romana Georgijevič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure za 11.900 SIT
(vključen DDV).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunala Koper
d.o.o. - s.r.l. na št. 51400-601-10953 pri
Agenciji za plačilni promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 1. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2002 ob 11. uri v upravni stavbi Komunala
Koper d.o.o. - s.r.l., sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe (velja za vse
ponudnike), garancija za dobro izvedbo
pogodbenih del (velja za izbranega ponudnika).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe najkasneje do 6. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana
– za I. sklop: cena, plačilni pogoji in oddaljenost distributerja od sedeža naročnika,
– za II. in III. sklop: cena, plačilni pogoji,
rok dobave in reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.

Št. 431/2001
Ob-59479
1. Naročnik: Osnovna šola Lenart.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 25,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-12-30, faks 02/729-12-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: sadje in zelenjava (okvirna
vrednost 1,690.000 SIT),
2. skupina: pekovski izdelki (okvirna vrednost 3,200.000 SIT),
3. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 1,900.000 SIT),
4. skupina: meso in mesni izdelki (okvirna vrednost 6,100.000 SIT),
5. skupina: razni prehrambeni artikli razna
prehrana
(okvirna
vrednost
2,270.000 SIT),
6. skupina: sokovi in sirupi (okvirna vrednost 520.000 SIT),
7. skupina: ribe in drugi morski sadeži
(okvirna vrednost 420.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ptujska c. 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ravnatelj Marjan Zadravec, tel. 02/729-12-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 20. 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. 51800-603-31588
- s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 1. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Lenart, Ptujska
c. 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2002 ob 8.30, na Osnovni šoli
Lenart, Ptujska c. 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, soba št. 25.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponudbene cene, kot jamstvo za resnost ponudbe, v primeru odstopa od ponudbe, ki jo
lahko naročnik vnovči. Vzorec garancije je
priložen v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 70%, rok plačila 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
JVIZ Osnovna šola Lenart
Ob-59441
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/24-41-269, tel.
01/24-41-176 (Investicijski oddelek, Trubarjeva 3).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme učilnic, upravnih
prostorov, knjižnice in kuhinje za objekt
Gimnazija Kočevje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek februar
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ - inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Vinko Javoršek, tel.
01/23-44-040, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): cena razpisne dokumentacije znaša
20.000 SIT, virmansko plačilo na ž.r.
50102-601-11966, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ - inženiring, d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2002, ob 12. uri, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana,
Investicijski oddelek, Trubarjeva 3/V, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Vinko Javoršek. Ogled gradbišča je
možen po predhodni najavi v Kočevju.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-59442
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/24-41-269, tel.
01/24-41-176 (Urad za investicije, Trubarjeva 3).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme učilnic za objekt
Srednja zdravstvena šola v Izoli.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek februar
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ - inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; dodatne informacije: Janez Sitar, tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
ž.r. 50102-601-11966, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ - inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2002, ob 14. uri, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana,
Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna
soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb. Predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe: 25 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ
- inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Sitar Janez. Ogled gradbišča je možen
po predhodni najavi v Izoli.
17. Datum in številka objave predodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. JN 11-2001
Ob-59444
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor; faks: 02/33-27-661; tel.:
02/33-14-330; e-mail: info@snaga-mb.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kotalni
prekucnik z dvigalom za prevoz nevarnih odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vozilo se mora ponuditi v celoti (šasija + nadgradnja); vrednostno mora biti opredeljena
posebej šasija in nadgradnja ter celotno vozilo skupaj.
4. Kraj dobave: dobava fco. Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
1. dobava novega vozila ali 2. dobava rabljenega vozila (starost ca. 1 leto).
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava kompletnega vozila do 31. 5. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor, v blagajni podjetja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 3.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun TRR: 04515-0000175787 z
oznako “RD za JN11/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor – v tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 2001 ob 11.30 v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponujene vrednosti predmeta naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 11. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel: 02/33-14-330 pri Stanislavu Žagarju,
Branku Kosiju ali Ireni Bartok.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor
Ob-59451
1. Naročnik: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka, Vojkova
33, 5271 Vipava.
2. Naslov naročnika: Vojkova 33, 5271
Vipava,
tel.
05/36-55-210,
faks
05/36-55-225, e-mail: Center.JPV@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možnost oddaje sukcesivne dobave
živil po naštetih sklopih, sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
sklope skupaj:
1. kruh in pecivo,
2. jajca,
3. sadje in zelenjava,
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4. zmrznjeni artikli,
5. meso in mesni izdelki,
6. razni prehrambni artikli,
7. testenine,
8. čaji,
9. sokovi,
10. mleko in mlečni izdelki.
4. Kraj dobave: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka,
Vojkova 33, 5271 Vipava.
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za
usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka, Vojkova 33, 5271 Vipava - tajništvo .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, plačilo se izvrši na žiro
račun naročnika št. 52010-603-30692 s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka, Vojkova 33, 5271 Vipava .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2002 ob 11. uri v prostorih
Centra za usposabljanje invalidnih otrok
Janka Premrla Vojka, Vojkova 33, 5271
Vipava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za ponudbo v višini nad 30,000.000 SIT - originalna bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ponudbene cene, za ponudbo v višini pod 30,000.000 SIT - bianco
menica s pooblastilom za izpolnitev in uporabo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 30 dni od prejema računa, ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 7. 4. 2002, predvidoma do 21. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 75 točk, reference 20 točk, rok
plačila 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 11. 2001.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla Vojka,
Vipava
Št. 110-1/01
Ob-59494
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Celje
- Ljubljana, odsek Vransko - Blagovica;
nabava vozil, mehanizacije in opreme
za vzdrževalno AC bazo Vransko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
Sklop 1: Tovorno vozilo moči - ca.
280-320 kW, pogon 4 × 4, tristopenjski hidravlični sistem (1 kom); Snežni plug - čelni
dolžine ca. 5,0 m (1 kom); Snežni plug bočni (1 kom); Posipalo soli za montažo na
vozila - 6m3 (1 kom); Nakladač za sol rovokopač (1 kom);
Sklop 2: Kosilnica za brežine (1 kos);
Ročna rotacijska kosilnica - samohodna (1
kos); Ročna parkovna kosilnica - manjša (1
kos); Ročna rotacijska kosilnica - mulčer (1
kos); Priklopno tovorno vozilo za prevoz lažje mehanizacije (1 kos); Kosilnik na nitko za košnjo trave in trnja (4 kom);
Sklop 3: Lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase do 3,5 t in 90-100 kW - dolga
kabina (1 kom); Kombinirano vozilo (kombi
furgon) do 100 kW in skupne mase do 3 t
(1 kom); Kombinirano vozilo (tipa Kangoo za nadzor del) do 65 kW in skupne mase do
1,7 t (3 kom); Osebno vozilo moč motorja
75 kW do 85 kW (2 kom); Osebno vozilo
moč motorja ca. 50 kW (1 kom);
Sklop 4: Priklopno vozilo z nadgradnjo svetlobna tabla za zapiranje prometnega pasu (1 kom); Priklopno vozilo s signalno tablo spremenljive vsebine - polno grafična (2
kom);
Sklop 5: “C“ zapora avtoceste sestavni
deli za L=2000 (1 kpl); Zimska prometna
signalizacija (prometni znaki, snežni koli) (1kpl);
Sklop 6: Elektroagregat - prenosni (1
kos); Motorna žaga (1 kos); UKV mobilna
postaja - XL/P (6 kom); UKV postaja - ročna
XLI (4 kom);
Sklop 7: Tovorno vozilo - cisterna ca.
9 m3 s črpalko za čiščenje kanalizacije (1
kom);
Sklop 8: Kombinirana naprava za sesanje tekočin in hidrodinamično čiščenje kanalov (1 kom).
4. Kraj dobave: AC baza Vransko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
za sklop 1je 110 dni po podpisu pogodbe,
za sklope 2, 3, 4, 5 in 6 je 60 dni po
podpisu pogodbe, ter za sklopa 7 in 8 pa
140 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
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slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 12.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
- Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 1. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 1.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
– v višini 1,950.000 SIT za Sklop 1 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 450.000 SIT za Sklop 2 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 970.000 SIT za Sklop 3 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 290.000 SIT za Sklop 4 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 415.000 SIT za Sklop 5 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 55.000 SIT za Sklop 6 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb,
– v višini 895.000 SIT za Sklop 7 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb in
– v višini 1,250.000 SIT za Sklop 8 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 7. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 11. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-59495
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vozil osebnega, kombiniranega in dveh
lahkih tovornih vozil za AC bazo Ljubljana - izpostava Dob.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja po naslednjih sklopih:
Sklop 1: Lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase do 3,5 t; podaljšana kabina (2
kom)
Sklop 2: Kombinirano vozilo moči ca.
60 kW (1 kom)
Sklop 3: Osebno vozilo moči ca. 60 kW
(1 kom).
4. Kraj dobave: AC baza Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 1. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 1.
2002 ob 9. uri na naslovu Ljubljana, Družba
za državne ceste, Tržaška 19a, sejna soba
312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
– v višini 330.000 SIT za Sklop 1 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– v višini 75.000 SIT za Sklop 2 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb,
– v višini 87.000 SIT za Sklop 3 in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 7. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 18. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 67 z dne 10. 8. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 11. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-59543
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
TH podporja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik - lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje dobave 12 mesecev.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Komercialni oddelek, dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV,
način plačila: na blagajni Rudnika Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti Stanetu Medvešku vse podatke,
potrebne za izstavitev računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno oddati do 7. 1. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje dne 7. 1. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednosti do 40 točk,
– obročno odplačevanje do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Št. 40501-9/01
Ob-59563
V javnem razpisu za rekonstrukcijo obstoječih parkirišč in gradnjo novih parkirišč
ob železniški progi v Domžalah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
16. 11. 2001, Ob-58469, se datum in ura
odpiranja ponudb v 9. točki popravita in se
pravilno glasita: 13. 12. 2001 ob 16. uri.
Občina Domžale
Nadaljevanje postopka
Št. 110-1/01
Ob-59496
Postopek oddaje javnega naročila za Izvedbo sanacije mosta čez Koprivnico VA
115 na AC odseku 040, km 1,860, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001 (Ob-55261), 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
13. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura predložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 8. ure, javno odpiranje ponudb bo ob 9. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Nadaljevanje postopka
Št. 110-1/01
Ob-59497
Postopek oddaje javnega naročila za Izvedbo sanacije viadukta Dolgi most VA 046
na odseku AC A1/016, v km 0,280, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001 (Ob-55249), 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
13. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura predložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10. ure, javno
odpiranje ponudb bo ob 11. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Nadaljevanje postopka
Št. 110-1/01
Ob-59498
Postopek oddaje javnega naročila za Izvedbo sanacij mostov VA 095 in VA 096
preko Slatinskega potoka na AC odseku
038, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 21. 9. 2001 (Ob-55250), 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
14. 12. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura predložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 8. ure, javno odpiranje ponudb bo ob 9. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 945/01
Ob-59259
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Dobrič - Andraž (2. in 3. faza).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dobrič, Andraž, Občina
Polzela.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; rok dokončanja glede na finančna sredstva investitorja, predvidoma v letih
2002 in 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek
5, Žalec - Igor Glušič, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob predložitvo potrdila APP - RS o plačilu materialnih stroškov
na žiro račun št. 50750-601-19709 - Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. s pripisom: Razpis - Vodovod Dobrič, ali ob
plačilu na blagajni podjetja v višini 15.000
SIT. Priloženo mora biti tudi potrdilo o registraciji ter davčna številka podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2002 ob 12. uri v prostorih
Občine Polzela.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,250.000
SIT, kar je 5% od ocenjene vrednosti. Trajanje garancije je do 15. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detajlno 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): skladno z razpisno dokumentacijo.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 4. 2002 in 5. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70%,
– reference: 15%,
– usposobljenost: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponujena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno manjši
obseg del od razpisanega oziroma na razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi pravico,
da dela ne odda nobenemu ponudniku. V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.,
Žalec
Št. 777-10/01
Ob-59328
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
litijskega pokopališča.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: februar 2002,
oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, Branka Lavrih,
tel. 01/898-12-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT z upoštevanjem 19%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
Občine Litija, št. 50103-630-810316 –
proračun Občine Litija – javni razpis za razširitev pokopališča. Ponudnik mora obvezno navesti davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo Občine Litija, Jerebova
14, 1270 Litija, soba 44, drugo nadstropje.
Zapečatena kuverta mora biti jasno označena z napisom na prvi strani kuverte: “Ne odpiraj – javni razpis, ponudba – Razširitev litijskega pokopališča.” Na hrbtni strani kuverte
mora biti naveden popoln naslov pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 10. uri, v sobi št.
47 (velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova 14, Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponujenih del z veljavnostjo do
30. 1. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Litija, Jerebova 14, Litija –
Branka Lavrih, tel. 01/898-12-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Občina Litija
Št. 78/2001
Ob-59351
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.
02/573-57-50, faks 02/573-57-58, e-mail: obcina.crensovci@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: V. faza
kanalizacije v KS Bistrica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Gornja Bistrica,
Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2002
do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, kontaktna oseba je Stanko Lebar, tel. 02/573-57-56.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s prenosnim nalogom na žiro podjetja Atrij, d.o.o.,
št. 03125-1009808936, s pripisom “razpi-

sna dokumentacija – V. faza kanalizacija v
KS Bistrica“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 8. 1. 2002 do 12. ure, ne
glede na način dostave.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Črenšovci, Prekmurske čete 20, Črenšovci.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni, podrobneje opredeljeno 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference –
podrobneje bodo definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Občina Črenšovci

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. 640-23/01
Ob-59423
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: 9000 Murska Sobota, Kardoševa 2, tel. 531-10-00, faks
530-33-25.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov šolskih otrok v Mestni občini Murska Sobota. Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1
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Osnovna šola

Relacija

1. I. OŠ M. Sobota

Nemčavci-Martjanci-M. Sobota
Kupšinci-Veščica-Černelavci-M. Sobota
Polana-Černelavci-M. Sobota
Markišavci-M. Sobota
Satahovci-Krog-M. Sobota
Rakičan-M. Sobota
Pušča-M. Sobota
Dokležovje-Bakovci

2. II. OŠ M. Sobota
3. III. OŠ M. Sobota
4. Vse osnovne šole v mestu
5. Osnovna šola Bakovci
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo oddati ponudbo za vse
relacije skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 2. 2002 do konca junija 2002, z možnostjo podaljšanja za
eno leto, vendar skupno največ 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Jožica Viher.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na račun Banke
Slovenije št. TRR 01000-0100011448 in s
pripisom Javni razpis - izvajanje šolskih prevozov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 1. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v
zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis
za šolske prevoze”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 1. 2001 ob 10.30 v sejni sobi
Mestne občine Murske Sobote.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonskem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 4. 3. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 1.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edino merilo najnižja ponujena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: avtobusi morajo učence pripeljati
pred posamezno šolo najpozneje ob 7.45,
za vsako relacijo je glede na število učencev potreben po en avtobus, za relacijo
Rakičan-M. Sobota pa dva avtobusa; za
jutranji prevoz učencev na isto uro je tako
potrebnih osem avtobusov. Odvozi avtobusov so vezani na dokončanje pouka posebej za učence razredne stopnje od 1. do
4. razreda, ki končajo s poukom ob 11.45
in posebej za učence od 5. do 8. razreda,
ki končajo s poukom ob 13.45. Za posamezne oddelke razredne stopnje OŠ I., ki
imajo pouk v 2. izmeni sta potrebna za
privoz učencev ob 12. uri dva avtobusa in
prav tako za odvoz učencev ob 16.30 dva
avtobusa.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Občina Murska Sobota
Št. 731/01
Ob-59431
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik,
tel.
03/780-01-00,
faks
03/780-02-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pranje perila, priloga I B, št. kategorije: 27, letna količina 50.000 kg.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 2.
2002, zaključek 31. 1. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak in dodatne
informacije Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl.
ekon., tel. 03/780-01-04.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/780-02-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 12. 2001, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo pranje
perila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 1. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2002 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
navedeno v pogojih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON1 in BON2 ali
BON3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON2 ali BON3),
7. da ni dal zavajujoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse zahtevane letne količine storitev,
10. da ima reference za leto 2001 z dokazili,
11. da ima izjavo o nadomestitvi morebitnih manjkov perila,
12. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
13. da zagotavlja fiksno ceno na enoto
storitev za leto 2002, nato valorizirano ceno
za leto 2003 in 2004,
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14. da zagotavlja dostavo fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik - naloženo, razloženo,
15. da sprejema tehnologijo zbiranja in
razdeljevanja perila,
16. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
17. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe,
18. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2005. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
11. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– kvaliteta.
Način uporabe in pomen posameznega
merila
a) cena 60 točk,
– najnižja cena 60 točk,
– druga najnižja cena 50 točk,
– tretja najnižja cena 40 točk,
– četrta in ostale najnižje cene 30 točk;
b) reference za leto 2001 15 točk,
– pranje za 10 ali več uporabnikov, od
tega vsaj za 1 zdravstveni zavod 15 točk,
– pranje za 7-9 uporabnikov, od tega
vsaj za 1 zdravstveni zavod 10 točk,
– ostalo 0 točk;
c) kvaliteta 5 točk,
– razpolaga z ISO ali podobnim certifikatom kakovosti 5 točk,
– ne razpolaga z ISO ali podobnim certifikatom kakovosti 0 točk.
Izbrana bo tista ponudba, ki bo dosegla
najvišje število točk. Če imata dve ponudbi
isto število točk, se izbere tista, ki doseže
več točk pri merilu cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
8,500.000 SIT za leto 2002.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 73
Ob-59434
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: letalski prevoz
poštnih pošiljk – priloga I A, številka kategorije 4.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posemeznih destinacijah.
5. Kraj izvedbe: letališče Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2002
do 31. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za finančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2002 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdilo o registraciji,
potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe), potrdilo, da v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke in
druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS.
Ponudnik mora predložiti:
1. potrdilo davčne uprave, ki potrjuje, da
ima poravnane vse davke in prispevke in
2. lastno izjavo v kateri ponudnik pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da ima poravnane vse druge dajatve in
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
da ni dal zavajajočih podatkov iz te točke,
da je predložil izjavo, da sprejme pogoje iz
razpisne dokumentacuje.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 2. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 25. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 110-1/01
Ob-59493
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: AC Vučja vas Beltinci; dokončna odmera rekonstrukcije regionalne ceste R1-230 Radenci Ormož, odsek 1164 Radenci in odsek
1308 Radenci - Križevci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: R1-230 Radenci - Ormož.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje v 150 dneh po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna
oseba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439,
faks 01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Damijana Borštnar, inž. geod. DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, telefon
01/30-94-203, faks 01/30-94-213.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 1. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 1.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 286.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 7. 7. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 17. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 11. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 4042-101/01
Ob-59540
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje varnostno-receptorskih storitev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena. Izbiralo se
bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
5. Kraj izvedbe: v prostorih ministrstva v
stavbi Kotnikova 5 v Ljubljani.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe storitev je od januarja 2002 do januarja 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 3.nadstropje,
Službe generalnega sekretarja, Nataša
Jančar Rovan, tel. 01/478-36-28, faks
01/478-35-44, e-pošta: Natasa.Jancar-Rovan@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 9. do
12. ure, razen v dneh, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Glavna pisarna, II. nadstropje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj”, opremljene s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila “Ponudba za
opravljanje varnostno-receptorskih storitev”, s polnim naslovom naročnika na prvi
strani in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2002 ob 13. uri, na naslovu
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, velika
sejna dvorana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti pismo o nameri banke,
da bo izdala bančno garancijo v vrednosti
5% od celotne vrednosti naročila, če bo
ponudnik izbran.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od najmanj 30 dni
od dneva prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru da bo-

do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniku odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
150 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 02/06
Ob-59575
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, telefaks
03/713-64-64, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: A/1 letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2002
a) letno 42,000.000 SIT in
b) zimsko 15,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se kot celota.
5. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: januar 2002, dokončanje 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
varstvo okolja in urejanje prostora, Milan
Gerželj, tel. 03/713-64-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure
v delovnem času.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroški 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na transakcijski račun Občine Žalec, odprt pri Banki Slovenije, št.
01000-0100004367.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2002 ob 13. uri na Občini Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, soba 40/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti v
razpisu z veljavnostjo 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se financiranjo iz lastnih sredstev proračuna
Občine Žalec. Pridržujemo si tudi pravico

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Ob-59416
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po omejenem postopku za živila in material za prehrano, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001,
Ob-59203 se popravi 6. (a) točka in se
pravilno glasi:
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 11. 12. 2001.
Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje
Št. 671
Ob-59332
1. Naročnik: OŠ in vrtec Škofljica.
2. Naslov naročnika: Klanec 5, 1291
Škofljica,
tel.
01/36-63-813,
faks
01/36-63-804.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambno blago in kurilno olje po 3. odstavku
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Škofljica-OŠ in vrtec in
Lavrica vrtec.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. kruh,
2. pekovsko pecivo in sladice,
3. žitni kosmiči grisini,
4. testenine, zamrznjeni izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. meso,
7. mesni izdelki,
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zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 2. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference 10 točk, cena 70 točk, kader 10
točk in mehanizacija 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2002.
Občina Žalec

8. ribe,
9. pašteta,
10. sadje in zelenjava,
11. krompir,
12. sokovi in sirupi,
13. med,
14. jajca,
15. splošno prehrambeno blago,
16. čaji,
17. kurilno olje.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino, več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: tajništvo šole in
vrtca, Iva Bojc na naslovu: OŠ in vrtec Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
11. 12. 2001, vsak delovni dan med 8. in 13.
uro, po predhodni predložitvi potrdila o vplačilu
razpisne dokumentacije, faks 01/36-63-804.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50103-603-50085.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 17. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ in vrtec Škofljica, Klanec 5,
1291 Škofljica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega ŽR,
– da je v zadnjih treh letih z blagom oskrboval vsaj tri javne zavode,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče naročnika in enot razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe: 7. 1. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Iva Bojc, tel. 01/36-63-813.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
OŠ in vrtec Škofljica

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. 024/01
Ob-59450
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.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje kotla in kotlovskih naprav (1 A, zap. št. 1)
– vzdrževanje tlačnega dela kotla in armatur,
– vzdrževanje mlinov kotla,
– vzdrževanje kotlovskih naprav (odžlindrevalnikov, dodajalnikov premoga, grelnikov zraka Ljungstroem,
– vzdrževanje sistema odžlindrevanja in
odpepeljevanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: sposobnost se
bo ponudnikom priznala za obdobje enega
leta, druge faze postopka bo naročnik izvedel po potrebi po vzdrževanju (za določen
sklop takoj po priznanju sposobnosti).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek
za ekonomiko in javna naročila, I. nad.
soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel.: +386 1/58-75-247, faks:
+386 1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 11.900 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - vzdrževanje kotla in kotlovskih naprav“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti do vključno 7. 1. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za ekonomiko in javna
naročila, I. nad. soba 28.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica ali bančna garancija, odvisno
od vrednosti naročila v drugi fazi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvisno od vrste vzdrževanja (mesečno, po končanju del ali po situacijah), naročnik nudi
najkrajši 60 dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo ter
usposobljenost.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: naročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

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. 59
Ob-59320
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tiskanje reklamnih materialov za dobo dveh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena maks. 60 točk, roki
tiska 20 točk, kakovost ponudnika 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. za tiskanje zloženk se kot najugodnejša ponudnika izbere GMC, d.o.o.Ulica Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, v letni vrednosti 198.000 SIT;
2. za tiskanje prospektov se kot najugodnejši ponudnik izbere GMC, d.o.o.Ulica
Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, v letni vrednosti 891.000 SIT;
3. za tiskanje uradnega glasila GMC,
d.o.o.Ulica Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, v letni vrednosti 332.475 SIT;
4. za tiskanje letaka se kot najugodnejši
ponudnik izbere Dravska tiskarna, d.o.o.
Pobreška 20, 2000 Maribor, v letni vrednosti 310.800 SIT;
5. za tiskanje koledarčkov se kot najugodnejši ponudnik izbere Dravska tiskarna,

d.o.o. Pobreška 20, 2000 Maribor, v letni
vrednosti 169.500 SIT;
6. za tiskanje časopisa za stranke se kot
najugodnejši ponudnik izbere GMC,
d.o.o.Ulica Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, v letni vrednosti 3,080.000 SIT;
7. za tiskanje poštnih razgledov se kot
najugodnejši ponudnik izbere GMC, d.o.o.,
Ulica Kneza Koclja 11, 2000 Maribor, v
letni vrednosti 7,104.300 SIT;
8. za tiskanje O’glasna pošta se izbere
kot najugodnejši ponudnik Set, d.d., Ljubljana, Vevškova cesta 52, 1000 Ljubljana, v
letni vrednosti 47,128.800 SIT;
9. za tiskanje Biltena za znamke se kot
najugodnejši ponudnik izbere Leykam tiskarna, d.o.o., Miklavška 61, 2311 Hoče, v
letni vrednosti 5,480.160 SIT.
8. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 117,826.500 SIT; 14,982.735 SIT
– delna ponudba.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 64
Ob-59321
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava kurilnega olja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena z vsemi stroški
do prevzema pri naročniku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. OMV Istrabenz, d.o.o. Ferrarska 7,
6000 Koper, se izbere za nabavo kurilnega
olja za:
– PE Nova Gorica v letni vrednosti
1,660.400 SIT,
– PE Novo mesto v letni vrednosti
2,905.700 SIT.
Skupna pogodbena vrednost za eno leto
je 4,566.100 SIT.
2. EOC, d.o.o. Tržaška cesta 37, 2000
Maribor, se izbere za nabavo kurilnega
olja za:
– PE Celje v letni vrednosti 7,480.000
SIT,
– PE Kranj v letni vrednosti 4,767.600
SIT,
– PE Ljubljana v letni vrednosti
9,042.000 SIT,
– PE Maribor v letni vrednosti
9,042.000 SIT,
– PE Murska Sobota v letni vrednosti
4,932.000 SIT.
Skupaj pogodbena letna vrednost je
35,263.800 SIT.
3. Petrol,d.d. Ljubljana, Dunajska cesta
50, 1527 Ljubljana, se izbere za nabavo
kurilnega olja za PE Koper v letni vrednosti
9,535.525 SIT.
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7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,823.325 SIT; 49,737.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 63
Ob-59322
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja komunikacijskega
strežnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 40 točk, asistenca
10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o. Tržaška c. 116, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,500.437
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,821.782,57 SIT; 43,099.018
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-59329
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: serverji, diskovno polje in monitorji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, lastnosti opreme, dobava in vzdrževalni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: serverji: ITS d.d., Leskovškova 6, 1000 Ljubljana; diskovno polje in monitorji: Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
serverji:
43,762.939,88 SIT; diskovno polje in monitorji: 120,008.912,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: serverji: 51,887.451,56 SIT,
43,562.939,88 SIT; diskovno polje:
126,779.744 SIT, 119,465.528 SIT; monitorij: 477.933,75 SIT, 343.384,60 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: SURS-2BP.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-59330
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebni računalniki: splošni 80 kom,
močnejši 20 kom, posebni 10 kom; Monitorji: splošni 60 kom, večji 50 kom; Prenosni računalniki: splošni 40 kom, posebni 10
kom, Vožarski pot 12.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, lastnosti opreme, dobava in vzdrževalni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: osebni računalniki:
Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi; monitorji: PC Hand, Brezovice 10, 1236 Trzin; prenosni računalniki:
Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: osebni računalniki: 25,800.000 SIT; monitorji:
8,852.886 SIT; prenosni računalniki:
22,580.704 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: osebni računalniki: 40,663.845 SIT,
24,360.000 SIT; monitorji: 14,642.210
SIT, 8,852.886 SIT; prenosni računalniki:
24,016.250 SIT, 22,580.704 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: SURS-1BP.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-59331
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: aktivna mrežna oprema, Vožarski pot
12, in Parmova 33, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, lastnosti opreme, dobava in vzdrževalni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 75,643.950,51
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
151,152.435,13
SIT,
75,443.950,51 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: SURS-3BP.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-59342
1. Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, telefaks 436-74-49, tel.
28-04-439.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: naprava za preizkušanje požarnih lastnosti gradbenih materialov.
Kraj dobave: Zavod za gradbeništvo, požarni laboratorij, Srednje Gameljne 41, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnične prednosti 50%, cena 30%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,660.003
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,660.003 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 11. 2001.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Ob-59343
1. Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, telefaks 436-74-49, tel.
28-04-439.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hidravlični bat, hidravlični agregat in
krmilna elektronika za hidravlični bat.
Kraj dobave: na naslov naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnične prednosti 40%, cena 40%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,600.000
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 65,005.773 SIT, 17,600.000 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 11. 2001.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Št. 3949
Ob-59344
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 5 kosov filter vložek P.N.:
CA25825D03, 0,45 mikrona, 250
GPM; 5 kosov – filter vložek P.N.:
CA25825D04, 1,0 mikron, 250 GPM;
10 kosov - filter vložek P.N.:
CA25825D01, 6,0 mikronov, 250 GPM;
20 kosov filter vložek P.N.: CA 16149
C01, 25,0 mikronov, 35 GPM. Kraj dobave: Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IPROS, d.o.o. Cesta v
Gorice 30, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 136.173 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 143.340 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo oddano po postopku s pogajanji po 2.20 točki člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-55658.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško
Št. 155/5-2001
Ob-59345
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Arh. Novaka 2/b,
9000 Murska Sobota, tel. 02/53-02-112,
faks 02/53-02-111.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: aparat za pripravo mikrobioloških gojišč in aparat za razlivanje gojišč v petrijevke: Murska Sobota.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja ponudbena cena s ponderjem
60%,
– čim ugodnejši plačilni pogoji s ponderjem 30%,
– reference ponudnikov s ponderjem
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Labormed d.o.o.,
Zgornje Pirniče 96c, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 11,632.342,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
12,512.187,69
SIT,
11,632.342,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001
Ob-55842.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 9. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota
Št. 2/2001
Ob-59346
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,
5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/38-81-239.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravstveni in potrošni material: medicinski, sanitetni in potrošni material, laboratorijska diagnostika in pribor RTG filmi in
kemikalije, potrošni material v zobozdravstvu za preventivo, zdravljenje in protetiko.
Kraj dobave: so sedež naročnika in
zdravstvene postaje (Bovec, Kobarid, Most
na Soči in Podbrdo).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok; izbran je
ponudnik, ki je za celotno razpisano blago
ponudil najugodnejšo ceno in zahevan plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4.
7. Pogodbena
vrednost:
26,821.369,93 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za medicinski sanitetni in potrošni material 14,682.157,04 SIT,
– za laboratorijsko diagnostiko in pribor
3,808.575,85 SIT,
– za
RTG
filme
in
kemikalije
2,058.425,87 SIT, 1,957.078,69 SIT,
– za potrošni material v zobozdravstvu
za preventivo, zdravljenje in protetiko
6,920.933,24 SIT, 6,672.739,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-53263.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Zdravstveni dom Tolmin
Št. 1
Ob-59347
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Podlubnik 1, 4220
Škofja Loka, tel. 04/506-11-11, faks
04/512-51-41.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov, kraj dobave: Podlubnik 1, 4220
Škofja Loka.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejši ponudniki glede na razpisne pogoje.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mlinotest Peks, d.o.o., Škofja Loka,
Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka za dobavo
kruha in pekovskih izdelkov,
2. Štajnbirt mesarija, d.o.o., Kidričeva
22a, 4220 Škofja Loka za dobavo mesa in
mesnih izdelkov,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,
4. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4212 Naklo za dobavo sadja in zelenjave,
5. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo zamrznjenih in konzerviranih rib,
6. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4212 Naklo za dobavo jajc,
7. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo mlevskih izdelkov in testenin,
8. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo sirupov
in sadnih sokov.
9. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo ostalega pehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost ca. 17,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja pod 5% nad razpisano vrednostjo, najnižja manj kot 5% po razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni drugih informacij.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Osnovna šola Ivana Groharja
Škofja Loka
Št. 2
Ob-59357
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost. Obseg: 30 sklopov. Kraj dobave: Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so bili izbrani, ker so glede na merila iz razpisne dokumentacije dosegli pri posameznem dodeljenem sklopu
največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo smo dodelili
po posameznih sklopih naslednjim dobaviteljem: PCX Computers d.o.o., Stegne 15,
Ljubljana (sklop 3,4,5,6,7,8,20); Hermes
oprema d.o.o., Kolodvorska 7, Ljubljana
(sklop 2 delno,30); FMC d.o.o., Tržaška
330, Ljubljana (sklop 1); Mlacom d.o.o.,
Opekarska 51 a, Ljubljana (sklop 12, 23);
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Select Technology d.o.o., Dunajska 5,
Ljubljana (sklop 2 delno, 16 delno, 17,19,
21, 22, 26, 28); Eventus Computers
d.o.o., Tbilisijska 57 b, Ljubljana (sklop
13, 29); M&M d.o.o., Mengeška 14 b,
Trzin (sklop 24, 27); Kotar d.o.o., Ziherlova 6, Ljubljana (sklop 9, 10, 11, 14, 15,
16 delno, 18, 25).
7. Pogodbena vrednost: pogodbe smo
po posameznih sklopih sklenili z naslednjimi ponudniki:PCX Computers d.o.o. Ljubljana: 3,067.012,25 SIT; Hermes oprema
d.o.o., Ljubljana: 2.887.654 SIT; FMC
d.o.o.Ljubljana: 786.352 SIT; Mlacom
d.o.o., Ljubljana: 1,290.883 SIT; Select
Technology d.o.o. Ljubljana: 6,135.961,30
SIT; Eventus Computers d.o.o. Ljubljana:
6,421.900 SIT; M&M d.o.o. Trzin:
1,717.300; Kotar d.o.o. Ljubljana:
5,761.087,50 SIT .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudniki so predložili ponudbe v
različnih obsegih, zato ponudbe niso med
seboj cenovno primerljive.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 8-348
Ob-59361
1. Naročnik: Cankarjev dom.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana, tel. 01/241-71-79.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tonska oprema: dve mešalni mizi in
dva kompleta brezžičnih mikrofonov; naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bilo: ekonomsko
najugodnejša ponudba. Posamezen ponudnik je za posamezen sklop dosegel najboljšo oceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklopa “mešalni mizi”:
Audio video consulting G.m.b.H., Muenchner Bundesstrasse 121A, Salzburg; sklopa “kompleta brezžičnih mikrofonov”: MTD
electronics d.o.o., Resljeva 40, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: AVC G.m.b.H.:
11,046.899,93
SIT,
MTD
d.o.o.:
3,855.977,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 in po sklopih: dvoranska mešalna miza: 3; mobilna
mešalna miza: 3; kompleta brezžičnih mikrofonov: po 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
dvoranska
mešalna
miza:
18,731.790 SIT, 4,052.397 SIT; mobilna
mešalna miza: 13,510.773 SIT, 3,445.984
SIT; brezžični mikrofoni 16: 6,246.882 SIT,
2,015.634 SIT; brezžični mikrofoni 32:
2,572.978 SIT, 1,260.857 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-55185.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Cankarjev dom
Št. 8-348
Ob-59362
1. Naročnik: Cankarjev dom.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
Ljubljana, tel. 01/241-71-79.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reflektorji: 4x scaner, 6x moving500,
6x moving1000, 2x follow, 12x profil,
10x PC, 10x fresnel.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bilo:ekonomsko
najugodnejša ponudba. Posamezen ponudnik je za posamezen sklop dosegel najboljšo oceno. Izbran ni bil dobavitelj sklopa
“scanerjev”, ker ni bilo dveh ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop “moving 500”:
Despo d.o.o., Stegne 21, Ljubljana; sklop
“moving 1000”: Despo d.o.o.; sklop “follow”: Elsis d.o.o., Jamova 39, Ljubljana;
sklop “profil”: Elsis d.o.o; sklop “PC”: SST
d.o.o., Celovška 25, Ljubljana; sklop “fresnel”: SST d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: Despo d.o.o.:
14,610.552,48
SIT,
Elsis
d.o.o.:
8,061.319 SIT, SST d.o.o.: 2,304.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 in po sklopih: scaner: 1; moving500: 2; moving1000:
2; follow: 2; profil: 3; PC: 3; fresnel: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
moving500:
9,072.000
SIT,
6,113.514 SIT; moving1000: 12,100.050
SIT, 11,273.042 SIT; follow: 7,543.598
SIT, 7,298.793 SIT; profil: 2,512.001 SIT,
1,632.000 SIT; PC: 1,173.733 SIT,
1,152.000 SIT; fresnel: 1,220.483 SIT,
1,108.932 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-55184.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Cankarjev dom
Št. 62-ZF/01
Ob-59417
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks:
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strokovna literatura: 1. tuja periodika; 2. baze podatkov na CD romih.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost ponudbe s cenami v tuji valuti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Markom, d.o.o.,

Prvomajska 9, 1000 Ljubljana - tuja periodika; 2. DZS Trgovina, d.d., Slovenska 55,
1000 Ljubljana - baze podatkov na CD
romih.
7. Pogodbena vrednost: 1. tuja periodika: 94.031,04 USD; 2. baze podatkov na
CD romih: 26.222,49 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Vrednost najvišje ponudbe: 1. tuja
periodika: 95.200,47 USD; 2. baze podatkov na CD romih: 28.238 USD.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 4817/011
Ob-59418
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava impregniranih drogov ter izolatorjev in opornic za SN vode v obdobju
2001/2002:
– skupina 1 “drogovi impregnirani”
(3270 kosov, po specifikaciji),
– skupina 2 “izolatorji podporni in zatezni (10-20 kV)” (7700 kosov, po specifikaciji),
– skupina 3 “opornice za podporne izolatorje (10-20 kV)” (3800 kosov, po specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v posamezna skladišča – nadzorništva kupca za
blago vseh treh razpisnih skupin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– razpisna skupina 1: drogovi impregnirani: Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231
Ljubljana-Črnuče;
– razpisna skupina 2: izolatorji podporni
in zatezni (10-20 kV): postopek oddaje naročila ni končan;
– razpisna skupina 3: opornice za podporne izolatorje (10-20 kV): Elektroservisi
d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– razpisna skupina 1: drogovi impregnirani, v skupni ponudbeni vrednosti
85,102.170 SIT (brez DDV), s proizvajalcem Imont d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu;
– razpisna skupina 2: izolatorji podporni
in zatezni (10-20 kV): /;
– razpisna skupina 3: opornice za podporne izolatorje (10-20 kV), v skupni po-
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nudbeni vrednosti 2,971.100 SIT (brez
DDV), lastna proizvodnja.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– razpisna skupina 1: drogovi impregnirani: 3 pravilne ponudbe;
– razpisna skupina 2: izolatorji podporni
in zatezni (10-20 kV): 1 pravilna ponudba in
2 neprimerni ponudbi;
– razpisna skupina 3: opornice za podporne izolatorje (10-20 kV): 2 pravilni ponudbi in 1 neprimerna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– razpisna skupina 1: drogovi impregnirani: 94,432.480 SIT (brez DDV),
85,102.170 SIT (brez DDV);
– razpisna skupina 2: izolatorji podporni
in zatezni (10-20 kV): /;
– razpisna skupina 3: opornice za podporne izolatorje (10-20 kV): 3,051.850 SIT
(brez DDV), 2,971.100 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: o oddaji naročila za razpisno skupino 2 bo naročnik odločil po zaključku postopka.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: kabel energetski samonosni (SKS) 1 kV, v skupni ponudbeni vrednosti 53,952.000 SIT (brez DDV), s proizvajalcema Elka Hrvaška;
– skupina 2: oprema za samonosne kabelske snope (SKS), v skupni ponudbeni
vrednosti 18,218.450 SIT (brez DDV), s
proizvajalci Mehanika, Metalproduct, Mosdorfer.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: kabel energetski samonosni (SKS) 1 kV: 5 pravilnih ponudb in 1
nepravilna,
– skupina 2: oprema za samonosne kabelske snope (SKS): 6 pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: kabel energetski samonosni (SKS) 1 kV: 67,081.000 SIT (brez DDV),
53,592.000 SIT (brez DDV);
– skupina 2: oprema za samonosne kabelske snope (SKS): 25,013.456 SIT (brez
DDV), 18,218.450 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 4822/01
Ob-59419
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava samonosnega kabelskega
snopa (SKS) in opreme za SKS v obdobju 2001/2002:
– skupina 1 “kabel energetski samonosni (SKS) 1 kV” (117000 m, po specifikaciji),
– skupina 2 “oprema za samonosne kabelske snope (SKS)” (44093 kosov, po specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče kupca v Ljubljani v Črnučah, Cesta 24. junija 1 za blago razpisne skupine 2 ter posamezna skladišča-nadzorništva kupca za blago razpisne
skupine 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: kabel energetski samonosni (SKS) 1 kV: Eltima d.o.o., Šlandrova ul.
8 a, 1231 Ljubljana-Črnuče;
– skupina 2: oprema za samonosne kabelske snope (SKS): J-RUPERT & Co.
d.o.o., Stegne 13 d, 1000 Ljubljana.

Št. 4818/01
Ob-59420
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kabelske opreme za kable
SN in NN v obdobju 2001/2002:
– skupina 1 “končniki kabelski SN
(70-300) mm2” (587 kompletov, po specifikaciji),
– skupina 2 “spojke kabelske SN
(35-240) mm2” (340 kompletov, po specifikaciji),
– skupina 3 “končniki kabelski NN
(6-300) mm2” (1925 kompletov, po specifikaciji),
– skupina 4 “spojke kabelske NN
(6-300) mm2” (658 kompletov, po specifikaciji),
– skupina 5 “samokrčni material” (2130
kosov, po specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče kupca v Ljubljani v Črnučah,
Cesta 24. junija 1 za blago vseh 5 razpisanih skupin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: v skupni ponudbeni vrednosti 68,619.316 SIT (brez
DDV), s proizvajalcem TYCO Raychem.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni
ponudbi in 2 nepravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,481.247,60 SIT (brez DDV),
68,619.316 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 4821/01
Ob-59421
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava obesnega in spojnega materiala za nadzemne vode in kable ter zaščitne opreme in pribora za kable v obdobju 2001/2002:
– skupina 1 “obesni in spojni material za
nadzemne vode” (18945 kosov, po specifikaciji),
– skupina 2 “kabelski čevlji in vezni tulci” (39120 kosov, po specifikaciji),
– skupina 3 “zaščitne cevi in pribor za
kable” (66330 kosov/m/kg, po specifikaciji).
Dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče kupca v Ljubljani v Črnučah, Cesta 24. junija 1 za blago razpisnih
skupin 1 in 2 ter posamezna skladišča –
nadzorništva kupca za blago razpisne skupine 3.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode: J-Rupert & Co. d.o.o.,
Stegne 13 d, 1000 Ljubljana;
– skupina 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče;
– skupina 3: zaščitne cevi in pribor za
kable: Eltez d.o.o., Šlandrova 10, 1231
Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode, v skupni ponudbeni vrednosti 6,920.450 SIT (brez DDV), s proizvajalcema Metalproduct Zagreb in Mehanika Trbovlje;
– skupina 2: kabelski čevlji in vezni tulci,
varianta B, v skupni ponudbeni vrednosti
5,725.310 SIT (brez DDV), s proizvajalcem
Mehanika Trbovlje;
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– skupina 3: zaščitne cevi in pribor za
kable, v skupni ponudbeni vrednosti
7,820.440 SIT (brez DDV), s proizvajalci
Minerva, Elektrovod Plast, Stigma, Val plastika, Makoter, Koplast, Kuhar in Leskovec.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 3 pravilne ponudbe in 2
nepravilni ponudbi;
– skupina 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
5 pravilnih ponudb;
– skupina 3: zaščitne cevi in pribor za
kable: 5 pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 8,556.945 SIT (brez
DDV), 6,920.450 SIT (brez DDV);
– skupina 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
10,103.513,50 SIT (brez DDV), 5,725.310
SIT (brez DDV);
– skupina 3: zaščitne cevi in pribor za
kable: 11,136.257 SIT (brez DDV),
7,820.440 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 26. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 1762
Ob-59427
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža biološke stopnje
za čiščenje odpadnih vod naselja Lovrenc na Pohorju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega ponudnika smo upoštevali razpisna merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference in rok
dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sezam d.o.o., Grčarjeva 18, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 150,297.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 150,773.000 SIT, 150,297.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 1763
Ob-59428
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
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2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava vozila s teleskopsko roko in
košaro, fco Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega
ponudnika smo upoštevali razpisna merila,
in sicer: ponudbeno ceno, reference, rok
dobave in doseganje najvišje delovne višine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autocommerce d.o.o.,
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 31,864.849,49
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,987.118,90 SIT, 19,711.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 1764
Ob-59429
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava treh lahkih prekucnikov z
dvojno kabino.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri izbiri najugodnejšega ponudnika smo upoštevali razpisna merila, in
sicer: ponudbeno ceno, reference in rok
dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autocommerce d.o.o.,
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 19,198.735
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,198.735 SIT, 18,582.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-59436
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti in Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor in Cankarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: sklep o zavrnitvi vseh
ponudb, oddanih v 2. fazi omejenega razpisa št. 41405/00105/2000 0400 01 z dne
15. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: strojno-tehnološka oprema z izdelavo projekta, Slovensko narodno gledališče Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: naročnik je zavrnil vse
pridobljene ponudbe iz naslednjih razlogov:
1. eden izmed ponudnikov je ponudil
opremo, ki ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije,
2. dva izmed ponudnikov sta dopolnila
razpisne pogoje in jih s tem bistveno spremenila,
3. ponudbene vrednosti štirih ponudnikov so bistveno odstopale od planirane in
razpoložljive višine finančnih sredstev, s katerimi razpolagata naročnika.
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: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44826.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-44497.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti
in
Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo
Št. 66/3592/2001
Ob-59440
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-24-41.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup informacijskega sistema za
vodenje vzdrževanja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
40%, pozitivne reference ponudnika 30%,
usposobljenost za uvedbo in vzdrževanja
25%, plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kopa, računalniški inženiring, d.d., Kidričeva 14, 2380 Slovenj
Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 40,626.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,492.382 SIT, 4,165.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 145/2001
Ob-59480
1. Naročnik: Center za zdravljenje bolezni otrok.
2. Naslov naročnika: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, faks
01/78-87-470, tel. 01/78-87-450.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. mleko in melčni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
5. ribe,
6. jajca,
7. sadje in zelenjava A,
8. sadje in zelenjava B,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zamrznjeni izdelki.
Kraj dobave: Šentvid pri Stični 42.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po 3. odstavku 19. člena ZJN-1, najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– kruh in pekovski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– meso in mesni izdelki: Gruda-Jurmes
d.d., Cesta Leona Dobrotniška 15, 3230
Šentjur,
– perutnina in izdelki iz perutnine: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o. Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– jajca: Jata reja d.d., Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana,
– sadje in zelenjava A: D. Bulc & Co.
d.n.o., Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana,
– sadje in zelenjava B: KZ Krka z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,
– splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14, 1290
Grosuplje,
– zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh in pekovski izdelki 907.061,91
SIT,
– mleko in mlečni izdelki 1,858.446,80
SIT,
– meso in mesni izdelki 3,801.436 SIT,
– perutnina in izdelki iz perutnine
1,893.892 SIT,
– ribe 333.720 SIT,
– jajca 189.000 SIT,
– sadje in zelenjava A 585.042 SIT,
– sadje in zelenjava B 2,063.330 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago
5,047.073,93 SIT,
– zamrznjeni izdelki 392.445 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– kruh in pekovski izdelki 989.654 SIT,
907.061,91 SIT;
– mleko in mlečni izdelki 1,878.109,25
SIT, 1,858.446,80 SIT;
– meso in mesni izdelki 4,644.169 SIT,
3,801.436 SIT;
– perutnina in izdelki iz perutnine
2,305.933 SIT, 1,893.892 SIT;
– ribe 711.800 SIT, 333.720 SIT;
– jajca 260.820 SIT, 189.000 SIT;
– sadje in zelenjava A 653.130 SIT,
585.042 SIT;
– sadje in zelenjava B 2,450.109 SIT,
2,063.330 SIT;
– splošno
prehrambeno
blago
5,087.691,44 SIT, 5,047.073,93 SIT;
– zamrznjeni izdelki 742.383,91 SIT,
392.445 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45919.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Št. 405-92/2001
Ob-59448
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in vgradnja opreme učilnic
praktičnega puka in telovadnice za objekt poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Šempeter pri Novi Gorici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Svea, lesna industrija
d.d., Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob
Savi, za
1. sklop A “oprema učilnic praktičnega
pouka”; Boza Center za šport in kulturo,
d.o.o., Bevkov trg 6, 5001 Nova Gorica, za
2. sklop B “telovadnica”.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 54,575.372 SIT z DDV;
2. sklop: 30,026.342 SIT z DDV;.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 64,639.408 SIT, 54,575.372
SIT,
2. sklop: 34,762.354 SIT, 30,029.342
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 5/01
Ob-59449
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 13. 11. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava stroja za pometanje cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: nista ostali vsaj dve pravilni
ponudbi, zato se skladno s 1. odstavkom
76. člena ZJN naročilo ne odda.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 10.
2001, Ur. l. RS, št. 80, Ob-56335.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Ljubljana
Ob-59538
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, faks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 28. 9. 2001
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kemikalije in laboratorijski material.
Kraj dobave: Inštitut za mikrobiologijo,
Zaloška 4, Ljubljana, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za inštitut za mikrobiologijo:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina 6: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina 8: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 12: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 13: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 14: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 15: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 16: Maritim d.o.o., Na Rojah
25, 1210 Ljubljana.
Skupina 17: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor
Skupina 19: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 20: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Skupina 21: Dipros d.o.o., Gorenjesavska c.54, 4000 Kranj.
Skupina 23: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.12, 2000 Maribor.
Skupina 24: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 25: Omega d.o.o., Ižanska 77,
1000 Ljubljana.
Skupina 26: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 27: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Skupina 28: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 29: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 31:Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
A/ – Kemikalije za virologijo:
Skupina 1: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 2: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina 4: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 5: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 6: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana.
Skupina 7: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče
96/c, 1215 Medvode.
Skupina 8: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.12, 2000 Maribor.
Skupina 10: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 11: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 12: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 13: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 15: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 16: Omega d.o.o., Ižanska 77,
1000 Ljubljana.
Skupina 17: Kemomed d.o.o., Kališka
9, 4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.
Skupina 21: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
A – Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 2: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana.
Skupina 3: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina 4: Kemomed d.o.o., Kališka 9,
4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.
Skupina 5: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana.
Skupina 7: Kemomed d.o.o., Kališka 9,
4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.
Skupina 8: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana.
Skupina 9: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana.
Skupina 10: Karanta Ljubljana d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.
Skupina 11: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Skupina 12: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 13: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
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Skupina 15: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 16: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 17: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.12, 2000 Maribor.
Skupina 19: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 22: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 23: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana.
Skupina 24: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.12, 2000 Maribor.
Skupina 26: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 27: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 28: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 29: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 30: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
A Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 2: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
Skupina 3: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 4: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 6: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 7: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 8: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 9: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina 10: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče 96/c, 1215 Medvode.
Skupina 14: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 15: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 16: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.12, 2000 Maribor.
Skupina 17: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 18: Omega d.o.o., Ižanska 77,
1000 Ljubljana.
Skupina 21: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
A Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina 1: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 2: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 4: Medias International d.o.o.,
Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.
Skupina 5: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 6: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 7: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 8: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 9: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 11: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
A Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1: Kemomed d.o.o., Kališka 9,
4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.

Skupina 2: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 4: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 6: Mediline d.o.o. Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 7: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 8: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 10: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 11: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina 12: Mediline d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 13: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana
Skupina 18: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
A Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 2 Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 3: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 4: Mediline d.o.o., Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 5: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
Skupina 6: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 7: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 8: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 10: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana
A Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 2: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče
96/c, 1215 Medvode
Skupina 3: Mediline d.o.o., Ljubljanska
cesta 45, 1241 Kamnik.
Skupina 4: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 5 Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 6: Kemomed d.o.o., Kališka 9,
4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.
Skupina 7: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
A Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina 2: Kemomed d.o.o., Kališka 9,
4000 Kranj, PE:Stritarjeva 5.
Skupina 4: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana.
Skupina 5: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče
96/c, 1215 Medvode
Skupina 7: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana
Skupina 8: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana.
Skupina 9: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.
Skupina 10: Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana
Skupina 11: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, Ljubljana.
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A Laboratorijski material za biokemijo in
gojišča:
Skupina 1: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.
B Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1: Golias Labortehnika, Hinko Golias s.p., Groharjeva 6, 1000 Ljubljana.
Za inštitut za patologijo:
Skupina A Splošne kemikalije: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B Splošne kemikalije: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A Kemikalije za histologijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A Kemikalije za histologijo – barvila: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina B Kemikalije za histologijo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A Kemikalije za Elisa: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina A Imunohistokemija – protitelesa: Labormed d.o.o., Zg.Pirniče 96/c,
1215 Medvode.
Skupina A Kemikalije za kapilarno elektroforezo: Omega d.o.o., Ižanska 77, 1000
Ljubljana.
Skupina A Restrikcijske endonukleaze:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina A Reagenti za sekveniranje: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.
Skupina A DNA in RNA KITI: Karanta
Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana.
Skupina A Material za histologijo – fiksacija: Mediconsult d.o.o., Kvedrova c.10,
Ljubljana.
Skupina A Material za histologijo – pipetiranje: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B Objektna in pokrovna stekla:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
Skupina B Laboratorijska posoda: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B Laboratorijski material – zaščitna sredstva: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Za inštitut za sodno medicino:
Skupina A Kemikalije za toksikološki laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
Skupina B Kemikalije za toksikološki laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.
Skupina A Reagenti za toksikološki laboratorij: Maritim d.o.o., Na Rojah 25, 1210
Ljubljana.
Skupina A Testi za toksikološki laboratorij: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana.
Skupina A Imunokemijski reagenti za droge za toksikološki laboratorij: Alpos Meding
d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.
Skupina A Kemikalije za histološki laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B Kemikalije za histološki laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.
Skupina B Kemikalije za DNA laboratorij:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor.
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Skupina A Standardi za alkoholometrični
laboratorij: Maritim d.o.o., Na Rojah 25,
1210 Ljubljana.
Skupina A Ostale kemikalije (razno): Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A Laboratorijski material za kapilarno elektroforezo: Omega d.o.o., Ižanska 77, 1000 Ljubljana.
Skupina A Laboratorijski material za
GCMS: Chemass d.o.o., Baznikova 40,
1000 Ljubljana.
Skupina A Laboratorijski material za DNA
sekvenator: Omega d.o.o., Ižanska 77,
1000 Ljubljana.
Skupina B Material za foto laboratorij:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina A Laboratorijski material – razno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
Skupina B Laboratorijski material – razno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina 6: 1.278.834,00 SIT; Skupina
8: 210.509,90 SIT, Skupina 12:
3.218.337,00
SIT,
Skupina
13:
705.432,00 SIT, Skupina 14: 524.352,72
SIT, Skupina 15: 471.744,00 SIT, Skupina 16: 5.721.150,60 SIT, Skupina 17:
17.850,00 SIT, Skupina 19: 529.893,32
SIT, Skupina 20: 3.752.248,50 SIT, Skupina 21: 129.600,00 SIT, Skupina 23:
330.649,83
SIT,
Skupina
24:
6.230.456,38
SIT,
Skupina
25:
1.290.198,00
SIT,
Skupina
26:
225.267,00 SIT Skupina 27: 586.800,00
SIT, Skupina 28: 370.140,00 SIT, Skupina 29: 71.628,50 SIT, Skupina 31:
233.240,00 SIT.
A/- Kemikalije za virologijo:
Skupina 1: 2.285.780,04 SIT, Skupina
2: 7.825.746,00 SIT, Skupina 4:
7.486.184,00
SIT,
Skupina
5:
2.012.244,70
SIT,
Skupina
6:
1.372.691,00
SIT,
Skupina
7:
6.269.492,39
SIT,
Skupina
8:
5.462.385,60
SIT,
Skupina
10:
5.483.139,20
SIT,
Skupina
11:
1.893.402,00
SIT,
Skupina
12:
1.621.095,00
SIT,
Skupina
13:
1.885.968,00
SIT,
Skupina
15:
142.871,40
SIT,
Skupina
16:
3.319.862,00
SIT,
Skupina
17:
3.084.033,75
SIT,
Skupina
21:
3.727.337,80 SIT.
A – Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1: 739.416,60 SIT, Skupina 2:
31.305.347,50
SIT,
Skupina
3:
4.572.864,30 SIT, Skupina 4: 504.220,85
SIT, Skupina 5: 2.021.760,00 SIT, Skupina 7: 5.801,25 SIT, Skupina 8:
259.176,00 SIT, Skupina 9: 1.415.400,00
SIT, Skupina 10: 261.609,60 SIT, Skupina
11: 5.580.000,00 SIT, Skupina 12:
64.082,00 SIT, Skupina 13: 423.965,68
SIT, Skupina 15: 700.284,60 SIT, Skupina
16: 538.682,40 SIT, Skupina 17:
15.646.240,19
SIT,
Skupina
19:
350.288,00
SIT,
Skupina
22:
7.684.304,00
SIT,
Skupina
23:
725.787,00
SIT,
Skupina
24:
2.574.506,69 SIT, Skupina 26: 39.198,60
SIT, Skupina 27: 811.948,91 SIT, Skupina
28: 1.268.193,84 SIT, Skupina 29:

2.248.198,28
SIT,
Skupina
30:
4.669.084,00 SIT.
A Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 2: 2.105.586,00 SIT, Skupina
3: 509.787,45 SIT, Skupina 4:
5.652.523,80
SIT,
Skupina
6:
1.029.780,80
SIT,
Skupina
7:
3.765.718,00 SIT, Skupina 8: 563.760,00
SIT, Skupina 9: 1.053.810,00 SIT, Skupina 10: 594.297,90 SIT, Skupina 14:
677.214,70
SIT,
Skupina
15:
18.223.235,65
SIT,
Skupina
16:
8.238.036,80
SIT,
Skupina
17:
134.303,40 SIT, Skupina 18: 968.422,00
SIT, Skupina 21: 124.831,50 SIT.
A Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina 1: 7.192.420,94 SIT, Skupina
2: 786.019,00 SIT, Skupina 4:
1.826.427,50 SIT, Skupina 5: 511.650,15
SIT, Skupina 6: 2.823.939,29 SIT, Skupina 7: 2.415.668,90 SIT, Skupina 8:
28.524,30 SIT, Skupina 9: 182.384,00
SIT, Skupina 11: 725.090,80 SIT.
A Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1: 124.465,67 SIT, Skupina 2:
771.120,00 SIT Skupina 4: 99.200,00
SIT, Skupina 6: 1.913.540,55 SIT, Skupina 7: 883.000,00 SIT, Skupina 8:
807.962,40
SIT,
Skupina
10:
1.189.630,00 SIT, Skupina 11: 69.079,50
SIT, Skupina 12: 693.851,75 SIT, Skupina
13: 1.674.000,00 SIT, Skupina 18:
6.850.000,00 SIT.
A Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1: 196.420,00 SIT, Skupina 2:
778.464,00 SIT, Skupina 3: 614.968,20
SIT, Skupina 4: 5.076.962,98 SIT, Skupina 5: 997.693,50 SIT, Skupina 6:
3.115,00 SIT, Skupina 7: 29.750,00 SIT,
Skupina 8: 252.249,05 SIT, Skupina 10:
417.980,00 SIT.
A Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: 6.610,00 SIT,Skupina 2:
302.740,00 SIT,Skupina 3: 174.460,00
SIT, Skupina 4: 1.040.242,00 SIT, Skupina 5: 1.399.080,00 SIT, Skupina 6:
106.963,15 SIT, Skupina 7: 1.750.635,18
SIT.
A Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 144.573,00 SIT, Skupina 2:
495.725,00 SIT, Skupina 4: 6.610,00 SIT,
Skupina 5: 880.717,00 SIT, Skupina 7:
23.100,00 SIT, Skupina 8: 11.388,66 SIT,
Skupina 9: 539.618,27 SIT, Skupina 10:
843.510,00 SIT, Skupina 11: 274.000,00
SIT.
A Laboratorijski material za biokemijo in
gojišča:
Skupina 1: 38.080,00 SIT.
B Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1: 2.895.920,00 SIT.
Skupina
A
Splošne
kemikalije:
1.185.628,20 SIT, Skupina B Splošne kemikalije: 231.464,40 SIT, Skupina A Kemikalije za histologijo: 7.752.105,00 SIT,
Skupina A Kemikalije za histologijo – barvila: 796.312,30 SIT, Skupina B Kemikalije
za histologijo: 2.689.820,00 SIT,
Skupina A Kemikalije za Elisa:
8.829.800,00 SIT, Skupina A Imunohistokemija – protitelesa: 6.813.146,27 SIT,
Skupina A Kemikalije za kapilarno elektroforezo: 24.444.920,50 SIT,
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Skupina A Restrikcijske endonukleaze:
1.824.402,73 SIT, Skupina A Reagenti za
sekveniranje: 1.253.783,00 SIT, Skupina
A DNA in RNA KITI: 10.202.373,37 SIT,
Skupina A Material za histologijo – fiksacija: 2.535.824,55 SIT, Skupina A Material
za histologijo – pipetiranje: 1.047.225,52
SIT, Skupina B Objektna in pokrovna stekla: 617.752,80 SIT, Skupina B Laboratorijska posoda: 290.471,36 SIT, Skupina B
Laboratorijski material – zaščitna sredstva:
6.459.613,25 SIT.
Skupina A Kemikalije za toksikološki laboratorij: 790.957,15 SIT, Skupina B Kemikalije
za
toksikološki
laboratorij:
459.192,44 SIT, Skupina A Reagenti za
toksikološki laboratorij: 483.832,00 SIT,
Skupina A Testi za toksikološki laboratorij:
424.825,73 SIT, Skupina A Imunokemijski
reagenti za droge za toksikološki laboratorij: 9.232.925,00 SIT, Skupina A Kemikalije za histološki laboratorij: 395.669,75 SIT,
Skupina B Kemikalije za histološki laboratorij: 1.969.390,50 SIT, Skupina B Kemikalije za DNA laboratorij: 50.171,59 SIT, Skupina A Standardi za alkoholometrični laboratorij: 376.200,00 SIT, Skupina A Ostale
kemikalije (razno): 1.590.062,11 SIT, Skupina A Laboratorijski material za kapilarno
elektroforezo: 2.057.510,00 SIT, Skupina
A Laboratorijski material za GCMS:
8.562.692,60 SIT, Skupina A Laboratorijski material za DNA sekvenator:
7.100.730,00 SIT, Skupina B Material za
foto laboratorij: 695.365,40 SIT, Skupina A
Laboratorijski
material
–
razno:
10.605.505,41 SIT, Skupina B Laboratorijski material – razno: 759.969,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina 6: 6, Skupina 8: 5, Skupina 12:
3, Skupina 13: 6, Skupina 14: 5, Skupina
15: 3, Skupina 16: 2, Skupina 17: 2, Skupina 19: 4, Skupina 20: 6, Skupina 21: 6,
Skupina 23: 2, Skupina 24: 3, Skupina 25:
3, Skupina 26: 4, Skupina 27: 6, Skupina
28: 2, Skupina 29: 3, Skupina 31: 2
A/- Kemikalije za virologijo:
Skupina 1: 3, Skupina 2: 7, Skupina 4:
5, Skupina 5: 2, Skupina 6: 2, Skupina 7:
2, Skupina 8: 2, Skupina 10: 2, Skupina
11: 2, Skupina 12: 3, Skupina 13: 5, Skupina 15: 3, Skupina 16: 2, Skupina 17: 2,
Skupina 21: 5.
A – Kemikalije za imunologijo:
Skupina 1: 6, Skupina 2: 2, Skupina 3:
2, Skupina 4: 5, Skupina 5: 8, Skupina
7:4, Skupina 8: 3, Skupina 9: 2, Skupina
10: 2, Skupina 11: 5, Skupina 12: 5, Skupina 13: 5, Skupina 15: 2, Skupina 16: 3,
Skupina 17: 3, Skupina 19: 3, Skupina 22:
4, Skupina 23:2, Skupina 24: 2, Skupina
26: 2, Skupina 27: 2, Skupina 28: 2, Skupina 29: 4, Skupina 30: 5.
A Kemikalije za parazitologijo in STD:
Skupina 2: 6, Skupina 3: 4, Skupina 4:
4, Skupina 6: 3, Skupina 7: 5, Skupina 8:
3, Skupina 9: 6, Skupina 10: 2, Skupina
14: 3, Skupina 15: 2, Skupina 16: 4, Skupina 17: 4, Skupina 18: 3, Skupina 21: 3.
A Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina 1: 5, Skupina 2: 2, Skupina 4:
3, Skupina 5: 3, Skupina 6: 2, Skupina 7:
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3, Skupina 8: 3, Skupina 9: 2, Skupina
11: 2.
A Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina 1: 5, Skupina 2: 2, Skupina 4:
4, Skupina 6: 7, Skupina 7: 3, Skupina 8:
3, Skupina 10: 7, Skupina 11: 2, Skupina
12: 3, Skupina 13: 4, Skupina 18: 3.
A Laboratorijski material za virologijo:
Skupina 1: 2, Skupina 2: 4, Skupina 3:
3, Skupina 4: 6, Skupina 5: 5, Skupina 6:
3, Skupina 7: 4, Skupina 8: 7, Skupina
10: 4.
A Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: 4, Skupina 2: 5, Skupina 3:
6, Skupina 4: 2, Skupina 5: 5, Skupina 6:
4, Skupina 7: 2.
A Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina 1: 6, Skupina 2: 6, Skupina 4:
4, Skupina 5: 3, Skupina 7: 2, Skupina 8:
2, Skupina 9: 7, Skupina 10: 2, Skupina
11: 3.
A Laboratorijski material za biokemijo in
gojišča:
Skupina 1: 3
B Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1: 6.
Skupina A Splošne kemikalije: 2, Skupina B Splošne kemikalije: 3, Skupina A Kemikalije za histologijo: 4, Skupina A Kemikalije za histologijo – barvila: 2, Skupina B
Kemikalije za histologijo: 4, Skupina A Kemikalije za Elisa: 8, Skupina A Imunohistokemija – protitelesa: 2, Skupina A Kemikalije za kapilarno elektroforezo: 2, Skupina A
Restrikcijske endonukleaze: 4, Skupina A
Reagenti za sekveniranje: 2, Skupina A DNA
in RNA KITI: 6, Skupina A Material za histologijo – fiksacija: 3, Skupina A Material za
histologijo – pipetiranje: 5, Skupina B Objektna in pokrovna stekla: 5, Skupina B Laboratorijska posoda: 3, Skupina B Laboratorijski material – zaščitna sredstva: 3.
Skupina A Kemikalije za toksikološki laboratorij: 2, Skupina B Kemikalije za toksikološki laboratorij: 3, Skupina A Reagenti
za toksikološki laboratorij: 3, Skupina A Testi za toksikološki laboratorij: 7, Skupina A
Imunokemijski reagenti za droge za toksikološki laboratorij: 3, Skupina A Kemikalije za
histološki laboratorij: 2,Skupina B Kemikalije za histološki laboratorij: 4, Skupina B
Kemikalije za DNA laboratorij: 3,
Skupina A Standardi za alkoholometrični
laboratorij: 2, Skupina A Ostale kemikalije
(razno): 3, Skupina A Laboratorijski material
za kapilarno elektroforezo: 2, Skupina A Laboratorijski material za GCMS: 2, Skupina
A Laboratorijski material za DNA sekvenator: 2, Skupina B Material za foto laboratorij: 2, Skupina A Laboratorijski material –
razno: 3,
Skupina B Laboratorijski material – razno: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
Skupina
6:
1.964.826,85,
1.278.834,00 SIT; Skupina 8: 839.174,00
SIT, 157.651,20 SIT; Skupina 12:
9.986.233,53 SIT, 3.218.337,00 SIT;
Skupina
13:
4.480.550,00
SIT,
705.432,00
SIT,
Skupina
14:
1.314.930,96 SIT, 141.600,00 SIT, Sku-

pina 15: 501.228,00 SIT, 323.442,00 SIT,
Skupina
16:
6.007.019,90
SIT,
5.721.150,60 SIT, Skupina 17: 24.633,00
SIT, 17.850,00 SIT, Skupina 19:
985.353,00 SIT, 529.893,32 SIT, Skupina 20: 5.163.240,00 SIT, 880.470,00 SIT,
Skupina 21: 207.022,10 SIT, 9.900,00
SIT, Skupina 23: 382.993,00 SIT,
330.649,83
SIT,
Skupina
24:
7.126.839,73 SIT, 6.230.456,38 SIT,
Skupina
25:
1.328.903,94
SIT,
1.057.461,37
SIT,
Skupina
26:
284.136,00 SIT, 225.267,00 SIT, Skupina 27: 785.721,30 SIT, 383.180,00 SIT;
Skupina 28: 434.931,00 SIT, 370.140,00
SIT; Skupina 29: 99.763,65 SIT,
24.750,00 SIT; Skupina 31: 1.016.974,00
SIT, 233.240,00 SIT;
A/- Kemikalije za virologijo:
Skupina
1:
2.405.842,36
SIT,
2.285.780,04
SIT;
Skupina
2:
10.473.428,00 SIT, 3.465.900,00 SIT,
Skupina
4:
7.486.184,00
SIT,
3.139.575,00
SIT,
Skupina
5:
2.166.596,54 SIT, 2,012.244,70 SIT,
Skupina
6:
1.489.617,93
SIT,
1.372.691,00
SIT,
Skupina
7:
6.896.441,69 SIT, 6.269.492,39 SIT;
Skupina
8:
5.742.239,00
SIT,
5.462.385,60
SIT;
Skupina
10:
7.120.960,00 SIT, 5.483.139,20 SIT;
Skupina
11:
3.094.554,54
SIT,
1.893.402,00
SIT;
Skupina
12:
1.711.343,95 SIT, 1.621.095,00 SIT;
Skupina
13:
4.338.035,52
SIT,
1.885.968,00
SIT;
Skupina
15:
195.013,40 SIT, 142.871,40 SIT; Skupina 16: 3.419.457,86 SIT, 3.319.862,00
SIT; Skupina 17: 3.238.235,41 SIT,
3.084.033,75
SIT;
Skupina
21:
5.486.947,20 SIT, 2.203.996,00 SIT;
A – Kemikalije za imunologijo:
Skupina
1:
887.880,00
SIT,
670.032,00
SIT;
Skupina
2:
40.334.221,09 SIT, 31.305.347,50 SIT;
Skupina
3:
6.354.742,80
SIT,
4.572.864,30 SIT; Skupina 4: 558.489,05
SIT, 415.119,65 SIT; Skupina 5:
3.401.388,90 SIT, 1.134.240,00 SIT;
Skupina 7: 9.377,20 SIT, 5.801,25 SIT;
Skupina 8: 376.185,78 SIT, 259.176,00
SIT; Skupina 9: 2.117.010,00 SIT,
1.415.400,00
SIT,
Skupina
10:
575.960,00 SIT, 261.609,60 SIT; Skupina 11: 7.447.476,60 SIT, 3.540.960,00
SIT; Skupina 12: 82.467,00 SIT,
16.326,80 SIT; Skupina 13: 556.063,20
SIT, 251.426,77 SIT; Skupina 15:
770.312,44 SIT, 700.284,06 SIT; Skupina 16: 538.698,00 SIT, 510.534,00 SIT;
Skupina
17:
16.450.560,00
SIT,
15.646.240,19
SIT;
Skupina
19:
401.864,40 SIT, 350.288,00 SIT, Skupina 22: 9.332.341,17 SIT, 7.684.304,00
SIT, Skupina 23: 849.278,00 SIT,
725.787,00
SIT,
Skupina
24:
2.706.408,00 SIT, 2.574.506,69 SIT;
Skupina 26: 63.516,00 SIT, 39.198,60
SIT; Skupina 27: 1.235.142,00 SIT,
811.948,91
SIT;
Skupina
28:
1.926.715,91 SIT; 1.268.193,84 SIT;
Skupina
29:
8.500.973,34
SIT;
2.248.198,28
SIT;
Skupina
30:
6.340.320,00 SIT, 2.434.680,00 SIT.
A Kemikalije za parazitologijo in STD:
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Skupina 2: 11.094.429,50 SIT,
2.105.586,00 SIT; Skupina 3: 683.476,50
SIT, 509.787,45 SIT; Skupina 4:
11.941.461,40 SIT, 3.866.170,00 SIT;
Skupina
6:
1.366.953,00
SIT,
1.019.574,90
SIT;
Skupina
7:
4.377.623,25 SIT, 2.781.625,00 SIT, Skupina 8: 688.724,40 SIT, 234.073,00 SIT;
Skupina
9:
1.445.493,00
SIT,
1.053.810,00
SIT;
Skupina
10:
653.727,70 SIT, 594.297,90 SIT; Skupina
14: 779.688,00 SIT, 677.214,70 SIT; Skupina 15: 18.223.235,65 SIT, 3.352.765,50
SIT; Skupina 16: 12.062.610,00 SIT,
8.238.036,80
SIT;
Skupina
17:
490.042,00 SIT, 134.303,40 SIT; Skupina
18: 997.474,66 SIT, 968.422,00 SIT; Skupina 21: 476.666,40, 124.831,50 SIT.
A Kemikalije za biokemijo in gojišča:
Skupina
1:
9.511.225,12
SIT,
7.192.420,94 SIT, Skupina 2: 832.012,00
SIT, 786.019,00 SIT; Skupina 4:
1.931.562,00, 1,563.629,06 SIT; Skupina
5: 516.484,57 SIT, 496.452,53 SIT; Skupina 6: 2.953.278,34 SIT, 2.823.939,29
SIT; Skupina 7: 2.674.168,30 SIT,
2.415.668,90 SIT; Skupina 8: 32.087,55
SIT; 28.524,30 SIT; Skupina 9: 182.384,00
SIT, 100.197,60 SIT; Skupina 11:
831.858,79 SIT, 725.090,80 SIT.
A Laboratorijski material za bakteriologijo:
Skupina
1:
145.029,59
SIT,
124.465,67 SIT; Skupina 2: 771.120,00
SIT, 672.000,00 SIT; Skupina 4:
534.630,00 SIT, 99.200,00 SIT; Skupina
6: 1.913.540,55 SIT, 510.911,96 SIT; Skupina 7: 2.023.000,00 SIT, 883.000,00 SIT;
Skupina 8: 1.164.957,60 SIT, 807.962,40
SIT; Skupina 10: 1.348.370,00 SIT,
664.400,00 SIT; Skupina 11: 70.165,00
SIT, 69.079,50 SIT; Skupina 12:
1.059.942,30 SIT, 373.299,42 SIT; Skupina 13: 2.560.000,00 SIT, 1.674.000,00
SIT; Skupina 18: 7.288.750,00 SIT,
6.850.000,00 SIT.
A Laboratorijski material za virologijo:
Skupina
1:
214.342,80
SIT,
196.420,00 SIT; Skupina 2: 1.215.367,20
SIT, 493.098,00 SIT; Skupina 3:
2.173.059,00 SIT, 614.968,20 SIT; Skupina 4: 7.984.505,38 SIT, 2.868.186,42
SIT; Skupina 5: 1.265.183,00 SIT,
702.718,80 SIT; Skupina 6: 3.960,00 SIT,
3.115,00 SIT; Skupina 7: 43.554,00 SIT,
29.570,00 SIT; Skupina 8: 298.580,55
SIT, 252.249,05 SIT; Skupina 10:
640.000,00 SIT, 417.980,00 SIT.
A Laboratorijski material za imunologijo:
Skupina 1: 17.940,00 SIT, 6.610,00
SIT; Skupina 2: 333.020,00 SIT,
189.200,00 SIT; Skupina 3: 174.460,00
SIT, 41.410,00 SIT; Skupina 4:
1.135.199,59 SIT, 1,040.242,00 SIT;
Skupina 5: 1.399.080,00 SIT, 673.160,00
SIT; Skupina 6: 178.282,23 SIT,
74.107,00 SIT; Skupina 7: 1.750.635,18
SIT, 1.364.982,36 SIT.
A Laboratorijski material za parazitologijo in STD:
Skupina
1:
192.780,00
SIT,
144.573,00 SIT; Skupina 2: 521.160,00
SIT, 283.760,00 SIT; Skupina 4:
16.990,00 SIT, 6.610,00 SIT; Skupina 5:
880.717,00 SIT, 91.341,69 SIT; Skupina
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7: 23.919,00, 23.100,00 SIT; Skupina 8:
35.735,70 SIT, 11.388,66 SIT; Skupina
9: 869.417,59 SIT, 510.629,00 SIT; Skupina 10: 843.510,00 SIT, 71.757,00 SIT;
Skupina
11:
282.630,00
SIT,
274.000,00 SIT.
A Laboratorijski material za biokemijo in
gojišča:
Skupina 1: 354.600,00 SIT, 38.080,00
SIT.
B Laboratorijski potrošni material:
Skupina B.I.2.1: 14.393.699,00 SIT,
2.895.920,00 SIT.
Skupina
A
Splošne
kemikalije:
1.490.753,46 SIT, 1.185.628,20 SIT;
Skupina B Splošne kemikalije: 269.983,87
SIT, 231.464,40 SIT
Skupina A Kemikalije za histologijo:
31.557.777,79 SIT, 7.752.105,00 SIT;
Skupina A Kemikalije za histologijo – barvila: 1.248.757,25 SIT, 796.312,30 SIT;
Skupina B Kemikalije za histologijo:
5.004.854,40 SIT, 1.925.598,50 SIT;
Skupina
A
Kemikalije
za
Elisa:
28.857.818,92 SIT, 8.829.800,00 SIT,
Skupina A Imunohistokemija – protitelesa:
7.979.521,20 SIT, 6.813.146,27 SIT;
Skupina A Kemikalije za kapilarno elektroforezo: 25.178.268,12 SIT, 24.444.920,50
SIT; Skupina A Restrikcijske endonukleaze:
2.289.673,75 SIT, 1.824.402,73 SIT;
Skupina A Reagenti za sekveniranje:
2.163.002,40 SIT, 1.253.783,00 SIT;
Skupina
A
DNA
in
RNA
KITI:
17.577.893,41 SIT, 7.929.386,50 SIT;
Skupina A Material za histologijo – fiksacija: 2.645.905,50 SIT, 1.283.415,00 SIT,
Skupina A Material za histologijo – pipetiranje: 1.529.583,96 SIT, 910.550,00
SIT;
Skupina B Objektna in pokrovna stekla:
3.620.874,50 SIT, 617.752,80 SIT;
Skupina B Laboratorijska posoda:
716.927,40 SIT, 290.471,36 SIT; Skupina B Laboratorijski material – zaščitna sredstva: 6.459.613,25, 4.317.934,59 SIT.
Skupina A Kemikalije za toksikološki laboratorij: 796.766,88 SIT, 790.957,15 SIT;
Skupina B Kemikalije za toksikološki laboratorij: 737.061,31 SIT, 459.192,44
SIT;
Skupina A Reagenti za toksikološki laboratorij: 1.357.650,00 SIT, 483.832,00 SIT;
Skupina A Testi za toksikološki laboratorij: 1,827.589,40 SIT, 424.825,73 SIT;
Skupina A Imunokemijski reagenti za droge
za toksikološki laboratorij: 18,075.556,30
SIT, 9.232.925,00 SIT; Skupina A Kemikalije za histološki laboratorij: 530.134,29
SIT, 395.669,75 SIT;
Skupina B Kemikalije za histološki laboratorij: 5.137.123,65 SIT, 1,969.390,50
SIT;
Skupina B Kemikalije za DNA laboratorij:
72.227,92 SIT, 50.171,59 SIT;
Skupina A Standardi za alkoholometrični
laboratorij: 574.294,00 SIT, 376.200,00
SIT;
Skupina A Ostale kemikalije (razno):
2.148.653,47 SIT, 1.590.062,11 SIT;
Skupina A Laboratorijski material za kapilarno elektroforezo: 2.119.235,33 SIT,
2.057.510,00 SIT; Skupina A Laboratorijski material za GCMS: 10.070.000,00 SIT,
8.562.692,60 SIT;

Skupina A Laboratorijski material za
DNA sekvenator: 7.313.751,90 SIT,
7.100.730,00 SIT;
Skupina B Material za foto laboratorij:
767.883,20 SIT, 695.365,40 SIT; Skupina A Laboratorijski material – razno:
16.892.223,20 SIT, 10.605.505,41 SIT;
Skupina B Laboratorijski material – razno:
3,500.617,70 SIT, 759.969,00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6.
2001, Ob-50536.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-45190.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 1751/01
Ob-59545
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 3.000.000 l kurilnega olja –
ekstra lahko, Nafta Lendava d.o.o. Rudarska cesta 1, 9220 Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 171,913.350
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (op. 2): 48,763 SIT/l, 48,155 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: Uradni list RS,
št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št. 264/01,
Ob-44339.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 1751/01
Ob-59546
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-89,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 8.000.000 l kurilnega olja –
ekstra lahko, Termoelektrarna Trbovlje, Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Občina Krško

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Krško

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 351-03-24/2001 O605
Ob-59262
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
elektro-tržnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 97,774.144,28
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 124,971.846,02 SIT, 97,774.144,28
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 58 z dne 13. 7.
2001, št. objave: 351-03-24/2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Krško

Št. 351-03-25/2001 O605
Ob-59264
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev mestnega parka v Krškem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak Krško d.d., Leskovška 2a, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 70,008.248,19
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 116,647.284 SIT, 70,008.248,19
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53107.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 7. 2001.
Občina Krško

Št. 351-03-39/01 O605
Ob-59256
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev pokopališča v
Leskovcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Resa z.o.o., CKŽ 67,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 28,991.336
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,558.395 SIT, 28,991.336 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001, št. objave: 351-03-39/2001,
Ob-51338.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

Št. 35103-3/00 O605
Ob-59263
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija plazov v Občini
Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIP-o Posavje d.o.o., Krška vas 41a, 8262 Krška vas.
7. Pogodbena vrednost: 24,801.273,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,822.099,40 SIT, 24,801.273,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 58 z dne
13. 7. 2001, št. objave: 35103-3/2001,
Ob-51939.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

Št. 351-03-46/2001 O605
Ob-59265
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ceste – osnovni asfalti
in preplastitve cest v Občini Krško v letu
2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 47,489.716
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,556.514,30 SIT, 47,489.716
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001,
št. objave: 351-03-46/2001, Ob-51941.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 450,724.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,725 SIT/l, 47,345 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: Uradni list RS,
št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št. 264/01,
Ob-44339.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 7. 2001.
Občina Krško
Št. II-9/145
Ob-59318
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.
3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba fekalnega kanala F16, F16a, F16b, tlačnega kanala in
črpališča Čežarji pri Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
je ekonomsko najugodnejša ponudba. Navedba meril: ponudbena cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve.
Izbran je ponudnik ki je zbral največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska 7, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 34,054.703
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,208.168 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
40,126.800,50
SIT,
43,054.703,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
J.P. Komunala Koper, d.o.o.-s-r.l.
Ob-59415
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba postajališča primestnega potniškega prometa Ljubljana – Tivoli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– višina ponudbene cene 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra
20%,
– rok izvedbe 20%.
Po navedenih kriterijih je izbrani izvajalec zbral max. število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,730.454
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,200.129 SIT, 49,730.454,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Št. 400-05-23/00
Ob-59426
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe pod točko:
1. 22. 10. 2001,
2. 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: naročilo obsega gradbena
dela, ki so se oddala posamično, pod točko:
1. avtomatska merilna postaja za
kontinuirano spremljanje kakovosti Savinje v Medlogu,
2. avtomatska merilna postaja za
kontinuirano spremljanje kakovosti Save v Jesenicah na Dolenjskem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 5 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: pod točko:
1. PUV – Nizke in vodne gradnje Celje,
d.d., Lava 11, 3000 Celje,
2. VGP- Novo mesto, d.d., Trdinova 23,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: pod točko:
1. 6,048.760,12 SIT,
2. 12,451.358,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: pod točko:
1. /
2. /
9. Število prejetih ponudb: pod točko:
1. tri,
2. dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: pod točko:
1. 5,325.922 SIT; 4,339.145,07 SIT,
2. 10,798.422 SIT; 10,463.326 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije
za okolje

Št. 400-05-1/01
Ob-59425
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: postopek zaključen.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava piezometrov za
stalno vzorčevanje podtalnice na Ljubljanskem polju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,641.601 SIT; 12,584.295 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na
ponovljeni javni razpis nista prispeli dve pravilni ponudbi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001, Ob-52791; ponovljeni razpis Uradni
list RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001, Ob-55552.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 35211-2/2000
Ob-59433
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Ob-55847 (Uradni list
RS, št. 78/01) Komunalna oprema na
območju stanovanjske gradnje v Voličini (sestavni deli cesta, kanalizacija, javna razsvetljava, vodovod) – izvajalec ni
bil izbran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: vse ponudbe so bile zavrnjene.
Nihče od ponudnikov ni dokazal izpolnjevanje
obveznega pogoja za priznanje usposobljenosti iz 41. člena ZJN-1, v obliki kot je to zahtevano v 42. členu ZJN-1 in razpisni dokumentaciji naročnika, zase in za svoje podizvajalce,
če jih je navedel v svoji ponudbi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Občina Lenart
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Št. 40002-10/01
Ob-59547
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Maslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: postopek zaključen
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: ureditev stare struge Osojnice v Starih Žireh na dolžini
200 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Ševilo prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: postopek zaključen; na ponovljeni javni razpis
prispela zopet le ena ponudba.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: prvi javni razpis objavljen v Uradnem
listu RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001,
Ob-53597.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 400-04-1/00
Ob-59548
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja potresnih opazovalnic Podkum in Grobnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HIS, podjetje za uvoz-izvoz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,775.150
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,486.743,69 SIT; 15,775.150
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
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Št. 400-04-2/01
Ob-59549
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje, po pooblastilu Ministrstva za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja potresnih opazovalnic okoli JE Krško – Legarje, Goliše, Črešnjevec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za
obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HIS, podjetje za uvoz-izvoz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,667.203
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,909.593,44 SIT; 26,667.203
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 1/01/674
Ob-59551
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Polzela 18, 3313
Polzela,
tel.
03/703-34-00,
faks
03/57-200-23.
3. Datum izbire: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova kuhinje in
spremnih prostorov ter jedilnice Doma
upokojencev Polzela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, plačilni pogoji. Ponudnik je izbran zato, ker je zbral
najvišje število točk (134).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPT KIT, d.o.o., Stritarjeva 29, 3230 Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 27,949.874
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,979.613,60 SIT; 27,949.874
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku: Uradni list RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55901.

13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 11. 2001.
Dom upokojencev Polzela
Št. B/02
Ob-59577
1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žrtev 2, 5230 Bovec.
3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev komunalne
infrastrukture za nadomestne stanovanjske hiše v Logu pod Mangartom I.
faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Portal d.o.o. Tolmin.
7. Pogodbena vrednost: 15,289.273,09
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,500.108,12 SIT, 15,289.273,09
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 11. 2001.
Po pooblastilu:
Komunala Tolmin d.d.
Št. 351-03-22/2001 O605
Ob-59578
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Ulice 11.
novembra v Leskovcu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak Krško d.d., Leskovška 2a, 8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
148,682.857,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 156,818.435,62 SIT, 141,805.211,17
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001, Ob-51337.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 6. 2001.
Občina 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. 1/2000
Ob-59326
1. Naročnik: Republika Slovenija, Služba vlade za evropske zadeve.
2. Naslov naročnika: Šubičeva 11,
1000 Ljubljana, faks 01/478-25-37, tel.
01/478-25-47.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet razpisa so bile prevajalske in lektorske storitve, in sicer okvirno 160.000 standardnih
strani (1.500 računalniških znakov brez pre-
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sledkov) predpisov Evropske skupnosti za
prevod iz angleškega v slovenski jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku ter okoli 30.000
standardnih strani predpisov Republike Slovenije za prevod iz slovenskega v angleški
jezik in lektoriranje v angleškem jeziku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob pogoju pravilno izpolnjenih ponudbenih dokumentov je komisija kot
sposobne ponudnike izbrala vse, ki so z
dokumenti izkazali svojo sposobnost v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Z
vsemi izbranimi ponudniki je naročnik sklenil pogodbe o izvajanju storitev. Vsem ponudnikom bo po sklenjenih pogodbah tudi
oddal naročilo, vendar pa bo merilo za nadaljnje oddajanje naročil posameznim ponudnikom kvaliteta in strokovnost opravljene storitve. Izvajalcu, ki storitve ne bo opravil strokovno in kvalitetno, kar bo ocenil naročnik po prejemu izdelka, naročnik ne bo
več dolžan oddati nadaljnjih naročil.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Seznam izbranih ponudnikov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ponudnik

Naslov

Adam, Karolina
Andrijanič Plevnik, Mojca
Anžlovar, Marta
Bandelj, Evelina
Bizjak, David
Bokša, Darinka
Boltin, Mojca
Bradač, Stanka
Cerinšek, Marinka
Cerkvenik, Nina
Cvar, Mira
Cvetaš, Alenka
Čop, Rosana
Čopič, Mihaela
Dejak, Lijana
Demšar, Cilka
Demšar, Simon
Demšar, Mojca
Dintinjana, Judita Mia
Dolanc, Maja
Dolenšek, Julijana
Drolc, Marica
Dua, Ingrid June
Flere, Sergej
Gabriel, Tanja
Golobič, Marjan
Goršak, Karmen
Grčar, Damjana
Grošelj, Aljaž
Gubenšek, Jožica
Györek, Miran
Golob, Tinka
Grebenc, Andrej
Hočevar, Mojca Marija
Iršič, Anamarija Barbara
Jelić, Nataša
Jurman, Lidija
Kerr, Barbara
Kešpret, Jasna
Koderman Patačko, Darinka
Kogoj, Matjaž
Kolar, Maruša
Kolenc, Polona
Komac, Nataša
Končar, Branka

Bilečanska 2, 1000 Ljubljana
Viška cesta 69/b, 1000 Ljubljana
Stara slovenska ul. 13, 1000 Ljubljana
Martina Krpana 30, 1000 Ljubljana
Cirila Kosmača 24, 5220 Tolmin
Beograjska 29, 2000 Maribor
Podjunska 26, 1000 Ljubljana
Ševlje 17, 4227 Selca
Ratež 55, 8321 Brusnice
Podgorici 85, 2273 Podgorici
Stantetova 5, 3320 Velenje
Črni Vrh nad Idrijo 96, 5274 Črni Vrh nad Idrijo
Martina Krpana 4c, 1000 Ljubljana
Pleteršnikova ul.15, 1000 Ljubljana
Celovška c.130, 1000 Ljubljana
Alpska 7, 4260 Bled
Studeno 28, 4228 Železniki
Tbilisijska 62, 1000 Ljubljana
Ul. Pohorskega bataljona 57, 1000 Ljubljana
Mala ul.1, 1000 Ljubljana
Dunajska c.105, 1113 Ljubljana
Društvena 2, 1000 Ljubljana
Koroška 2b, 1000 Ljubljana
Razlagova 7, 2000 Maribor
Rašiška 6, 1000 Ljubljana
Hudovernikova 4, 1000 Ljubljana
Tomažičeva 38, 1000 Ljubljana
Ul. Alme Karlinove 5, 3000 Celje
Hrvatini 107, 6280 Ankaran
Ul.Metoda Mikuža 8, 1000 Ljubljana
Ul. ob kanalu 18, 9000 Murska Sobota
Levstikova 7, 1000 Ljubljana
Smerdujeva 14, 1000 Ljubljana
Krakovski nasip 12, 1000 Ljubljana
Kuzmičeva 2, 1000 Ljubljana
Mašera Spasičeva ul. 13, 1000 Ljubljana
Pod Hruško 4, 1000 Ljubljana
Langusova 17, 1000 Ljubljana
Preglov trg 11, 1000 Ljubljana
Vel. Ligojna 72, 1360 Vrhnika
Linhartova 72, 1000 Ljubljana
Log 28/e, 1430 Hrastnik
Kosančeva 14, 1000 Ljubljana
Gosarjeva 9 (338), 1000 Ljubljana
Martinčeva 20, 1000 Ljubljana
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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Ponudnik

Naslov

Korošec, Nina
Kos, Peter
Kosel, Bernarda
Kotnik, Milena
Kovač Flisar, Tanja
Kozarov, Aleksandra
Kragel, Irena
Kraigher, Maja
Kralj, Vida
Kučiš Pogorelec, Karmen
Kuzmin, Nada Marija
Lakovič, Jožefa
Lavrin, Gregor
Lešnik, Marjana
Lončarič, Ana
Lorber, Mojca
Makovec, Maja
Marn, Anina
Matavž, Helena
Mejak, Tea
Mesec, Polonca
Miklavc Valenčič, Polonca
Milovanović, Alenka
Mirković, Jagoš
Mrak, Brigita
Mršič, Vesna
Müller, Nataša
Naglič Gašperšič, Eva
Nikolič, Irena
Pate, Darja Marija
Pešec, Saši
Petač Jug, Mateja
Plevnik, Petra
Pocajt, Marija
Praper, Borut
Rajić, Zorka
Ravnikar Šurk, Miriam
Rijavec, Nataša
Rupar, Marija
Senekovič, Stanislav
Sivec Haskaj, Marija
Spasojević, Ljiljana
Stare, Renata
Svetličič, Andrej
Szabo, Peter
Šarman, Aleksandra
Ščavničar, Suzana
Šega, Lidija
Šemrl, Karmen
Šinko Kastelic, Manca
Šivic, Marjeta
Šlenc, Zdenka
Šoštarko, Mojca
Špan, Alenka
Štefančič, Barbara
Šumrada, Mira
Tomašič, Nataša
Toplak, Cirila
Trunkelj, Marija
Trunkelj, Nuša
Urbančič, Aleksander
Velepec, Nataša
Velušček, Tatjana
Vesel, Sonja
Vide Hladnik, Andreja
Vidmar Pesek, Vida
Vitežnik, Maja
Vraber, Emilija
Vukadinovič, Nada
Vukas, Božo
Willewaldt, Urška
Zorc, Damjan
Zore, Mateo

Polje, c. X/16a, 1000 Ljubljana
Vojkovo nabrežje 14, 6000 Koper
Ul. na grad 1, 1000 Ljubljana
Brodarjev trg 7, 1000 Ljubljana
Vojkova 77, 1000 Ljubljana
Mucherjeva 4, 1000 Ljubljana
C. Kozjanskega odreda 6, 3220 Štore
Kidričeva 83, 1236 Trzin
Prešernova 47c, 1235 Radomlje
Jakčeva 5, 1000 Ljubljana
Viška c. 46, 1000 Ljubljana
Lanišče 31, 1291 Škofljica
Petrovčeva ul.23, 1230 Domžale
Hramše 24 a, 3204 Dobrna
Trnovska 2, 1000 Ljubljana
Sladki Vrh 40, 2214 Sladki Vrh
Brodarjev trg 10, 1000 Ljubljana
Jamova 26, 1000 Ljubljana
Kvedrova 9, 2310 Slov. Bistrica
Šmihel 23, 6230 Postojna
Perčeva 16, 1000 Ljubljana
Smlednik 74, 1216 Smlednik
Pod Lazami 24, 5290 Šempeter Vrtojba
Selanov trg 4, 1000 Ljubljana
Ul. bratov Učakar 132, 1000 Ljubljana
1. tankovske brigade 3, 6210 Sežana
Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana
Jakčeva 39, 1000 Ljubljana
Kersnikova 1, 3320 Velenje
Jadranska ul. 2, 1000 Ljubljana
Badovinčeva 20, 3270 Laško
C. maršala Tita 45, 4270 Jesenice
Zg.Bistrica 102, 2310 Slov.Bistrica
Gregorčičeva 10, 2000 Maribor
Tesarska 4, 1000 Ljubljana
Ul. 9. korpusa 24, 6310 Izola
Dolenjska c. 58, 1000 Ljubljana
Jakčeva 20, 1000 Ljubljana
C. Viktorja Svetine 23, 4270 Jesenice
Maroltova 31, 2160 Maribor
Žavcerjeva 24, 1000 Ljubljana
Martina Krpana 3, 1000 Ljubljana
Hrušica 106, 4276 Hrušica
Bratovševa ploščad 25, 1000 Ljubljana
Bazoviška 18, 5000 Nova Gorica
Krekova 20, 2000 Maribor
Jeruzalemska 5, 9240 Ljutomer
Jakčeva 43, 1000 Ljubljana
Ul. Miloša Zidanška 10, 3230 Šentjur
Škofjeloška 11, 1215 Medvode
Zalarjeva 39, 1353 Borovnica
Cankarjeva ul.19, 6250 Ilirska Bistrica
Jakčeva 13, 1000 Ljubljana
C. 4. julija 54, 8270 Krško
Sp. Gameljne 19d, 1211 Lj. Šmartno
Zarnikova 12, 1000 Ljubljana
Prušnikova 14,2000 Maribor
Josipa Priola 27, 2000 Maribor
Ul. Slavka Gruma 26, 8000 Novo Mesto
Nad mlini 35, 8000 Novo Mesto
Pod brezami 42, 1000 Ljubljana
Sneberska 150, 1260 Lj. Polje
Preglov trg 7, 1000 Ljubljana
Šumarjeva 7, 1111 Ljubljana
Štihova 12, 1000 Ljubljana
Jakčeva 40, 1000 Ljubljana
Gradnikove Brigade 27, 5000 Nova Gorica
Bratovševa pl. 37, 1000 Ljubljana
Krakovska 10b, 1230 Domžale
Ljubljanska cesta 3d, 1241 Kamnik
C. Cirila Tavčarja 1, 4270 Jesenice
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana
Ul. Mirka Tomšiča 4, 1211 Ljubljana
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Ponudnik

Naslov

119
120

Zupančič, Boštjan
Žuran, Milena

Jesenkova 10, 1000 Ljubljana
Belšakova 69, 2250 Ptuj

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

A PROPOS, Simona Dečko s.p.
ABIS d.o.o.
AGENCIJA ZA PREVAJANJE A3 d.o.o.
AKORD, Mojca Berce s.p.
AMIDAS d.o.o.
Anja Černe s.p.
Borut Otrin s.p.
CIUDAD d.o.o.
CPZ-International d.o.o.
Darja Pogačnik s.p.
Darja Teran s.p.
EURO ŠOLA, Zavod za izobraževanje
EURO PREVAJALSKA AGENCIJA,
mag. Andrej Snedec s.p.
INŠTITUT ZA PRAVO OKOLJA
INTELEKTUALNE STORITVE,
Marija Merc s.p.
LEILA d.o.o.
LIMITA d.o.o.
LINGO d.o.o.
LITTLE ENGLAND CLUB d.o.o.
LOMAC d.o.o.
NIANSA, Zavod za jezikovno izobraževanje
PARTNER CONSULTING d.o.o.
PREVAJALSKA AGENCIJA,
Valerija Jerman s.p.
SIBON d.o.o.
STILUS d.o.o.
TRANSLATOR, Darko Kazija s.p.
VENETIA d.o.o.
VERIS d.o.o.
Veronika Pušnik s.p.
YURENA d.o.o.

Ulica 30. maja 6A, 2341 Limbuš
Kantetova 2, 1000 Ljubljana
Slovenska 1, 1000 Ljubljana
Josipa Makuca 27, 5250 Solkan
Židovska steza 2, 1000 Ljubljana
Ane Ziherlove 8, 1000 Ljubljana
Linhartova 15, 1000 Ljubjana
Ziherlova 4, 1000 Ljubljana
Parmova 41, 1000 Ljubljana
Sebenjska 12, 4260 Bled
Vrtna 9, 4294 Križe
Gosposvetska c. 4, 1000 Ljubljana

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost razpisanih storitev je 500,000.000
SIT na leto, storitve pa se bodo po tem
javnem razpisu predvidoma izvajale do
vključno leta 2003.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 186.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: število izbranih ponudnikov: 150.
Št. 180/2001
Ob-59254
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup nelinearnih montaž.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po 84. členu ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Videolab GmbH, Frobelstrasse 73, Köln, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 10,367.109
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,586.834 SIT - 10,367.109 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Regentova 20, 2000 Maribor
Cesta na Brdo 11, 1111 Ljubljana
Reboljeva 6, 1113 Ljubljana
Vrhniška 12, 1351 Brezovica
Šlandrova 10, 1231 Lj. Črnuče
Gosposvetska 10, 1000 Ljubljana
Medvedova 6, 1240 Kamnik
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana
Peske 8a, 1236 Trzin
Leskovškova 2, 1000 Ljubljana
Prešernova 1, 2000 Maribor
Ljubljanska 76/II., 1230 Domžale
Baševa 10, 2000 Maribor
Lipa 14, 3320 Velenje
Rakovnik 92, 1215 Medvode
Puhova 14, 1000 Ljubljana
Petrovičeva 27, 1000 Ljubljana
Glavni trg 11, 8000 Novo Mesto

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001, Ob-43114 in
dopolnitev: Uradni list RS, št. 22-23 z dne
30. 3. 2001, Ob-45956.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 120-124 z dne
29. 12. 2000, Ob-41380.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Republika Slovenija
Služba vlade za evropske zadeve

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
JZ RTV Slovenija
Ob-59257
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izris 15.500
kart popisnih okolišev; Parmova 33, 1000
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: čas izrisa kart 50%; kvaliteta izrisa kart 30% in cena izrisa kart 20%.
Izbran ponudnik z največjim zbranim številom točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aster, učinkovite računalniške rešitve d.o.o., Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,105.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
15,803.333,30
SIT
in
9,101.077,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 11. 2001.
Statistični urad Republike Slovenije
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Št. 344-05-3/2001 O605
Ob-59266
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje gozdnih cest v Občini Krško v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, sposobnost ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HPG d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice.
7. Pogodbena vrednost: 14,573.584,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,458.365,60 SIT, 14,573.584,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 44 z dne 1. 6.
2001, št. objave: 344-05-3/2001 O605,
Ob-49655.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 5. 2001.
Občina Krško
Št. 933-17/2001 O605
Ob-59267
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
zelenic v Občini Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, sposobnost ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vrtnarstvo Nečemer
Franc s.p., Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem.
7. Pogodbena vrednost: 14,996.520,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,996.520,06 SIT, 14,383.893
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001,
št. objave: 993-17/2001 O605, Ob-44998.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 3. 2001.
Občina Krško
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Št. 351-03-46/2001 O605
Ob-59268
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdrževanje cest v Občini Krško v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VIPSO d.o.o., Titova 75,
8281 Senovo.
7. Pogodbena vrednost: 71,854.232,93
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,397.701,48 SIT, 71,854.232,93
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001,
Ob-42461.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 1. 2001.
Občina Krško
Št. 61
Ob-59319
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje
obrazcev v poštnem prometu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posamezni
obrazec.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Cetis,d.o.o. Čopova 24, 3000 Celje
se izbere za tiskanje naslednjih obrazcev:
12,065.500 SIT;
2. Krojan,d.o.o. Savska 13 1230 Domžale, se izbere za tiskanje naslednjih obrazcev: 3,581.000 SIT;
3. La Mil,d.o.o. Ljubljanska 67, 1330
Kočevje: 5,880.400 SIT;
4.Tiskarna Martisk Dušan Marenče,s.p.
Ulica ob Ložici, 9000 Murska Sobota:
5,628.825 SIT;
5. INO,d.o.o. Polže 24, 3203 Nova Cerkev: 26,797.495 SIT;
6. Tiskarstvo Tamar, Cvetna 21, 9000
Murska Sobota: 112.800 SIT;
7. Tiskarna Formatisk,d.o.o. Bobenčkova 4, 2000 Maribor: 174.900 SIT;
8. Dravska tiskarna,d.o.o. Pobreška 20,
2000 Maribor: 634.570 SIT;
9. Utrip,d.o.o. Marof 2, 8250 Brežice:
200.000 SIT;
10. GMC,d.o.o. Ul. Kneza Koclja 11,
2000 Maribor: 1,240.520 SIT;
11. Oniks,d.o.o. Cesta na Ostrožno
106, 3000 Celje: 3,546.250 SIT.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 14/01
Ob-59340
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, elektronski naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: naročanje
znanstvene periodike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se dodeli v
skladu s 84. členom ZJN-1, točka 2 - periodika je namenjena izključno za potrebe raziskav, poskusov, študij in razvoja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Swets Blackwell GmbH,
Schaubstrasse 16, D-60596 Frankfurt,
Germany.
7. Pogodbena vrednost: 130,000.000
SIT/leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan”
Št. 266-51/01
Ob-59341
Št. 13/01
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: upravljanje
Mednarodnega mejnega prehoda Karavanke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - skupaj največ 12 točk;
4. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
najvč 12 točk;
5. lastna dežurna služba - 10 točk;
6. vzpostavljen sistem kakovosti - 7 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,267.350
SIT/mesečno.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,267.350 SIT, 952.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 11. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 096-12/01
Ob-59348
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tržaška 16, faks 01/425-62-68, tel.
01/477-41-00.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: revizija računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za leti
2000 in 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergejeva ulica 30, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,332.800 SIT
za leto 2000 in 5,812.800 SIT za leto 2001.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,648.000 SIT, 14,145.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 1733/01
Ob-59350
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75,
e-mail:
m.podkriznik@zord.org.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VTG – Lehnkering AG,
Nagelsweg 34, D-20097 Hamburg, ZRN.
6. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje 20.50 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.
7.
Pogodbena
vrednost:
183.904,952.076 SIT (833.940 EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:* 1,13 EUR/m3/mes, 0,77
EUR/m3/mes.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 40-41 z dne 25. 5.
2001, št. objave 742/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, št.
objave 742/01.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Opomba: *Podatke od 4. do 10. točke
se navede za vsako pogodbo posebej, če
je bilo naročilo oddano po sklopih.
Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 0512/3-308/46-01
Ob-59359
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11. faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: ocenjevanje premičnin – prevoznih sredstev in
izvenkrmnih motorjev za plovila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih
služb Vlade št. 466-4/01, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 11/01, za priznanje
sposobnosti za vrednotenje državnega
premoženja (izbor cenilcev), je bilo dne
15. 6. 2001 z dopisom naročnika št.
0512/3-308/46-01 vsem (osmim) usposobljenim kandidatom poslano povabilo k
oddaji ponudbe s priloženo razpisno dokumentacijo
ter
z
dopisom
št.
0512/3-308/46-2-01, z dne 18. 6. 2001,
sprememba razpisne dokumentacije za
sklop 1. na povabilo k oddaji ponudbe je
prispelo 6 pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb. Ponudbe so bile pravilne,
primerne in sprejemljive, zato so bile
ocenjene na podlagi merila “cena“, ki je v
skladu z 8. točko Navodil in v zvezi s 3.
odstavkom 19. člena ZJN-1 edino merilo,
ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne
dokumentacije. Za izvedbo storitve posameznega sklopa je bil izbran kandidat, kot
je navedeno v 6. točki te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1 (cenitev prevoznih sredstev): Bruno Ličen, Sp. Pirniče 36a, 1215
Medvode,
– za sklop 2 (cenitev izvenkrmnih motorjev za plovila): Škrinjar Vladimir, Ragova 21,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
za sklop 1: 244.000 SIT z vključenim
15% davkom od osebnih prejemkov,
– za sklop 2: 42.000 SIT z vključenim
davkom od osebnih prejemkov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: 736.000SIT, 244.000 SIT,
– za sklop 2: 82.000 SIT, 42.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
Republike Slovenije št. 11 z dne 16. 2.
2001, Ob- 43883.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512/3-308/31-01
Ob-59360
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-57-91.
3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: organiziranje letalskih prevozov za tujce, ki so v
postopku odstranjevanja iz RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi.
Ponudbi sta bili pravilni, primerni in sprejemljivi, zato sta bili ocenjeni na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba ter
vseh podmeril, ki so bila, v skladu s 50. členom ZJN-1, objavljena in podana v razpisni
dokumentaciji: sklenjene pogodbe z letalskimi prevozniki, kadri, strokovna priporočila in cena namestitvenih in ostalih aranžmajev (ki niso posredovanje letalskih vozovnic). Naročnik je oddal naročilo ponudniku,
navedenemu v 6. točki te objave, katerega
ponudba je bila ekonomsko najugodnejša.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kompas d.d., Pražakova
4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost znaša 70,000.000 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti posameznih letalskih prevozov in višina provizij ni bila podana v ponudbah.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-59414
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb
16. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šolskih otrok v šolskem letu 2001/2002
za OŠ Metlika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80 točk (po formuli),
– plačilni pogoji 0-10 točk,
– reference 0-5 točk,
– kvaliteta vozil 1-5 točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo ni izvedeno po odprtem postopku iz razlogov, določenih v prvem odstavku 76. člena ZJN.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: 1 pravilna ponudba - Integral Voznik d.o.o. Novo mesto, nepravilna ponudba Robert Tours, Marjan Babič s.p. Dragatuš.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Občina Metlika

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 139,528,824,48 SIT, 129,928,770,47
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54621.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 9. 2001.
Občina Krško

Št. 35/2001
Ob-59491
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/480-20, faks
07/49-21-528).
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
daljnovodne zaščite v 400 kV DV Zagreb 2 v NEK.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ABB, d.o.o., Ljubljana,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,047.812
SIT (382.500 DEM).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,047.812 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo oddano po 110. členu,
8. točka ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 11. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 56100-5/01-33
Ob-59435
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
Domžale, tel. 724-13-05, faks 721-61-46.
3. Vrsta in opis storitve: koncesija za
opravljanje lekarniške dejavnosti.
4. Kraj izvedbe: v skladu z obstoječo
mrežo – v Domžalah, na Ljubljanski cesti
do št. 69.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2002 ob 13. uri, v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– je zasebnik,
– se bo lekarna nahajala v Domžalah, na
Ljubljanski cesti do št. 69,
– izkazati mora prostorske pogoje za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o lekarniški dejavnosti,
– zagotavljati mora obratovanje lekarne
preko celega dne (od 8. do 19. ure).
8. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o lekarniški dejavnosti.
9. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.
10. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša lokacija glede na obstoječo mrežo 50 točk,
– čas začetka delovanja 40 točk,
– eventualne dodatne storitve 10 točk.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 11. 2001.
Občina Domžale

Št. 344-04-1/2001 O605
Ob-59579
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zimsko vzdrževanje cest v Občini Krško v letu
2001/02.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, sposobnost ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak d.d., Leskovška
2a, 8270 Krško.
7. Pogodbena
vrednost:
129,928,770,47 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Podelitev koncesij

Ob-59550
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 67/93, 99/99 in 64/01) in 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,
23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Repu-

blike Slovenije na 52. seji 29. 11. 2001
sprejela sklep, da objavi
razpis
za dodelitev koncesije
I. Koncesija bo dodeljena za redni študij
po dodiplomskih študijskih programih “Geografija kontaktnih prostorov“ ter “Kulturni
študiji in antropologija“ za pridobitev univerzitetne izobrazbe, za vsakega najmanj 30 in
ne več kot 60 študentov.
Dodeljevala se bo toliko časa, kolikor
traja študij ene vpisne generacije, in sicer
od študijskega leta 2002/2003.
II. Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za
katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni letnik niso večji, kot so
povprečni stroški istovrstnega študijskega
področja v Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
III. Pisni prijavi je treba poleg dokazil o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložiti:
– poimenski seznam visokošolskih učiteljev in sodelavcev s podatki o izobrazbi,
izvolitvi v naziv, vrsti delovnega oziroma pogodbenega razmerja, delovnem času (polni, krajši) in pedagoški obremenitvi za vsak
študijski program,
– statistično poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2001/2002 (po letnikih, načinu študija, spolu, starosti, srednješolski oziroma višješolski izobrazbi, uspehu
v srednji oziroma višji šoli, prehodnosti med
letniki in stalnem prebivališču),
– podatke o stroških študija za vsak študijski program v študijskem letu 2001/2002
(prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem
šolstvu; Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98) in
dosedanjih virih financiranja,
– podatke o šolnini za posamezni letnik
in morebitnih drugih prispevkih za študij v
študijskem letu 2001/2002,
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot
je določeno v točki II.4,
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
in raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih
mest za 1. letnik v študijskem letu
2002/2003.
IV. Prijave – poslati jih je treba v zaprti
ovojnici s pripisom “Dodelitev koncesije“ –
sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer
osem dni po objavi razpisa.
V. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije.
VI. Z izbranim visokošolskim zavodom
bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
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Javni razpisi
Št. 812
Ob-59327
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in na podlagi 3. člena
Odloka za vrednotenje in sofinanciranje
športnih programov in objektov v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 78/99) Občina Tržič objavlja
javni razpis
za sofinansiranje programov na
področju športa v Občini Tržič za leto
2002
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju športa –
2. člen odloka:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Tržič in zveze športnih
društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje –
4. člen odloka:
– da imajo sedež v Občini Tržič,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
– redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
3. Za uresničevanje javnega interesa na
področju športa v Občini Tržič se sofinancirajo naslednje vsebine – 7. člen odloka:
3.1. šport otrok in mladine,
3.2. športna rekreacija,
3.3. športna dejavnost invalidov,
3.4. vrhunski in kakovostni šport,
3.5. športne prireditve,
3.6. športni objekti,
3.7. strokovni kader.
4. Predlagatelji morajo posredovati:
– poročila o delovanju in doseženih rezultatih v letu 2001 in
– program športnih aktivnosti za delovanje v letu 2002 na predpisanih obrazcih, ki
jih predlagatelji dobijo na Športni zvezi Tržič.
5. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Tržič, Komisija za izbor izvajalcev letnih športnih programov, Trg svobode
18, 4290 Tržič, z oznako »Javni razpis –
Šport 2002«.
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6. Podrobnejše informacije dobite na
Športni zvezi Tržič.
7. Rok za prijave je 15 dni po objavi.
8. Okvirna vrednost razpisa znaša (podatke da občinska uprava, okvirno vrednost je
potrebno podati v razpisu skladno z Zakonom o javnih naročilih).
9. Z izbranimi izvajalci športnih programov bomo sklenili letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Občina Tržič
Ob-59385
Javni razpis
za zbiranje predlogov za izbiro izvajalca
storitev upravljanja Športne dvorane
Litija
1.Ime in naslov naročnika: Občina Litija in
Mestna skupnost Litija; naslov: Jerebova 14,
1270 Litija; tel. 01/898-12-11; faks
01/898-38-35.
2. Predmet razpisa: upravljanje Večnamenske športne dvorane Litija, Ul. Mire Pregljeve 1, Litija (vrsta storitev po prilogi 1A
oziroma 1B Zakona o javnih naročilih:
1,14,26,27/IA-IB.), ki obsega:
– zagotavljanje pogojev za uporabo in nemoteno izvajanje pouka športne vzgoje in
interesnih dejavnosti OŠ Litija, VVZ Litija, GŠ
Litija in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov;
– zagotavljanje pogojev za uporabo in izvajanje letnih programov športa vseh tistih
športnih društev in njihovih združenj, ki izvajajo nacionalni program športa in se sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi
letnih pogodb;
– zagotavljanje pogojev za izvedbo javnih
prireditev, katerih organizator, sofinancer ali
plačnik je Občina Litija;
– zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje Zveze športnih društev Litija, Zveze
kulturnih društev in Območne izpostave JS
RS KD;
– tržno oddajo objekta za različne dejavnosti v skladu z določeno namembnostjo prostorov.
Večnamenska športna dvorana obsega:
– centralni del dvorane (z možnostjo pregraditve v 3/3), ki je namenjen športni dejavnosti/rokomet, košarka, odbojka, mali nogomet, ipd./s površino 1.461 m2 oziroma
igrišči, ki omogočajo izvedbo mednarodnih
tekem. Igrišče z ene strani obrobljajo premične tribune in fiksne tribune na balkonu za
600 gledalcev in z druge strani galerija za
200 stojišč;
– pritličje sestavlja: vetrolov, avla, vezni
hodnik, prostor za bife-kava/bar, sanitarije,
garderobe za uporabnike športne dvorane,
kabinete za učitelje, sodnike, recepcijo in
shrambo za čistila, priročno skladišče, skladišče večnamenske opreme, shramba telovadnega orodja, toplotno postajo, zaklonišče, stopnišče, pomožno stopnišče;
– nadstropje sestavlja: stopnišče, avla,
prostor za omejeni gostinski lokal, hodnik,
štiri kabineti/pisarne, trim in fitness kabinet,
garderobe, sanitarije, prostor za novinarje in
prostor za prezračevanje.
Upravljanje zajema:
– gospodarjenje s športno dvorano, pripadajočo opremo in pripadajočimi zunanjimi
površinami;

– tekoče usklajevanje terminov uporabe
dvorane in njenih delov ter izdelava urnikov
uporabe;
– zagotavljanje nemotene uporabo in izkoriščenosti športne dvorane in njenih delov skladno z najemnimi pogodbami proračunskih uporabnikov, ki jih sklene upravljalec v soglasju z naročnikom;
– skrb za normalno delovanje objekta in
zagotavljanje pogojev za varno delovanje objekta;
– sklenitev vseh potrebnih zavarovanj za
primer poškodovanja vrednosti objekta,
opreme in splošne odgovornosti iz posesti;
– kritje stroškov za tekoče vzdrževanje
in obratovanje objekta s pripadajočo opremo;
– izvajanje javnih prireditev in oddajanje
športne dvorane in njenih delov v podnajem
oziroma v uporabo po tržni ceni v preostalih
prostih terminih pod pogojem, da se predhodno zagotovi nemotena uporaba športne
dvorane za potrebe Osnovne šole Litija,
Glasbene šole Litija in za izvajanje letnih
programov športa in ligaških tekmovanj klubov in športnih društev, ki jih organizirajo
pristojne državne panožne zveze.
3. Orientacijska vrednost razpisanih
del/storitev upravljanja: ponudnikova – pogodbenikova – upravljalska dajatev: upravljalec posluje v svojem imenu in za svoj račun; iz naslova oddaje objekta oziroma najemnin se odvaja v proračun naročnika
5,000.000 SIT letno, od tega 2,500.000
SIT polletno – vsakih 6 mesecev – (v primeru, da upravljalec oddaja vse prostore v podnajem sam) in letnim končnim obračunom
Pogoji financiranja in način plačila so podrobneje razvidni v razpisni dokumentaciji.
4. Predviden čas izvedbe storitev upravljanja: začetek: 1. 1. 2002, pogodba se
sklene za obdobje 2 let, z možnostjo podaljšanja za enako ali daljše obdobje
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenost, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje s športnimi objekti ali s primerljivimi dejavnosti/po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti/ kot
so:
– 92.61 – obratovanje športnih objektov in
– 70.32 – upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.
Naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem, v kolikor bo ponudbo predložila
skupina izvajalcev mora le-ta predložiti ustrezni pravni akt – tj. pogodbo o skupnem
nastopanju, iz katere mora biti razvidno, kdo
je nosilec prijave – o skupni izvedbi naročila
(47. člen Zakona o javnih naročilih).
6. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe in dobro izvedbo del:
– bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ob prijavi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT in jo naročnik lahko vnovči v
dobro proračuna lokalne skupnosti, če ponudnik odstopi od ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudb ali pa do navedenega
datuma, do katerega velja višina njegove
ponudbe;
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– bančna garancija za dobro izvedbo del
v pogodbenem roku
Ponudnik mora v primeru pridobitve javnega naročila ob sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5,000.000 SIT, ki jo
naročnik lahko vnovči v dobro proračuna
lokalne skupnosti, če ponudnik huje krši
pogodbene obveznosti ter na opremi in objektu iz malomarnosti dopusti, da je povzročena večja materialna škoda; višino škode
ugotovi in oceni sodno zapriseženi cenilec.
7. Merila za ocenjevanje ponudb:
– cena na uro storitve upravljanja športne dvorane za čas šolskega programa in
čas programa športnih društev in klubov, ki
izvajajo letni nacionalni program športa ter
javnih prireditev, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna – 50%;
– višina sredstev iz naslova tržnih oziroma komercialnih dejavnosti, ki jih bo izvajalec upravljanja četrtletno oziroma letno odvajal na naslov naročnika – 15%;
– celostna vizija izkoriščenosti objekta z
vsebinsko-programskim in terminskim načrtom zasedenosti po posameznih prostorih
– 10%;
– strokovna usposobljenost in kadrovska
sestava ponudnika za izvedbo predmetnega naročila – 10%;
– reference in dosedanje izkušnje ponudnika pri opravljanju storitev upravljanja s
pokritimi športnimi objekti – 10%;
– morebitne druge dodatne storitve ali
finančne ugodnosti ponujenih predlogov ponudnika – 5%.
Merila in način točkovanja je podrobneje
razdelan v razpisni dokumentaciji.
8. Veljavnost ponudnikove ponudbe:
Ponudbene cene morajo biti veljavne najmanj do 31. 3. 2002.
9. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 51, kontaktna oseba: Igorij Parkel, telefon 01/898-12-11, v
času uradnih ur.
10. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun Občine Litija, št.: 01000 –
0100002427, s pripisom: za javni razpis –
Športna dvorana Litija.
11. Kraj, datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, po pošti ali osebno v
tajništvo – soba 44/II, prispele do vključno
petka, 21. decembra 2001 do 9. ure.
Ovojnice morajo biti ustrezno zapečatene, na naslovni strani mora biti čitljivo napisano: Ne odpiraj – za javni razpis – Športna
dvorana Litija, na hrbtni strani pa mora biti
izpisano ime in naslov ponudnika.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 21.
decembra ob 10. uri, v prostorih male sejne sobe št. 31/II na Občini Litija.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da v primeru neustreznih predlogov ponudb ne
sklene pogodbe o upravljanju z nobenim
ponudnikom.
Ostala določila in pojasnila ter priloge so
podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Občina Litija
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Št. 65000-29/2001
Ob-59397
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 5. člena
Pravilnika za vrednotenje športnih programov in objektov v Mestni občini Slovenj
GradecMestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Mestni občini Slovenj Gradec, v letu
2002
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine v skupni vrednosti 14,000.000 SIT, za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– tekmovanja otrok in mladine v sistemu
šolskih tekmovanj,
– počitniški programi otrok in mladine.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 2,500.000 SIT;
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 5,300.000 SIT;
1.4. Šport invalidov 800.000 SIT;
1.5. Izobraževanje in strokovno usposabljanje 900.000 SIT;
1.6. Športne prireditve 1,800.000 SIT;
1.7. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata.
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa v javnem interesu.
3. Vsebina vloge:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športnih programov (obrazec JRŠMOSG1),
– podatke o članstvu (obrazec JRŠMOSG2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti),
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2002,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi točni.
4. Rok in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec Pisarna za šport, Šolska ul.
5, 2380 Slovenj Gradec, do 20. decembra
2001.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “javni razpis na področju športa
2002”.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Razpisna
komisija bo odprla pravočasno poslane
prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo
razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni rok. V kolikor kandidat v
določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta
zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni na
podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih
v pravilniku, in predlogov strokovne službe.
Sklep o izbiri sprejme Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
pri občinskem svetu Mestne občine Slovenj
Gradec.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po sprejemu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec, ali na spletni strani
http://www.mesto-sg.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel.
02/881-21-38.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-59452
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur.l. Rs, št. 22/98), Občina Miren-Kostanjevica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo v letu 2002 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
subjekti, ki imajo sedež na območju občine
Miren-Kostanjevica:
– Športna društva in klubi,
– Osnovna šola s podružničnima šolama
in vrtci,
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati,
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Šolska športna tekmovanja,
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3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
5. interesna športna vzgoja mladine,
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
7. športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
8. šport za vse-športna rekreacija,
9. večje športne prireditve,
10. kakovostni šport,
11. šport invalidov.
Za programe pod točko 1. in 2. predloži
prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na sedežu občine Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
Rok za prijavo na razpis je 10. 1. 2002.
Prijave programov pošljite v zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – šport« priporočeno po pošti ali oddajte osebno na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v občini.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15. dneh po sprejemu proračuna.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-59453
Mestna občina Koper na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97), Pravilnika o prodaji stavbnega
zemljišča (Uradne objave, št. 27/00) in sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper, št. K4643-33/01 z dne 19. 7. 2001 in
sklepa št. K4652-28/99 z dne 12. 4. 2001
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča za
gradnjo v Žusterni III
1. Predmet prodaje so:
1. nezazidano stavbno zemljišče s
parc. št. 691/20 k.o. Semedela, v izmeri
1.826 m2,
2. nezazidano stavbno zemljišče s
parc. št. 691/7 k.o. Semedela, v izmeri
1.789 m2,
3. nezazidano stavbno zemljišče s
parc. št. 664/14, 664/1, 664/11,
664/12, 664/13, 256/4, 256/1, 256/2,
256/3, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8,
256/9, 256/10, 256/11, 256/12, vse v
k.o. Semedela, v skupni izmeri 8.759 m2.
Ponudnik lahko odda ločeno ali skupno
ponudbo za zemljišča, navedena pod točkami od 1. do 3, s tem, da je za zemljišče
pod točko 3. obvezna ponudba za celoten
sklop gradbenih parcel (17 parcel).
2. Nezazidana stavbna zemljišča se nahajajo na območju Zazidalnega načrta Žusterna III, Kare med cestama “A” in “B” (Uradne objave, št. 28/92), kateri predvideva
na zemljišču pod točkami 1. in 2. izgradnjo
vrstnih hiš ter na zemljišču pod točko 3.
izgradnjo individualnih stanovanjskih objektov. Prodajalec prodaja zemljišče z namenom izgradnje objektov skladno z navedenim zazidalnim načrtom.
3. Izhodiščna cena stavbnega zemljišča
znaša na dan 31. 10. 2001:
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– 28,185.862,10 SIT za nezazidano
stavbno zemljišče s parc. št. 691/20 k.o.
Semedela,
– 27,614.735,60 SIT za nezazidano
stavbno zemljišče s parc. št. 691/7 k.o.
Semedela,
– 135,202.610,15 SIT za nezazidano
stavbno zemljišče s parc. št. 664/14,
664/1, 664/11, 664/12, 664/13, 256/4,
256/1, 256/2, 256/3, 256/5, 256/6,
256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 256/11,
256/12, vse v k.o. Semedela.
Izhodiščna cena se bo revalorizirala na
podlagi rasti indeksa GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM na dan sklenitve pogodbe o prodaji nezazidanega stavbnega
zemljišča. V ceni niso zajeti stroški za plačilo spremembe namembnosti zemljišča, prav
tako kupca bremenijo stroški priključkov na
posamezne komunalne objekte in naprave.
4. Investitor komunalne opreme na območju zazidalnega načrta je Mestna občina
Koper, ki bo zemljišče opremila v skladu z
zazidalnim načrtom. Investitor gradnje objektov je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
5. Interesenti naj svoje pisne pripombe
pošljejo po pošti ali oddajo v zaprti ovojnici
v 15 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, z oznako za javni razpis, št.
K4643-33/01. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– način in rok plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– rok začetka in dokončanja izgradnje
na prodanem zemljišču, s tem da rok za
pričetek gradnje stanovanjskega objekta ne
sme biti daljši od 2 let od nakupa stavbnega
zemljišča in rok dokončanja objekta ne sme
biti daljši od 5 let od pridobitve gradbenega
dovoljenja.
Za dokončan objekt se šteje objekt,
zgrajen do IV. gradbene faze, ki vključuje
fasado ter končano zunanjo ureditev objekta. Oba roka sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Občina
lahko zahteva razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega zemljišča
ne izpolni rokov iz te točke razpisa, na pristojnem sodišču.
7. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča in mora biti nakazana na žiro račun Mestne občine Koper, 51400-630-90004, s
sklicem na številko K4643-33/01. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez
obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o
izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe in potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Ponudnik lahko ponudbo za nakup stavbnega zemljišča umakne ali jo dopolni do
roka za sprejem ponudbe, ki je določen v
javnem razpisu; v primeru umika ponudbe

se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– rok izgradnje in začetek obratovanja
objekta,
– ponujena višina kupnine ter rok in način plačila.
V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede javna dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto zemljišče.
O izbiri se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu, v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
9. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe. V
primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v
navedenem roku, se šteje, da je odstopil od
pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne
vrne.
10. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
11. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na promet nepremičnin, stroške notarske
storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec stavbnega zemljišča.
12. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča.
13. Javno odpiranje ponudb bo dne 18.
12. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, soba 103/I.
14. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne
občine
Koper,
tel.
05/664-62-85.
Mestna občina Koper
Ob-59454
Občina Črnomelj v skladu s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
52/01) in na podlagi sklepa Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo z
dne 19. 11. 2001 objavlja
razpis
za sofinanciranje izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih
delavcev na območju občine Črnomelj
za leto 2001
Občina Črnomelj na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (proračunska postavka 4102 – drobno gospodarstvo: sredstva za izobraževanje) v Občini Črnomelj, je predmet razpisa:
sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in
pri njih zaposlenih delavcev do 50% stroškov v višini 950.000 SIT.
1. Pogoji sofinanciranja izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih delavcev:
a) podjetnik oziroma zaposleni delavec
mora biti zaposlen v družbi oziroma pri samostojnem podjetniku z do 50 zaposlenimi, ki ima sedež na območju občine Črnomelj,
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b) izobraževanje mora biti realizirano v
letu 2001.
2. K vlogi za sofinanciranje izobraževanja je potrebno dostaviti:
a) program izobraževanja,
b) potrdilo o opravljenem izobraževanju,
c) dokazilo o plačilu stroškov za izobraževanje,
d) dokazilo o zaposlitvi na dan 30. 11.
2001.
3. Vsebina vloge: vsebina vloge je razvidna iz obrazca vloge za sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih delavcev. Vlogo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
4. Vloga se zavrne, kolikor ne vsebuje
vse zahtevane dokumentacije, oziroma ne
izpolnjuje pogojev razpisa.
5. Rok za prijavo na razpis je do vključno 17. 12. 2001.
6. Vloge bo obravnaval Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pri
Občinskem svetu občine Črnomelj. Občina bo prosilce obvestila v roku 8 dni od
odločitve.
7. Vse morebitne informacije lahko dobite na Občini Črnomelj (kontaktna oseba:
Mojca Stjepanovič, tel. 306-11-00).
Občina Črnomelj

Javne dražbe
Ob-59486
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje I - Planina
– vlož. št. 94, k.o. Planina, parc. št. 48,
stavbišče v izmeri 176m2 po izklicni ceni
396.982 SIT;
2. Predmet prodaje II – Komarna vas
– vlož. št. 35, k.o. Štale, parc. št. 84,
stavbišče v izmeri 252m2 po izklicni ceni
312.623 SIT;
– vlož. št. 35, k.o. Štale, parc. št. 124,
stavbišče v izmeri 76m2 po izklicni ceni
94.283 SIT;
– vlož. št. 30, k.o. Štale, parc. št. 86,
stavbišče v izmeri 232m2 po izklicni ceni
287.812 SIT;
– vlož. št. 42, k.o. Štale, parc. št. 73,
stavbišče v izmeri 529m2 po izklicni ceni
656.260 SIT;
– vlož. št. 41, k.o. Štale, parc. št. 75,
stavbišče v izmeri 670m2 po izklicni ceni
831.180 SIT;
– vlož. št. 40, k.o. Štale, parc. št. 76,
stavbišče v izmeri 288m2 po izklicni ceni
357.284 SIT;
– vlož. št. 32, k.o. Štale, parc. št. 88,
stavbišče v izmeri 467m2 po izklicni ceni
579.345 SIT;
3. Predmet prodaje III - Gričice
– vlož. št. 25, k.o. Štale, parc. št. 104,
stavbišče v izmeri 162m2 po izklicni ceni
584.646 SIT.
Javna dražba, ki bo dne 18. 12. 2001
bo za Predmet prodaje I ob 12. uri , za
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Predmet prodaje II ob 12.30 in za Predmet
prodaje III ob 14. uri, na sedežu Kmetijske
zadruge Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,
8340 Črnomelj po sistemu » videno – kupljeno«.
Javne dražbe se lahko udeležijo vse fizične osebe, ki predložijo original potrdilo o
državljanstvu in registrirane pravne osebe,
ki imajo sedeže v RS, kar pred pričetkom
javne dražbe izkažejo z izpisom iz sodnega
registra ali overjenim pri notarju, ter ev. pooblastilom za zastopanje in ki so vplačale
varščino v višini 10% izklicne cene, na naš
ŽR, št. 52110-601-13544 in to izkažejo s
potrjeno kopijo nakazila. Vplačana varščina
bo kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena, najkasneje v treh dneh
po javni dražbi.
Kupec plača davek na promet nepremičnine, overitev pri notarju in vse stroške za vključno v zemljiško knjigo, ter ev.
druge stroške v zvezi z realizacijo javne
dražbe in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.
Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi in plačati kupnino v celoti, najkasneje v roku: ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe po javni
dražbi.
Če uspeli zdražitelj ne bo v navedenem
roku sklenil kupoprodajno pogodbo, oziroma ne plačal celotne kupnine, bo prodajalka kupoprodajo razveljavila, plačano varščino pa zadržala.
Izdražena nepremičnina bo kupcu vročena v posest takoj, po sklenitvi pogodbe.
Vsakemu resnemu ponudniku, bo na njegovo zahtevo omogočen ogled, po predhodnem dogovoru.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
št. 07/30-61-250, vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj.
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-53/2001(0515)
Ob-59499
Na podlagi šestega odstavka 258.b člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 –
popr., 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/9 – odl.
US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) razpisujem
volitve članov Sveta sodnikov za prekrške.
Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške bodo v petek, 1. 2. 2002, na sedežu
Senata za prekrške Republike Slovenije,
Mala ulica 3, Ljubljana.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 18. 1.
2002.
Za izvedbo volitev se uporabljajo Navodila za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-61.2001(0515)
Ob-59432
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-59323
Na podlagi določb 24. člena Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta Kliničnega centra Ljubljana z dne 26. 11.
2001, Klinični center Ljubljana razpisuje
1. delovna mesta predstojnikov:
– očesne klinike,
– dermatovenerološke klinike,
– kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa,
– kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo – SPS Kirurška klinika,
– klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja.
Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja
klinike, kliničnega inštituta oziroma kliničnega oddelka.
Svet KC bo imenoval predstojnika posamezne organizacijske enote na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija klinike, kliničnega
oddelka oziroma kliničnega inštituta za dobo 4 let.
2. Delovno mesto vodje Službe za
pljučne bolezni – SPS Pediatrična klinika
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
Svet KC bo imenoval vodjo na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija organizacijske enote za dobo 4 let.
3. Delovno mesto strokovnega direktorja SPS Interna klinika
Za strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti lahko kandidira oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
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– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC bo imenoval strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti na predlog Strokovno-poslovnega sveta strokovno-poslovne skupnosti za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati pošljejo
v roku 15 dni po tej objavi na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28,1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za delovno mesto za katerega kandidirajo”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Ob-59487
Razpisna komisija nadzornega sveta
Holdinga Ljubljana, d.o.o., za imenovanje
direktorja družbe Snaga javno podjetje,
d.o.o., na podlagi tretjega odstavka 20.
člena družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, družbe za upravljanje in
gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o., z
dne 14. 6. 2001 ter sklepa nadzornega
sveta o pričetku postopka razpisa z dne
19. 11. 2001, javno objavlja razpis za imenovanje
glavnega direktorja.
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom
določenih pogojev še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno ali VII. stopnjo izobrazbe pravne, ekonomske ali tehnične
smeri,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da aktivno govori enega od svetovnih
jezikov (angleški, nemški, francoski ali italijanski jezik).
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
življenjepisom najkasneje v roku 15 dni od
objave tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, nadzorni svet – razpisna
komisija za imenovanje glavnega direktorja
družbe Snaga JP, d.o.o., s pripisom: “za
razpis za imenovanje glavnega direktorja
družbe Snaga JP, d.o.o.”.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala. Veljavne
bodo le tiste vloge, ki bodo do zadnjega
dne roka oddane priporočeno po pošti.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje in se bodo uvrstili v ožji krog, bodo
povabljeni na razgovor. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja
glavnega direktorja družbe Snaga JP, d.o.o.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno
dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Razpisna komisija
Ob-59488
Razpisna komisija nadzornega sveta
Holdinga Ljubljana, d.o.o., za imenovanje
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direktorja družbe Parkirišča javno podjetje, d.o.o., na podlagi tretjega odstavka
20. člena družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji,
d.o.o., z dne 14. 6. 2001 ter sklepa nadzornega sveta o pričetku postopka razpisa z dne 19. 11. 2001, javno objavlja
razpis za imenovanje
glavnega direktorja.
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom določenih pogojev še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno ali VII. stopnjo
izobrazbe pravne, ekonomske ali tehnične smeri,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih
delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da aktivno govori enega od svetovnih jezikov (angleški, nemški, francoski
ali italijanski jezik).
Kandidati naj pošljejo popolne pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom najkasneje v roku 15
dni od objave tega razpisa, v zaprti kuverti
na naslov: Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, nadzorni svet
– razpisna komisija za imenovanje glavnega direktorja družbe Parkirišča JP, d.o.o.,
s pripisom: “za razpis za imenovanje glavnega direktorja družbe Parkirišča JP,
d.o.o.”.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala. Veljavne bodo le tiste vloge, ki bodo do zadnjega dne roka oddane priporočeno po
pošti.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in se bodo uvrstili v ožji krog,
bodo povabljeni na razgovor. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od
imenovanja glavnega direktorja družbe
Parkirišča JP, d.o.o. Izbrani kandidat bo
imenovan za mandatno dobo štirih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Holding Ljubljana, d.o.o.
Razpisna komisija
Ob-59489
Svet Doma starejših Logatec na podlagi sprejetega sklepa z dne 20. 11. 2001
ponovno razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe ustrezne smeri in v skladu s
pogoji 69. in 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94
– odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,
26/01);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva;
– predložitev programa dela Doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom
se pošlje na naslov: Dom starejših Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, z oznako “za razpis”.
Svet Doma starejših Logatec
Št. 27/2001
Ob-59477
Razpisna komisija Sveta zavoda ŠOUM
na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91), 14. in 15. člena
Statuta Zavoda ŠOUM in 2. člena Pravilnika o imenovanju direktorja Zavoda ŠOUM
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Zavoda ŠOUM (za reelekcijo).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. visoka izobrazba,
2. organizacijske sposobnosti,
3. izkušnje pri delu z mlado in študentsko populacijo.
Mandat direktorja Zavoda ŠOUM traja
4 leta. Prijavi naj kandidati predložijo program delovanja zavoda, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ter jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo na naslov: Zavod ŠOUM, Gosposvetska c. 83,
2000 Maribor, s pripisom “Ne odpiraj –
Razpisna komisija”. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v roku 10 dni po poteku roka za
prijavo.
Zavod ŠOUM
Št. 194/01
Ob-59478
Republika Slovenija, Upravna enota Zagorje ob Savi razpisuje
potrebo po nadomeščanju delavke
na porodniškem dopustu.
Pogoji za zasedbo: višja strokovna izobrazba upravne smeri, poznavanje osnov
računalništva.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za čas nadomeščanja.
Možnost zaposlitve pripravnika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi.
Upravna enota Zagorje ob Savi
Št. 130-10/01
Ob-59411
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podružnic rzapisuje skladno z 32. in 34. členom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto
direktorja podružnice Maribor.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonomske, druge družboslovne ali tehnične
smeri in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za
prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.
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Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Centrala Ljubljana
Št. 111/2001
Ob-59324
Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor, razpisuje prosto
delovno mesto
sekretarja Zveze.
Sekretar Zveze je lahko oseba, ki poleg
z zakonom določenih pogojev izpolnjuje
še naslednje:
– da ima visokošolsko ali višješolsko
izobrazbo družbene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju dela z otroki in mladino,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Sekretar bo imenovan za dobo 4 let.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati na naslov Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16,
2000 Maribor, z oznako za razpisno komisijo. Imenovanje sekretarja bo opravljeno v
roku 30 dni po preteku roka za vložitev
prijav, o čemer bodo kandidati obveščeni v
roku 8 dni po imenovanju.
Zveza prijateljev mladine Maribor

Druge objave
Ob-59492
Slovenijavino d.d., Frankopanska 11,
Ljubljana objavlja
zbiranje ponudb
za prodajo kompletne proizvodne
opreme v polnilnicah in kleteh na
lokaciji Ljubljana, Frankopanska 11, ki
je namenjena proizvodnji alkoholnih
pijač.
Oprema se prodaja le kot celota, to je v
paketu. Seznam opreme se nahaja na sedežu družbe in je dostopen ponudnikom
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Ponudnike pozivamo, da v roku 15 dni
od te objave pošljejo pisne ponudbe na naslov: Slovenijavino d.d., Ljubljana, Frankopanska 11, v zaprti kuverti z oznako »Ponudba - proizvodna oprema«, s pripisom
»Ne odpiraj«.
Oprema je naprodaj po načelu »videno kupljeno«. Kupec nosi vse stroške demontaže in selitve.
Prodajalec na podlagi te objave ni dolžan
skleniti prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Vsak ponudnik bo obveščen o tem,
ali je njegova ponudba sprejeta ali ne.
Kontaktna oseba je Boris Zajc, tel.
300-48-04.
Slovenijavino d.d.
Ob-59490
Gostilna Dom, Ivana Planinc-Obrul, s.p.,
Stari trg 41, 3210 Slovenske Konjice, D. Š.
62836935, preneham z gostinsko dejavnostjo z dne 29. 12. 2001 zaradi odhoda v
pokoj.
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-146/01-06
Ob-59336
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi s 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve
dejanskega stalnega prebivališča Ivana Ovseneka, s stalnim prebivališčem v Kovorju,
Cesta na Hudo 12, naslednji sklep:
1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Ivanu
Ovseneku v zadevi ugotovitve dejanskega
stalnega prebivališča.
2. Marjeti Erjavec se vroči odločba
Uprane enote Tržič, št. 209-146/01-06 z
dne 16. 11. 2001. Z vročitvijo odločbe
začasni zastopnici se šteje vročitev za
opravljeno.
Št. 209-148/01-06
Ob-59337
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi z 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Boštjana Humarja, s stalnim prebivališčem v
Bistrici pri Tržiču, Deteljica 11, naslednji
sklep:
1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Boštjanu Humarju v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča.
2. Marjeti Erjavec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-148/01-06 z
dne 16. 11. 2001. Z vročitvijo odločbe
začasni zastopnici se šteje vročitev za
opravljeno.
Ob-59485
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi s 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve
dejanskega stalnega prebivališča Miloja
Ivanovića, s stalnim prebivališčem v Podljubelju 92, Tržič, naslednji sklep:
1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopnico za vročitev odločbe, izdane Miloju
Ivanoviću, v zadevi ugotovitve dejanskega
stalnega prebivališča.
2. Marjeti Erjavec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-184/01-06 z
dne 21. 11. 2001. Z vročitvijo odločbe
začasni zastopnici se šteje vročitev za
opravljeno.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 027-2/01-1401
Ob-59335
Upravna enota Ilirska Bistrica sprejme v
hrambo Pravila o delovanju Sindikata
zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije v Javnem zavodu Kraške lekarne
Ilirska Bistrica (skrajšano: Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije,
Kraške lekarne Ilirska Bistrica) z dne 20. 9.
2001. Pravila o delovanju sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ilirska Bistrica, pod zaporedno št. 34, dne 23. 10. 2001.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi Pravil o
delovanju Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije, Kraške lekarne Ilirska Bistrica, postane Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije Kraške
lekarne Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski
Bistrici, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, pravna oseba.
Št. 026-14/01
Ob-59401
1. Pravila sindikata z imenom: “Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Gornjesavski muzej Jesenice” s sedežem na Cesti Franceta Prešerna 45,
4270 Jesenice, ki so bila sprejeta na ustanovni seji sindikata dne 10. 9. 2001, se
vzamejo v hrambo na Upravni enoti Jesenice.
2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 73.
Št. 029-13/01-402
Ob-59481
Sprememba pravil Sindikata Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
Senovo, z matično številko 5965756, ki so
bila sprejeta dne 14. 11. 2001, se vzamejo
v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 61, pri Upravni enoti
Krško.
Št. 007-3/2001-230
Ob-59482
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo Pravila
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovne šole Franja
Malgaja Šentjur, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 23. 10. 2001, pod zaporedno številko 15, z nazivom: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 1. 10. 2001, s
sedežem: Ulica Skladateljev Ipavcev 2,
3230 Šentjur.
Navedenemu sindikatu se določi matična številka 1133713.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 30724-2/01-3
Ob-59412
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
21. 11. 2001 na zahtevo Združenja za
upravljanje investicijskih skladov - GIZ, Čo-

Stran

7668 / Št. 95-96 / 30. 11. 2001

pova 11, Ljubljana, glede Sporazuma pooblaščenih investicijskih družb o sodelovanju
na javnem razpisu SRD za prenos delnic in
deležev na pooblaščene investicijske družbe
(Sporazum), uvedel postopek za izdajo negativnega izvida v smislu določb 8. člena ZPOmK
in podrejeno za podelitev posamične izjeme v
smislu določb 7. člena ZPOmK.
Sporazum je bil sklenjen v zvezi z javnim razpisom za zbiranje ponudb za nakup
delnic oziroma poslovnih deležev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86/2001.
Javni razpis se nanaša na prodajo premoženja, ki ga mora SRD prodati pooblaščenim investicijskim družbam v zameno za
lastniške certifikate.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30724-3/01-4
Ob-59544
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 23. 11. 2001 na zahtevo podjetja Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva 49,
Ljubljana – Črnuče (WWIS) uvedel postopek za izdajo negativnega izvida v smislu
8. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
ZPOmK) in podrejeno za podelitev posamične izjeme v smislu določb 7. člena ZPOmK.
Predmet presoje je pogodba o sledenju v
RS, ki sta jo sklenili podjetji Mobitel d.d. in
WWIS, katere predmet je zagotavljanje storitev nacionalnega roaminga, ki jih bo Mobitel
v skladu s pogodbo zagotavljal WWIS.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Ob-59333
Delničarji družbe Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d. Vrtača pri Semiču 1, Semič so na 1. redni skupščini družbe dne
23. 10. 2001 sprejeli v skladu s 63. členom statuta in 374. členom Zakona o gospodarskih družbah

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

naslednje sklepe
o prenehanju družbe in začetku
likvidacije:
1. Skupščina družbe Iskradepo, Družba
pooblaščenka d.d. Vrtača pri Semiču 1 zaradi prodaje delnic družbe Iskra kondenzatorji d.d. je odločila, da družba preneha in
se začne postopek za njeno likvidacijo.
2. Spremeni se 3. člen Statuta družbe
tako, da se pravilno glasi: Firma družbe se
glasi: Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d.
v likvidaciji. Skrajšana firma družbe se glasi:
Iskradepo d.d. v likvidaciji.
3. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje direktor družbe Stanislav Golobič, Vavpča vas 30/a, Semič.
4. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30
dni od objave sklepa o likvidaciji družbe.
Na osnovi zgoraj navedenih sklepov
skupščine pozivamo vse upnike, da prijavijo
svoje terjatve v navedenem roku.
Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d.
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Stanislav Golobič
Ob-59261
Obvestila o predložitvi delitvenega
načrta registrskemu sodišču
Prenosna družba Racio d.o.o. Kidričeva
3, Celje v skladu s 1. odstavkom 533. f
člena ZGD obvešča imetnike poslovnih deležev, upnike in zaposlene delavce prenosne družbe, da je sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložila delitveni načrt družbe in da bo po poteku enomesečnega roka zasedala skupščina prenosne
družbe, ki bo odločala o delitvi družbe.
Prenosna družba imetnike poslovnih deležev obvešča, da bodo najmanj 14 dni pred
zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi, prejeli vabilo za skupščino z vsemi listinami iz drugega odstavka 533. f člena ZGD.
V skladu s šestim odstavkom 533. f člena
ZGD bodo navedene listine družbenikom
predložene na zasedanju skupščine, direktor družbe pa jim bo razložil vsebino delitvenega načrta ter jih obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Upniki in zaposleni delavci prenosne družbe lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
Racio d.o.o. Celje
direktor
mag. Karmen Gorišek
Ob-59413
Na temelju določil 516/1 člena in 528.
člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe Merkur, trgovina in storitve,
d.d., Naklo, C. na Okroglo 7 in uprava družbe Novotehna Trgovina in storitve d.d., Novo mesto, Kočevarjeva 7,
obveščata
da je bila dne 19. 10. 2001 pri Okrožnem sodišču v Kranju in Okrožnem sodišču
v Novem mestu, predložena pogodba o poenostavljeni pripojitvi delniške družbe Novotehna, d.d., kot prevzete družbe k delniški družbi Merkur, d.d. kot prevzemni družbi.

Delničarje obeh delniških družb opozarjamo na njihove pravice iz 2.-4. odstavka
516. člena in pravico iz 3. odstavka 528.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Novotehna d.d.
uprava družbe
Merkur, d.d.
uprava družbe
Ob-59424
Na podlagi določil drugega odstavka
528. člena ZGD v povezavi s prvim in drugim odstavkom 516. člena ZGD upravi prevzemne družbe KLI Logatec, d.d., Logatec,
Tovarniška 36 in prevzete družbe KLI – Masiva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica, objavljata
obvestilo,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi prevzete družbe KLI – Masiva, družba za proizvodnjo in
promet pohištva, d.o.o. k prevzemni družbi
KLI Logatec, družba za lesno in strojno proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.d., ki jo je
pred tem pregledal tudi nadzorni svet prevzemne družbe.
O sprejetju sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in iztekov rokov iz 516.
člena. Vsi delničarji imajo v roku enega meseca od objave tega obvestila celotno gradivo, ki je določeno v drugem odstavku 516.
člena v povezavi s 528. členom, na vpogled
vsak delovnik med 8. in 11. uro, na sedežu
prevzemne družbe.
Prevzemna družba je edina in stoodstotna družbenica prevzete družbe in uprava
prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Kolikor bodo delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v roku enega meseca od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe,
ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo o
soglasju za pripojitev na naslednji seji odločala tudi skupščina prevzemne družbe.
KLI Logatec, d.d.
KLI – Masiva, d.o.o.
Ob-59446
Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta Nika
PID d.d. registrskemu sodišču
Obveščamo vas, da smo dne 28. 11.
2001 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani predložili delitveni načrt družbe Nika PID d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
Imetnike delnic Nika PID d.d. opozarjamo, da imajo od vključno 28. 11. 2001 na
sedežu družbe, Dunajska 156, Ljubljana,
možnost pregleda naslednjih listin:
1. delitveni načrt;
2. letno poročilo prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta;
3. bilanco stanja družbe na dan 30. 9.
2001;
4. poročilo uprave o delitvi,
5. poročilo o reviziji delitve,
6. poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
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Vsak delničar ima pravico, da mu družba, če to zahteva, da brezplačno prepis
prej naštetih listin, in sicer najkasneje naslednji delovni dan.
Vsak upnik ima pravico najkasneje naslednji delovni dan, po svoji zahtevi, brezplačno dobiti prepis delitvenega načrta.
Na zasedanju skupščine, ki bo 28. 12.
2001, se predloži v točkah 1-6 navedene
listine. Na začetku obravnave na skupščini uprava ustno razloži vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za
delitev, mora uprava imetnike deležev obvestiti o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje zlasti tista
sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma
drugačna dodelitev deležev v novih družbah.
Nika PID d.d.
Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta Nika
PID1 d.d. registrskemu sodišču
Obveščamo vas, da smo dne 28. 11.
2001 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani predložili delitveni načrt družbe Nika PID1 d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
Imetnike delnic Nika PID1 d.d. opozarjamo, da imajo od vključno 28. 11. 2001 na
sedežu družbe, Dunajska 156, Ljubljana,
možnost pregleda naslednjih listin:
1. delitveni načrt;
2. letno poročilo prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta;
3. bilanco stanja družbe na dan 30. 9.
2001;
4. poročilo uprave o delitvi,
5. poročilo o reviziji delitve,
6. poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsak delničar ima pravico, da mu družba, če to zahteva, da brezplačno prepis
prej naštetih listin in sicer najkasneje naslednji delovni dan.
Vsak upnik ima pravico najkasneje naslednji delovni dan, po svoji zahtevi, brezplačno dobiti prepis delitvenega načrta.
Na zasedanju skupščine, ki bo 28. 12.
2001, se predloži v točkah 1-6 navedene
listine. Na začetku obravnave na skupščini
uprava ustno razloži vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za delitev,
mora uprava imetnike deležev obvestiti o
vseh pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje zlasti tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih družbah.
Nika PID1 d.d.
Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta Nika
PID2 d.d. registrskemu sodišču
Obveščamo vas, da smo dne 28. 11.
2001 registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani predložili delitveni načrt družbe Nika PID2 d.d., ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
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Imetnike delnic Nika PID2 d.d. opozarjamo, da imajo od vključno 28. 11. 2001 na
sedežu družbe, Dunajska 156, Ljubljana,
možnost pregleda naslednjih listin:
1. delitveni načrt;
2. letno poročilo prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta;
3. bilanco stanja družbe na dan 30. 9.
2001;
4. poročilo uprave o delitvi,
5. poročilo o reviziji delitve,
6. poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsak delničar ima pravico, da mu družba, če to zahteva, da brezplačno prepis
prej naštetih listin in sicer najkasneje naslednji delovni dan.

Vsak upnik ima pravico najkasneje naslednji delovni dan, po svoji zahtevi, brezplačno dobiti prepis delitvenega načrta.
Na zasedanju skupščine, ki bo 28. 12.
2001, se predloži v točkah 1-6 navedene
listine. Na začetku obravnave na skupščini
uprava ustno razloži vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za delitev,
mora uprava imetnike deležev obvestiti o
vseh pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje zlasti tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih družbah.
Nika PID2 d.d.

Ob-59614
Grad Prestranek, d.d., Na gradu 9, Prestranek, objavlja računovodske izkaze družbe.
Izkaza uspeha za leti, ki sta se
končali 31. decembra
Pojasnilo

nerevidirano
2000
(v 000 SIT)

nerevidirano
1999
(v 000 SIT)

3

63.830

21.942

4
5
11

(43.660)
(17.126)
(26.800)
0
(1.308)
(25.064)

(21.681)
(6.623)
(19.026)
0
(1.516)
(26.904)

7
8

206
(9.585)
(34.443)

6.030
(3.049)
(23.923)

9
10

1.579
(2.619)
(35.483)

2.991
(419)
(21.351)

0

0

(35.483)

(21.351)

Čisti prihodki iz prodaje
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija osnovnih sredstev
Odpisi obratnih sredstev
Drugi stroški poslovanja
Izguba iz poslovanja

6

Prihodki iz obresti in drugi prihodki financiranja
Odhodki iz obresti in drugi odhodki financiranja
Izguba iz rednega delovanja
Izredni prihodki
Izredni odhodki
Celotna izguba
Davek od dobička
Čista izguba poslovnega leta

14

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v
povezavi z njimi.
Bilanci stanja
na dan 31. decembra

Sredstva
Stalna sredstva:
Neopredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Popravek kapitala
Skupaj stalna sredstva
Gibljiva sredstva:
Zaloge
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
Skupaj gibljiva sredstva
Skupaj sredstva
Zunajbilančna sredstva in obveznosti

Pojasnilo

(v 000 SIT)

nerevidirano
(v 000 SIT)

11
11

10.768
712.858
0
0
723.626

17.690
671.904
0
0
689.594

26.290
31.808
747
175
0
59.020

3.771
22.823
19.764
275
45
46.678

782.646
47.333

736.272
53.447

13
12

17
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Pojasnilo

(v 000 SIT)

nerevidirano
(v 000 SIT)

Kapital

14

698.043

673.569

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

15

23.477

5.528

Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Skupaj kratkoročne obveznosti

15
16

13.026
48.100
61.126

17.142
40.033
57.175

0
84.603

0
62.703

782.646
47.333

736.272
53.447

Obveznosti do virov sredstev

Pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti
Skupaj kapital in obveznosti
Zunajbilančna sredstva in obveznosti

17

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v
povezavi z njimi.

Izkaza finančnih tokov
za leti, končani 31. decembra

Pritoki:
Začetno stanje denarnih sredstev 1.1.
Revalorizacija začetnega stanja
Revalorizirano začetno stanje 1.1.
Prihodki pri poslovni dejavnosti
Prihodki
Začetne manj končne obveznosti iz poslovanja in PČR
Začetne manj končne terjatve iz poslovanja in AČR
Skupaj pritoki pri poslovni dejavnosti
Pritoki pri investicijski dejavnosti (dezinvestiranje):
Pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb
Skupaj pritoki pri investicijski dejavnosti
Pritoki pri dejavnosti financiranja (dezinvestiranje):
Povečanje kapitala (zunaj dobička tek.leta)
Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
Skupaj pritoki pri dejavnosti financiranja
Skupaj pritoki
Odtoki:
Odtoki pri poslovni dejavnosti:
Odhodki brez amortizacije in oblikovanja dolgoročnih rezervacij
Končne manj začetne zaloge
Začetne manj končne terjatve iz poslovanja in AČR
Začetne manj končne obveznosti iz poslovanja in PČR
Skupaj odtoki pri poslovni dejavnosti
Odtoki pri investicijski dejavnosti (investiranje):
Pobotano povečanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb
Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb
Skupaj odtoki pri investicijski dejavnosti
Pobotano zmanjšanje kapitala
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja
Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja
Skupaj odtoki pri dejavnosti financiranja
Skupaj odtoki
Končno stanje denarnih sredstev 31. decembra

Nerevidirano
2000
(v 000 SIT)

Nerevidirano
1999
(v 000 SIT)

275
16
291

385
29
414

65.615
3.786
0
69.401

30.963
0
(5.344)
25.619

0
3.526
0
19.083
22.609

10.878
0
0
50.833
61.711

0
15.860
0
15.860
107.870

0
0
0
0
87.330

74.298
20.179
6.064
0
100.541

33.288
988
0
6.649
40.925

0
0
0
0
0
2.169
0
5.275
7.444
107.985
175

0
26.275
0
0
26.275
0
8.902
11.367
20.269
87.469
275

Grad Prestranek, d.d., Prestranek
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Zaradi učinka revalorizacije začetnih
stanj v skladu s SRS 26 se podatki izkaza
finančnih tokov ne ujemajo z ustreznimi
gibanji v postavkah bilance stanja.

skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mlaj d.d.
uprava

Neodvisno reviziijsko mnenje
lastnikom
družbe Grad Prestranek d.d.

Ob-59398
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe
Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska 3, sklicuje uprava – direktorica družbe

V skladu z Mednarodnimi revizijskimi
standardi smo revidirali računovodske izkaze družbe Grad Prestranek d.d. za leto, ki
se je končalo na dan 31. decembra 2000
in v svojem poročilu z dne 9. 8. 2001 zaradi
pomembnosti zadev, ugotovljenih na podlagi revizije računovodskih izkazov družbe
Grad Prestranek d.d., nismo izrazili mnenja
o računovodskih izkazih družbe Grad Prestranek d.d. za leto, ki se je končalo 31.
decembra 2000.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
položaja družbe in njenih poslovnih izidov v
obravnavanem obdobju, je treba povzetke
računovodskih izkazov brati skupaj z ustreznimi letnimi revidiranimi računovodskimi
izkazi.
Alenka Podbevšek
Deloitte & Touche, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-59358
Na podlagi 8. člena statuta družbe Mlaj,
mizarstvo in tesarstvo Zadobrova d.d., Sneberska c. 138 b, Ljubljana Polje, uprava
sklicuje
4. sejo skupščine,
ki bo 20. 12. 2001, ob 15. uri v prostorih družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenuje se preštevalec glasov,
skupščini bo prisostvoval tudi notar Marjan
Kotar.
2. Sprejem spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta kot je navedeno v predloženem gradivu skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Zadobrova, Sneberska c. 138 b, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 20. 12. 2001 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju

6. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 4. 1. 2002 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Mladinska ul. 3 v I.
nadstropju s pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: imenujejo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2: skupščina na predlog
nadzornega sveta z dnem 4. 1. 2002 razreši člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev Šutovič Zlatko in Papež Marjana
in izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo
4. let od 5. 1. 2002 člane – predstavnike
delničarjev Šutovič Zlatko in Papež Marjana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo skupščine,
delnice delniške družbe Birostroj Computers d.d. Maribor vknjižene v delniški knjigi
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Mladinska 3 v Mariboru, in sicer vsak delovnik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna neglede na višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d.
uprava
direktorica družbe
Sonja Gerič dipl. jur.

Ob-59445
Na podlagi 37. člena statuta družbe Modna konfekcija tekstilna konfekcija in trikotaža, d.d. Ljubljana, Ulica prvoborcev 25,
uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Modna konfekcija d.d. Ljubljana, Ulica
prvoborcev 25
ki bo dne 8. 1. 2002 ob 7.30 na sedežu
družbe v Ljubljani, Ulica prvoborcev 25, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščine se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov: Olga Cimperšek, Vida Špindler.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Modna konfekcija d.d.
direktorica družbe
Slavka Jelnikar
Ob-59539
Na podlagi 45. člena statuta družbe Gostinsko podjetje DAJ – DAM d.d., Ljubljana,
Resljeva cesta 48, uprava sklicuje
7. skupščino
družbe Gostinsko podjetje DAJ – DAM
d.d., Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo dne 31. 12. 2001 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: za predsedujočo skupščine se izvoli: Branka Neffat.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Refad Mešić,
– preštevalki glasov: Marjana Fleten in
Marija Papež.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Znižanje osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: zaradi umika
lastnih delnic se v skladu z 243. členom
ZGD osnovni kapital družbe, ki znaša
130,174.000 SIT, zmanjša za znesek
44,748.000 SIT tako, da osnovni kapital
po zmanjšanju znaša 85,426.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 22.374 lastnih delnic družbe
z nominalno vrednostjo 2.000 SIT za delnico, ki bodo pridobljene s pogodbo o prodaji delnic, sklenjene z družbo Unitex trgovina
d.d., Dunajska 51, Ljubljana, ki proda družbi DAJ-DAM d.d. kot kupcu 22.374 navadnih imenskih delnic kupca za pogodbeno
dogovorjeno kupnino v skupnem znesku
137,432.295 SIT.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala s sklepom razveljavi lastne delnice
oziroma izda nalog izdajajatelja za izbris delnic v KDD.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v delu, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sklepom o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Gostinsko podjetje
DAJ – DAM, d.d., Ljubljana
direktor družbe: Bojan Zorc

Nasprotni predlog
Ob-59438
Abančna DZU, d.o.o., v svojem imenu
in imenu Vzajemnega sklada Zajček in
Vzajemnega sklada Polžek vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda in sicer
tako da se spremenjena glasi:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.699,886.000 SIT. Uprava družbe je poo-
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blaščena, da poveča osnovni kapital družbe
za največ 1.349,943.000 SIT z izdajo novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 6.000 SIT vsaka tako, da bo po
povečanju osnovni kapital družbe znašal največ 4.049,829.000 SIT. Pooblastilo upravi
velja tri leta od dneva prejetja tega sklepa.
Obstoječi delničarji imajo pri vpisu novih
delnic prednostno pravico.
Obrazložitev
Uprava in nadzorni svet predlagata povečanje osnovnega kapitala brez vsakršne
obrazložitve v kakšen namen bo le-ta porabljen. V skladu s četrtim odstavkom 313.
člena ZGD je uprava dolžna skupščini predložiti pisno poročilo o razlogu za popolno
ali delno izključitev prednostne pravice.
Prednostna pravica delničarjev do nakupa novih delnic je ena najpomembnejših
premoženjskih upravičenj delničarjev. Predlagano pooblastilo upravi ni na mestu, ker
zakon izrecno predvideva da lahko o popolni ali delni izključitvi odloči samo skupščina.
Zaradi zgornjih razlogov menimo da imajo trenutni delničarji pravico do ohranitve
sorazmernega lastniškega interesa.
Uprava se z nasprotnim predlogom ne
strinja. Cilj družbe je njeno večanje, trg kapitala v Sloveniji pa zahteva hitro reagiranje.
Izključitev prednostne pravice družbi omogoča, da je strošek financiranja širitve lahko
hitrejši in nižji. Sicer pa mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta za odločitev
o vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic in tudi za izključitev prednostne pravice do novih delnic, ki je dodatno
varovalo delničarjev.
Pisno poročilo uprave v skladu s 4. odstavkom 313. člena ZGD je na vpogled na
sedežu družbe skupaj z ostalim gradivom za
skupščino.
Terme Čatež, d.d.
Čatež ob Savi
Ob-59562
Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna
z.o.o., Tržaška 45, 6230 Postojna, ki jo
zastopa direktor Edvard Štavar,
API d.o.o., Šaranovičeva 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Uroš Birsa,
FINAG d.o.o., Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa nam. dir. mag. Urša
Kunz,
Center za gospodarsko svetovanje
d.o.o., Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor mag. Milan Lovrenčič,
sporočamo, da bomo ugovarjali naslednjim predlogom sklepov uprave oziroma
nadzornega sveta in dajemo v skladu z 288.
členom ZGD in določbo v sklicu skupščine
delniške družbe Grad Prestranek, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 9. 11.
2001 nasprotne predloge:
1. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Brane Gorše
Izvolitev preštevalcev glasov:
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
se imenujeta Jasna Božac in Uroš Birsa.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: letno poročilo za leto
2000 se ne sprejme.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2000.

Predlog sklepa: izguba v višini
35,483.000 SIT se pokrije iz naslova neizkoriščenih rezerv v višini 32,140.000 SIT in
razlika v višini 2,947.000 SIT se pokrije iz
dobička naslednjih let.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na osnovi odstopa člana
nadzornega sveta Antona Marušiča, se Anton Marušič razreši kot član nadzornega sveta delniške družbe Grad Prestranek d.d.
5. Razno.
Sprememba delniške družbe Grad Prestranek v Grad Prestranek, družba z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: delniška družba Grad
Prestranek se spremeni v Grad Prestranek,
družba z omejeno odgovornostjo.
Kmetijsko gozdarska zadruga
Postojna z.o.o.
Center za gospodarsko
svetovanje d.o.o.
API d.o.o.
FINAG d.o.o.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 58/2001
S-59269
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad LIJA d.o.o. Maribor, Jadranska c. 27,
Maribor, Maribor, dne 19. 12. 2001 ob
10. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2001
St 125/2001
S-59270
To sodišče je s sklepom z dne 22. 10.
2001 pod opr. št. St 125/2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Spektra d.o.o., Parmova 41, Ljubljana,
matična številka 5359805, šifra dejavnosti
51.700.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (22.
10. 2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
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(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Marina Marinc-Pilej, Triglavska 65,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Novoles Novo mesto, Straža,
– MOL Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje,
– Klan Ljubljana, Parmova 41,
– Viator - Vektor, Dolenjska c. 244, Ljubljana,
– Pagat les Ljubljana, Leskoškova 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2001
St 60/2001
S-59271
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Sentočnik Boštjan, s.p., Obdelava
kovin, nadgradnja in predelava gasilskih
vozil, Škofja vas 52/e, Škofja vas (matična številka 5966499).
Odslej se firma glasi: Sentočnik Boštjan
s.p., Obdelava kovin, nadgradnja in predelava gasilskih vozil, Škofja vas 52/e, Škofja
vas (matična številka 5966499) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi 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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. februarja 2002 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 19. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 65/2001-10
S-59274
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 65/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Bojana, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5671264).
Odslej se firma glasi: Bojana, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Efenkova 61, Velenje
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in vpis začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi 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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. februarja 2002 ob 14.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 11.
2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 64/2001-9
S-59275
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Gregor Tucović s.p., Ekonomska reklamna
propaganda, Pot na Jez 11, Radeče (matična številka 5377585), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in
99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Gregor Tucović,

s.p., Ekonomska reklamna propaganda, Pot
na Jez 11, Radeče (matična številka
5377585), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 69/2001-9
S-59276
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Martinčič Danijel s.p., Avtoprevozništvo, Vodule 10, Dramlje (matična številka
5392319), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in 99/I ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Martinčič Danijel,
s.p., Avtoprevozništvo, Vodule 10, Dramlje
(matična številka 5392319), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 6/2001-35
S-59277
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave zoper dolžnika Flamingo, Trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., Črešnjevci 158, bo dne 17. 12.
2001 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 12,
pri tem sodišču.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur, v sobi št. 413.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 11. 2001
St 71/2001-10
S-59278
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 71/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Tekom, Inženiring in mednarodna
trgovina d.o.o., Levec 37/a, Petrovče
(matična številka: 53950979).
Odslej se firma glasi: Tekom, Inženiring
in mednarodna trgovina d.o.o., Levec 37/a,
Petrovče – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
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moženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi 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.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. februarja 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 19. 11.
2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 70/2001
S-59279
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Kovač Rado s.p., Splošno kleparstvo – strelovodi, Savinjska cesta 71, Žalec (matična številka 5362934), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in
99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Kovač Rado s.p.,
Splošno kleparstvo – strelovodi, Savinjska
cesta 71, Žalec (matična številka
5362934), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 66/2001-9
S-59280
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2001 sklep z dne 19. 11.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Jasna Šlogar, s.p., Gostilna pri gasilcu,
Matke 26, Prebold (matična številka
1259776), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in 99/I ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Jasna Šlogar s.p.,
Gostilna pri gasilcu, Matke 26, Prebold (matična številka 1259776), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2001
St 11/2001-8
S-59281
Z dnem 19. 11. 2001 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika Tekstil Pletilstvo d.d., Prosenjakovci 97/a,
Prosenjakovci.
Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
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51900-695-45335,
sklic
na
št.
0501-0011-112001 položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT v
roku 15 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja sklepa o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
K prijavi terjatve morajo priložiti dokaz o
plačilu sodne takse, ki znaša 5% od vsote
prijavljene terjatve, vendar največ 2000 točk
(34.000 SIT) in sicer na žiro račun sodnih
taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje dr. Štefan Ščap, Ulica ob
progi 53, Murska Sobota.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 19. 11. 2001 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Področje regionalnega razvoja,
Ljubljana, Kotnikova 5,
2. Lokateks, Škofja Loka, d.o.o., Kidričeva 75, Škofja Loka,
3. Beti, Tekstilna industrija, d.d., Tovarniška 2, Metlika,
4. Audit, Družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota,
5. Kološa Albina, Košarovci 25, Križevci.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 11. 2001
St 11/2001-110
S-59282
To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/2001 z dne 29. 10. 2001 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Železarna
Jesenice d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, matična številka: 5475619, šifra
dejavnosti: 27.100 in njegovimi upniki, izglasovano na naroku za prisilno poravnavo
dne 25. 10. 2001.
Terjatve upnikov so bile razvrščene v štiri razrede, kot sledi:
– Razred 1: terjatve dobaviteljev, kreditodajalcev in drugih upnikov, ki bodo poplačane v višini 20% ugotovljenih terjatev na
dan 8. 5. 2001 v roku enega leta od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave z
obračunanimi obrestmi v višini polovice
TOM do dneva plačila.
– Razred 2: terjatve države iz naslova
davkov in prispevkov, ki bodo poplačane v
višini 20% ugotovljenih terjatev na dan 8. 5.
2001 v roku enega leta od pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave, z obračunanimi obrestmi v višini polovice TOM do dneva
plačila.
– Razred 3: terjatve dolžnikov priviligiranih upnikov - delavcev, ki bodo poplačane
100% v višini ugotovljene glavnice na dan
8. 5. 2001, najkasneje v roku enega leta od
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravnave skupaj z obrestno mero v višini polovice
TOM do dneva plačila.
– Razred 4: terjatve dobaviteljev in kreditodajalcev, ki so pristali na spremembo

terjatev - konverzijo terjatev v bodoče deleže dolžnika, ki bodo upnikom poplačane v
višini ugotovljene terjatve na dan 8. 5. 2001,
in sicer s konverzijo terjatev v bodoče deleže dolžnika, na kar so upniki izrecno pisno
pristali.
Seznami upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev ter upnikov, katerih terjatve so bile prerekane z navedbo
ugotovljenih terjatev, razvidni iz prilog 1 do
3 in so sestavni del sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 14. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 11. 2001
St 226/2000
S-59283
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
226/2000 z dne 10. 10. 2001 začelo
stečajni postopek nad Zidarstvo in fasaderstvo Gjogjaj Gani s.p., Lončarska
26, Dolenja vas, matična številka:
5447171 in s sklepom z dne 20. 11. 2001
zaključilo stečajni postopek nad navedenim dolžnikom na podlagi 2. odstavka 99.
člena ZPPSL.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov pri pristojnem Davčnem uradu.
Upniki se zoper sklep o zaključku stečajnega postopka lahko pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2001
St 54/2001
S-59284
To sodišče je pod opr. št. St 54/2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
HP Hobby program d.o.o., Zgornje hoče
7, Hoče in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev,
– Razred B – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve
v roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi in odpust
celotne obveznosti iz naslova zamudnih
obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave;
– Razred C – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve
v roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
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Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
6. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2001
St 35/2000-49
S-59285
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Prodaja na drobno Ana Korošak
s.p., Bučečovci 4/a – v stečaju se po 1.
odstavku 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, z
dnem 20. 11. 2001 zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 11. 2001
St 19/2001
S-59292
To sodišče je dne 8. 5. 2001 s sklepom
opr. št. St 19/2001 začelo stečajni postopek nad družbo Plamen storitve, d.o.o.,
Ljubljanska 54, Postojna.
Za stečajnega upravitelja je bil določen
Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 5. 2001.
To sodišče je dne 16. 11. 2001 s sklepom opr. št. St 19/2001 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Plamen storitve,
d.o.o., Ljubljanska 54, Postojna – v stečaju, in sicer na podlagi določil člena 93/2
ZPPSL v zvezi s členom 99/2 in 2/2
ZPPSL.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2001
St 47/2001-12
S-59300
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 47/2001 z dne 16. 11. 2001 začelo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Francem Obrehtom, s firmo Obreht
Franc, Splošna gradbena dejavnost,
knjigovodski servis ter fotokopiranje in
prepisovanje, s.p., Zrkovska c. 90, Maribor.
Odslej se dolžnikova firma glasi Obreht
Franc, Splošna gradbena dejavnost, knjigovodski servis ter fotokopiranje in prepisovanje, s.p. – v stečaju, Zrkovska c. 90, Maribor, njegova matična številka je 5348117,
šifra dejavnosti pa 1137.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor (tel. 02/251-69-58).
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 2.
2002 ob 9. uri, v sobi št. 240 Okrožnega
sodišča v Mariboru.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 16. 11.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2001
St 242/2000
S-59301
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 242/2000 dne 13. 11. 2001 v stečaj-
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nem postopku nad dolžnikom Pomurka trženje, d.o.o., Parmova 45, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2001
St 105/2001
S-59302
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 105/2001 dne 15. 11. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Prehrana
Rojc, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Cesta III/27, Ljubljana in z istim sklepom
stečajni postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001
St 27/2001
S-59402
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Oskrbni center Trgovska
družba d.o.o., – v stečaju, Maribor, Svetozarevska 10, dne 22. 1. 2002 v sobi št.
330 ob 9. uri narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo (soba št. 217) vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2001
St 13/95-333
S-59403
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je
s sklepom, ki je postal pravnomočen dne
20. 11. 2001, potrdil prisilno poravnavo
dolžnika Kmetijstvo Črnci p.o. – v stečaju, Črnci št. 2.
I. Potrdi se prisilna poravnava med stečajnim dolžnikom Kmetijstvo Črnci p.o. – v
stečaju, Črnci št. 2 in njegovimi upniki.
II. Terjatve upnikov so razvrščene v sedem razredov, in sicer v razrede A, B, C, D,
E, F in G.
1. V razredu A so zajete upniške terjatve
iz naslova obveznosti do dobaviteljev, ki konvertirajo take terjatve v lastniške deleže dolžnika Kmetijstvo Črnci, Črnci št. 2.
2. V razredu B so zajete terjatve dolžnikovih upnikov iz financiranja, ki bodo poplačane v višini 100% v petih letih obrestovanih po obrestni meri TOM od dneva začetka
postopka prisilne poravnave, to je 5. 9.
2001, v petih enakih letnih obrokih zapadlih 30. decembra.
3. V razredu C je terjatev lastnika kmetijskih zemljišč, ki bo poplačana v višini 50% v
petih letih obrestovanih po obrestni meri
TOM od dneva začetka prisilne poravnave,
to je 5. 9. 2001, v petih enakih letnih obrokih zapadlih 30. decembra.
4. V razredu D so zajete upniške terjatve
iz naslova obveznosti iz razmerja do dela, ki
bodo poravnane v višini 50% v roku dveh let
brez obresti, v dveh enakih letnih obrokih
zapadlih 30. decembra.

5. V razredu E so zajete upniške terjatve
iz naslova obveznosti do Jamstvenega sklada Republike Slovenije in bodo poravnane v
višini 100% v roku treh let brez obresti, v
treh enakih letnih obrokih zapadlih 30. decembra.
6. V razredu F so zajete upniške terjatve
drugih dobaviteljev pred uvedbo stečajnega
postopka, ki bodo poravnave v višini 1% v
roku petih let brez obresti, zapadlih 30. 12.
2005.
7. V razredu G so zajete upniške terjatve
drugih dobaviteljev po uvedbi stečajnega
postopka, ki bodo poravnane v višini 100%
po tekočih valutah zapadlosti posamezne
terjatve.
III. Seznami upnikov iz posameznega razreda z navedbo ugotovljenih terjatev je priloga in sestavni del tega sklepa.
IV. Stečajni postopek nad dolžnikom
Kmetijstvo Črnci p.o. – v stečaju, Črnci št.
2, se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 11. 2001
St 14/99
S-59404
To sodišče na podlagi 1. odstavka 164.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Uradni list RS št. 67/93), v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom
HOT Hoteli - turizem d.d. Postojna - v
stečaju razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
ki bo dne 17. 1. 2002 ob 9. uri v sobi št.
135/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 208/II tukajšnjega
sodišča (v stečajni pisarni), med uradnimi
urami.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 11. 2001
St 53/2001
S-59405
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 53/2001 sklep z dne 21. 11.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
BOST, Trgovina in storitve d.o.o., Podvin 201, Žalec, se zaključi v skladu z dol.
čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 12. 12. 2001 ob
14. uri, soba št. 106/I tukajšnjega sodišča
v Celju.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: BOST, Trgovina
in storitve d.o.o., Podvin 201, Žalec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2001
St 8/2001
S-59406
To sodišče je s sklepom opr. št. St
8/2001 z dne 22. 11. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Slog
Interier proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Kolodvorska cesta 12, Središče
ob Dravi (prej HAMER d.o.o., Glavni trg
22, Maribor), matična številka 5679052,
šifra dejavnosti: 36.120.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili,
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Banka Koper d.d., poslovna enota
Maribor, Vita Kreigherja 5, Maribor,
– Helios Domžale, tovarna barv, lakov
in umetnih smol Količevo d.o.o., Količevo
65,
– Nova Kreditna banka Maribor d.d., Vita Kreigherja 4, Maribor,
– Bohor žaga in furnirnica d.d., Cesta
Leona Dobrotniška 9, Šentjur,
– Božidar Hajec, Slovenska cesta 44,
Središče ob Dravi.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 11. 2001.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 11. 2001
Popravek
St 36/2001
S-59483
1. Nad dolžnikom Voje, podjetje za
proizvodnjo bombažnih tkanin, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Tržič, Predilniška c. 18, Tržič, se začne stečajni postopek.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 2. 2002 ob 13. uri, v sobi 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.
5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje terjatve.
6. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 22. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2001
St 10/2001
S-59484
To sodišče je s sklepom St 10/2001
dne 23. 11. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Inter Chemie uvoz-izvoz, d.o.o., Šmarje Sap, Aškerčeva 20,
matična številka: 5461782.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 27. 2. 2002 ob 10. uri, soba
307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2001

stniški delež na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah, ki služijo stanovanjskih hiši kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 490.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 10. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00021
IZ-15580
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00021, ki ga je dne 26. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je
bila ustanovljena na stanovanju v pritličju
stavbe v Ilirski Bistrici, Tomšičeva 3, na
parc. št. 3063, k.o. Trnovo, stanovanje št.
2, v skupni izmeri 84,85 m 2, ki obsega tri
sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico z WC,
predsobo in drvarnico, vključno s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
ki je v lasti zastavitelja Marjana Baše, Dolnji Zemon 82i, Ilirska Bistrica in na stanovanju v pritličju stavbe v Ilirski Bistrici, Župančičeva 2, na parc. št. 1761, k.o. Ilirska
Bistrica, stanovanje št. 1, v skupni izmeri
47,95 m2, ki obsega kuhinjo, dve sobi,
hodnik, kopalnico, shrambo, balkon oziroma teraso in druge prostore (klet), vključno s solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last Franca Puglja, zastavna pravica v korist upnice Banke Koper,
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,708.525 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 10. 2001

In 99/00092
IZ-13645
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.
št. In 99/00092 z dne 18. 10. 2001 v izvršilni zadevi upnika Zupančič Matjaža, Petrovičeva 27, Ljubljana, ki ga zastopa Žiga Kljun,
odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnico Šuplika
Nado, Pod lipami 14, Celje, zaradi plačila
5.808 DEM s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, dovolilo in opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi 211. člena ZIZ, in sicer stanovanja, ki se
nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Pod
lipami 14 v Celju, št. 98, v III. nadstropju, v
izmeri 58,19 m2. Stanovanje obsega kuhinjo
v izmeri 8,85 m2, sobo 18,46 m2, sobo
9,89 m2, sobo 7,11 m2, kopalnico 4,50 m2,
hodnik 4,91 m2 in druge prostore v izmeri
1,19 m2, katerih je lastnica dolžnica Šuplika
Nada, Pod lipami 14, Celje do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5.
1992.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2001
Z 2001/00243
IZ-15589
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00243, ki ga je dne 29. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
usanovljena na poslovnem prostoru v izmeri
136,30 m2, v objektu št. 6, nadstropje
P + E, prostor št. 5, kateremu pripada sorazmeren delež na skupnih prostorih, delih
in napravah stavbe in funkcionalnem zemljišču, v stavbi z naslovom Motnica 11,
1236 Trzin, ki stoji na parc. št. 1244/35,
k.o. Trzin, ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodistria, za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT in 45,000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 10. 2001
Z 2001/00206
IZ-15593
Na podalgi sklepa opr. št. Z
2001/00206, ki ga je dne 9. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
B1-L4-P-1, v pritličju, v neto koristni površini 62,10 m2 in 19,20 m2 atrija, s kletnim
prostorom v izmeri 2,72 m2 ter parkirnim
mestom št. 29, v kletni garaži, na naslovu
Ljubljanska cesta 12D, Trzin, vl. št. 1986,
k.o. Trzin, parc, št. 113/1, travnik v izmeri
1821 m2, pridobljenem na podlagi prodajne pogodbe št. 116/2001 z dne 7. 8.
2001, ki je last dolžnikov, vsakega do 1/2.
Stanovanju pripada tudi sorazmeren sola-

Z 2001/01477
IZ-13657
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01477, ki ga je dne 16. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 26, v izmeri
68,62 m2, v III. nadstropju in kletni shrambi št. 152, v izermi 4,34 m2, v tretji kleti
objekta B/II, na naslovu Dunajska c. 194,
Ljubljana, v ureditvenem območju BS 4/2
Stožice, vpisanem na parc. št. 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 403/1, 403/3, 406,
407, 408, 340 in 1089, k.o. Stožice, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 217/00 z dne
28. 2. 2000, aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi št. 217/00 z dne 9. 11. 2000,
aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi št.
217/00 z dne 6. 6. 2001 in aneksa št. 3 h
kupoprodajni pogodbi št. 217/00 z dne
22. 8. 2001, sklenjenih med Reality Kranj
d.o.o. in Zil Inženiring d.d., Ljubljana, kot
prodajalcema in dolžnikoma kot kupcema,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 860.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
Z 2001/01513
IZ-15565
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01513, ki ga je dne 19. 10. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na pritličnem stanovanju objekta D5, v izmeri 88,61 m2, kleti v izmeri
29,89 m2, atrijem v izmeri 180,13 m2 in
dveh pokritih parkirnih mest na naslovu Cesta Cirila Kosmača 55/k, Šmartno pod
Šmarno goro, skupaj z idealnim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
ki je last zastavitelja, na podlagi menjalne
pogodbe št. ŠS 7/3-D1-01/99 z dne
24. 6. 1999, sklenjene s prodajalcem Reality Kranj d.o.o. Kranj, zastavna pravica v
korist upnice Slovenske investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
višini
10,000.000 SIT s pp.
Zastavitelju je prepovedana nadaljnja
odtujitev in obremenitev navedene nepremičnine v korist upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
II R 771/99
IZ-15582
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani II R 771/99 z dne 23. 10.
2001, so bili poslovni prostori, stoječi na
parc. št. 1294/2, 1261/1, 1294/6,
1257/1 in 1258, vse k.o. Bežigrad, v
izmeri 497,62 m 2, v poslovno stanovanjski stavbi B3, Vojkova 48, Ljubljana, in
sicer na recepciji v izmeri 28,17 m2, pisarne v izmeri 400,78 m2 in arhiv v izmeri
68,67 m 2 ter k njim pripadajočih 12 garažnih boksov, in sicer: garažni boks št.
141 v izmeri 12,89 m 2, garažni boks št.
142 v izmeri 12,50 m 2, garažni boks št.
143 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
144 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
145 v izmeri 12,50 m 2, garažni boks št.
146 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
149 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
150 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
151 v izmeri 12,50 m 2, garažni boks št.
152 v izmeri 12,29 m 2, garažni boks št.
153 v izmeri 12,27 m2 in garažni boks št.
154 v izmeri 12,49 m 2, prav tako stoječi
na parcelah št. 1294/1, 1261/1,
1294/6, 1294/6, 1257/1 in 1258, k.o.
Bežigrad, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki so
last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 31. 5. 1999 med
zastaviteljem in dolžnikom, z dne 23. 10.
2001 zarubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 430,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001
Z 2001/00824
IZ-15583
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00824 z dne 9. 10.
2001, so bili poslovni prostori in kino dvorana v poslovnem objektu Kino s trgovsko-poslovnimi prostori v centru Bežigrada
– zazidalni otok BO-2/1 Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1926/3, parc. št. 1934/2,
1908 in 1909 vse k.o. Bežigrad, ki so last
dolžnika, na podlagi pogodbe št.
671/77-05/2 z dne 20. 12. 1977 in aneksa k tej pogodbi št. 170-79-05/2-92 z
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dne 7. 5. 1979, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, z dnem 9. 10.
2001 zarubljeni v korist upnice Slovenice
Zavarovalne hiše d.d. Ljubljana, Celovška
206, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001
Z 2001/01444
IZ-15586
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01444 z dne 23. 10.
2001, je bilo stanovanje št. 8, v izmeri
63,82 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, ki se nahajajo v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše v Ljubljani, Na Jami 11, stoječe na
parc. št. 40/4, 690, 44/5, 44/1 in 45,
k.o. Spodnja Šiška, ki je last dolžnika Podboj Matjaža, na podlagi sklepa o dedovanju št. IV D 1191/94, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 14. 7. 1995, v
zapuščinskem postopku po pokojnem
Francu Podboju, ki je stanovanje pridobil
na podlagi kupne pogodbe in dodatne pogodbe št. 2267/64-65, sklenjene s prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana - Šiška z dne 30. 6.
1965, z dne 23. 10. 2001 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve
– zoper dolžnico Tanjo Podboj v znesku 5,150.000 SIT s pp in
– zoper dolžnika Matjaža Podboja v znesku 5,150.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2001
Z 2001/01634
IZ-15587
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01634, ki ga je dne 11. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na 3 2/2 sobnem stanovanju št.
33, v izmeri 132,60 m2 (neto 173,31 m2) v
mansardi s kletno shrambo št. 97, v izmeri
5,24 m2, v II. kleti in parkirnim mestom št.
196, v izmeri 13,26 m2, v II. kleti in parkirnim
mestom št. 197 v izmeri 13,26 m2, v II. kleti,
vse v objektu A/I, Dunajska c. 198, Ljubljana, vpisanem na parc. št. 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 403/3, 406, 407, 408, 340 in
1089, k.o. Stožice, ki je last dolžnika in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 379/01 z dne 30. 8. 2001, sklenjene s
prodajalcema Reality d.o.o., Kranj, Čirče
35 in Zil Inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova
10. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, podružnica v Sloveniji, Dunajska
c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,500.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2001
Z 2001/01633
IZ-15588
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01633, ki ga je dne 11. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na 3 2/2 sobnem stanovanju št. 33, v izmeri 132,60 m 2 (neto
173,31 m2) v mansardi s kletno shrambo
št. 97, v izmeri 5,24 m 2, v II. kleti in parkirnim mestom št. 196, v izmeri 13,26 m2,
v II. kleti in parkirnim mestom št. 197 v
izmeri 13,26 m2, v II. kleti, vse v objektu
A/I, Dunajska c. 198, Ljubljana, vpisanem na parc. št. 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 403/3, 406, 407, 408, 340
in 1089, k.o. Stožice, ki je last dolžnika in
zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 379/01 z dne 30. 8. 2001,
sklenjene s prodajalcema Reality d.o.o.,
Kranj, Čirče 35 in Zil Inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 10. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,300.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2001
Z 2001/01653
IZ-15590
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01653 z dne 23. 10.
2001, je bilo stanovanje št. 807, ki se
nahaja v 8. nadstropju, v stanovanjski hiši
na naslovu Brilejeva 20, Ljubljana, v površini 76,96 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 124/2, k.o. Dravlje, ki je last dolžnice
Magdalene Marije Kus, Brilejeva ul. 20,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1061/91 z dne
24. 1. 1991, sklenjeni med prodajalcem
Mestom Ljubljana in dolžnico kot kupcem,
z dne 23. 10. 2001 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,303.800 SIT s pp
in 3,130.200 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001
Z 2001/01654
IZ-16084
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01654, ki ga je dne 30. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 3-2-1, v neto površini 93,92 m 2 in kletnim prostorom v izmeri 2,92 m2, v tretjem
stopnišču in drugem nadstropju, vključno s
solastninsko pravico na skupnih delih in
napravah, stavbnem in funkcionalnem zemljišču trgovsko poslovnega stanovanjskega
objekta A, Zeleni dvor v Ljubljani, stoječem
na parc. št. 1419/7, 1419/8, 1419/3,
1419/4, 1419/5, 1419/9, 1419/6 ter
1421/12, vse k.o. Zelena jama in na parc.
št. 2234/8, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
77/2001 z dne 23. 8. 2001, sklenjene s
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec
4, Sežana, zastavna pravica v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Ko-
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per, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001
Z 2001/00648
IZ-11757
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 718/01 z dne 19. 7. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00648
z dne 5. 9. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
dvosobnega stanovanja št. 6, na naslovu
Borštnikova ulica 6 v Mariboru, v skupni
neto površini 59,85 m2, v objektu št. 13,
Nova vas II/B, stoječem na parc. št. 1565,
1556, 1558, 1560 in 1564/1, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je Ledvika
Dean do celote, na podlagi soinvestitorske
pogodbe z dne 22. 3. 1991, v korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, G.m.b.H.,
Bahnstrasse 1, Eberdorf, Avstrija, v višini
210.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2001
Z 2001/00284
IZ-12345
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Šoemna s Ptuja, opr. št. SV
1079/00 z dne 9. 11. 2000, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00284 z dne
10. 7. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
na naslovu Staneta Severja 13, Maribor, št.
stanovanja 77, v 6. nadstropju, v velikosti
68,59 m2, ki je last dolžnikov, vsakega do
ene idealne polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11. 2000 in dodatka z dne 7. 11. 2000, sklenjene s prodajalcema Zavratnik Martinom in Zavratnik Elizabeto, v zavarovanje denarne terjatve upnice
Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg - Wolfsberg, Avstrija, v višini 530.000 ATS s pp, v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2001
Z 2001/00589
IZ-15597
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 731/01-1 z dne 26. 6. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00589
z dne 28. 8. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 3, v izmeri 69,25 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Smetanovi
45 v Mariboru, zgrajeni na parc. št. 1702,
k.o. Koroška vrata, ki sta ga dolžnik-zastavitelj in zastavitelj pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 10. 1993, sklenjeni
med njima kot kupcema in prodajalko Petek
Štefanijo, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor, v višini 7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 8. 2001
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Z 2001/00784
IZ-15598
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00784 z dne
18. 10. 2001, je bila ustanovljena zastavna pravica na štirisobnem stanovanju z oznako S2/7-3, v izmeri 109,53 m2, ki se
nahaja v VII. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako v izmeri 6,93 m2, v
prvi kletni etaži in garažnega mesta št. 105,
v izmeri 14,62 m2, v drugi kletni etaži ter s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, napravah objekta in na zemljišču na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem
zemljišču stanovanjsko poslovnega objekta Cankarjeva ul. 6B, v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 1212/1, k.o. Maribor-grad, ki je
do celote last dolžnice, na naroku dne 18.
10. 2001 zarubljena v korist upnice Nove
KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,200.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001
Z 2001/00804
IZ-15600
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00804 z dne
18. 10. 2001, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 14, v 4. nadstropju,
večstanovanjske hiše v Mariboru, Cesta
Proletarskih brigad 58, v izmeri 55,77 m 2,
ki je do celote last Dragna Andjelkoviča, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 3.
1993, na naroku dne 18. 10. 2001, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jagersberg-Wolfsberg, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 735.000 ATS v tolarskih
protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001
Z 2001/00806
IZ-15602
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00806 z dne
18. 10. 2001, je bila ustanovljena zastavna pravica na dvoinpolsobnem stanovanju
št. 16, s pripadajočo kletno shrambo št.
16, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Sarajevska ul. 1, v skupni
izmeri 69,39 m2, ki stoji na parc. št. 58,
k.o. Tezno, katero je last Katarine in Smiljana Umeka, za vsakega do 1/2 celote,
na naroku dne 18. 10. 2001, v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,607.384 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001
Z 2001/00704
IZ-16064
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 697/2001 z dne 1. 8.
2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00704 z dne 3. 10. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega dvoinpolsobno
stanovanje št. 5, v II. nadstropju v izmeri
67,55 m2 in kletna shramba št. 5, v izmeri
6,35 m2, večstanovanjske stavbe Borštnikova 53 v Mariboru, stoječe na parc. št.

1376/3, k.o. Sp. Radvanje, s pripadajočim delom skupnih prostorov, naprav in
površin objekta ter zemljišče, na katerem
stavba stoji in funkcionalno zemljiče, ki je
last dolžnikov in zastaviteljev Boštjana Alavančiča in Maje Puklavec, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 6. 2001, v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1, zaradi zavarovanja terjatve, v višini 30.600
EUR s pp., v tolarski protivrednosti, po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila kredita.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
Z 2001/00244
IZ-16065
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, št. SV 129/01
z dne 14. 3. 2001, v skladu s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2001/00244 z dne
15. 10. 2001, opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - poslovnega prostora št. 6, ki obsega poslovne prostore v kleti v izmeri 68,70 m 2 in v
pritličju v izmeri 55,65 m2 (v skupni izmeri
124,35 m2), kateri se nahaja v poslovni
zgradbi v Ul. Kragujevških žrtev 4 v Mariboru, stoječi na parc. št. 2290/5, pripisani k vložni št. 2638, k.o. Tezno, last dolžnika Gruda-Jurmes d.d. Šentjur, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 6. 1995,
sklenjene s prodajalcem Barta & Barta
d.o.o. Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, v
višini 285.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2001
Z 2001/00697
IZ-16074
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00697 z dne
6. 11. 2001, je bila ustanovljena v pritličju
v izmeri 607 m 2, ki stoji na stavbišču v
izmeri 667 m 2, parc. št. 655, pripisani k vl.
št. 242, k.o. Melje, last dolžnika in zastavitelja Servisa za popravilo orodij - Ivan Zupanič s.p., na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene z MTT, Tovarno tkanin Melje d.d.
- v stečaju, dne 6. 6. 2001, aneksa k tej
pogodbi z dne 2. 7. 2001 in aneksa z dne
18. 7. 2001, ki so priloge tega sporazuma, do celote, zastavna pravica v korist
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2001
Z 2001/00816
IZ-16075
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice,
opr. št. SV 625/01 z dne 31. 8. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00816 z dne 5. 11. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega enoinpolsobno stanovanje z oznako N5, v izmeri 39,12 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše
na Limbuški c. 41 v Mariboru, ki je last
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zastavitelja Damijana Emeršiča, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 2001,
v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Podružnica Slovenska Bistrica, v
višini 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2001
Z 2001/00785
IZ-16077
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00785 z dne
26. 10. 2001, je bila ustanovljena zastavna pravica na stanovanje, v pritličju večstanovanjske stavbe v Zg. Kungoti št. 36, Zg.
Kungota, v skupni izmeri 61,76 m 2, ki stoji
na parc. št. 642/1, k.o. Zg. Kungota, vl.
št. 99, katero je last Štefana Amona do
celote, na naroku dne 26. 10. 2001, v
korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,203.750 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2001
Z 2001/00781
IZ-16078
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00781 z dne
26. 10. 2001, je bila ustanovljena zastavna pravica na stanovanju št. 18, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Greenwiška ul. 10, v skupni izmeri
31,74 m2, ki stoji na parc. št. 1084/4,
k.o. Pobrežje, vl. št. 2058, katero je last
Radane in Mirana Radmiloviča, za vsakega
do 1/2 celote, na naroku dne 26. 10.
2001, v korist upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2001
Z 2001/00841
IZ-16092
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00841 z dne 8.
11. 2001, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. 9, v izmeri 42,39 m2 in
poslovnem prostoru št. 10, v izmeri
20,57 m2, ki se nahajata v II. nadstropju
objekta B (bivše vojašnice Melje v Mariboru), ki stoji na parc. št. 422/10, pripisani
pri vl. št. 41, k.o. Melje, s pripadajočim
delom skupnih površin v izmeri 7,60 m2 in
3,69 m2 (hodnik in sanitarije v II. etaži ter
stopnišče), skupaj s solastninskim deležem
skupnega dvorišča parcele št. 422/1,
422/2 in 422/17, ki je last dolžnika oziroma zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe št. 430-00-67/01-2, sklenjene dne
31. 5. 2001 med RS, Ministrstvom za
obrambo, kot prodajalcem in dolžnikom
oziroma zastaviteljem kot kupcem, zastavna pravica v korist upnice Nove Kreditne
banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,147.578 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2001
Z 99/2001
IZ-15559
Na podlagi sklepa opr. št. Z 99/2001,
ki ga je dne 12. 10. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 18, v izmeri
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55,02 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe v Kanalu, Gradnikova
28, stoječe na parceli št. 210/4, k.o. Kanal in obsega kuhinjo v izmeri 11,3 m2,
sobo v izmeri 16,20 m 2, sobo v izmeri
12,92 m2, hodnik v izmeri 6,12 m2, kopalnico v izmeri 4,01 m2, WC v izmeri
1,73 m2, shrambo v izmeri 1,75 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 0,99 m2, ter
klet v izmeri 1 m2, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8.
1996, sklenjene s prodajalcem Kovač Habipom, Gradnikova 28, Kanal, sedaj Solkan, Ul. IX. Korpusa 25/a, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Področje Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 2001
Z 72/2001
IZ-15560
Na podlagi sklepa opr. št. Z 72/2001, ki
ga je dne 7. 9. 2001 izdalo Okrajno sodišče
v Novi Gorici, je bila ustanovljena na trgovsko poslovnem lokalu v ocenjeni velikosti
78,48 m2, ki se nahaja med osjo F in G od
linije 1 do linije 5, z oznako P.6.1.A.,
P.6.1.B. in P.6.1.C. ter priročnega skladišča v kleti, v ocenjeni velikosti 33,44 m2, ki
se nahaja med osjo B in C od linije 15 do
linije 16, z oznako K.5.1. in K.5.2., ki jih je
dolžnik Delfar David, s.p., Foto Fantasy, Ul.
Tolminskih puntarjev št. 4, Nova Gorica, pridobil na podlagi pogodbe št. 07 z dne 19. 3.
1997 in aneksa k tej pogodbi z dne 18. 4.
1997 ter aneksa z dne 12. 5. 1997, sklenjene s prodajalcem Electa Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, last dolžnika, zastavna pravica v
korist upnice Nove KBM, d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT in 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 10. 2001
Z 134/2001
IZ-15581
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
505/2001 z dne 24. 10. 2001 in sklepa
tega sodišča, opr. št. Z 134/2001, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičninah:
– v lasti 1. zastavitelja, in sicer na stanovanju v Izoli, Dantejeva 43, v pritličju
stanovanjske hiše v izmeri 53,44 m2 in drvarnice v izmeri 11,96 m2, torej v skupni
izmeri 65,40 m 2, ki stoji na parc. št. 1477,
vpisano v z.k. vl. št. 294, k.o. Izola-mesto,
pridobljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 1995,
– v lasti 1. in 2. zastavitelja, vsakega do
1/2, in sicer na dvosobnem stanovanju v
večstanovanjski hiši na Dantejevi ulici 43 v
Izoli, v površini 48,67 m2 in obsega kuhinjo, dve sobi, kopalnico, hodnik in kletni
prostor v pritlični etaži večstanovanjske hiše, stoječe na parc. št. 1477, vpisani v
z.k. vl. št. 294, k.o. Izola-mesto, pridobljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 11. 1998.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 10. 2001

Z 2001/00133
IZ-15573
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi
zavarovanja denarne terjatve upnika Časlava Stojmanovskega, Goriška ulica 13, Koper, zoper dolžnika Tomica Stamatovića,
Gradišče 17b, Vrhnika, ter zastaviteljice in
solidarne dolžnice Radmile Čolović, Gradišče 17b, Vrhnika, ki jo zastopa notarka
Metka Zupančič iz Ljubljane, zaradi ustanovitve zastavne pravice, na naroku dne
22. 10. 2001 sklenilo:
na podlagi izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 477/01 z dne 3. 10. 2001,
se zaradi zavarovanja izvršljive denarne terjatve upnika Česlava Stojmanovskega proti
dolžniku Tomici Stamatović v višini
150.000 DEM in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve, dovoli in odredi popis nepremičnine,
– rubež v zemljiško knjigo nevpisanih
nepremičnin, dvosobnega stanovanja, št.
3, v 1. nadstropju, v izmeri 71,69 m 2, s
pripadajočim kletnim prostorom, na naslovu Gradišče 17b, Vrhnika, ki je last zastaviteljice in solidarne plačnice na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice, opr.
št. 442/01 z dne 14. 9. 2001,
– zaznambo na originalu pogodbe o
priznanju lastninske pravice z dne 14. 9.
2001, da je na nepremičnini, ki je predmet
pogodbe, ustanovljena zastavna pravica.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 10. 2001
Z 01/00091
IZ-16088
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja na
predlog upnika Sava, gumarska in kemijska industrija d.d., Škofjeloška cesta 6,
Kranj, proti dolžniku in zastavitelju Ibrahimu Hasičiču, Hafnerjeva pot 2, Kranj, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika z
zastavno pravico na nepremičnini dolžnika, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, na naroku dne 24. 9. 2001, sklenilo:
na podlagi izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 1161/2000 z dne 7. 11.
2000, se v zavarovanje terjatve upnika Sava, gumarska in kemijska industrija d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj, in sicer njene izvršljive denarne terjatve do dolžnika Ibrahima Hasičiča, Hafnerjeva pot 2, Kranj, v
znesku 3,000.000 SIT s pp z dobo vračanja 120 zaporednih mesečnih obrokov in
ostalimi pogoji, razvidnimi iz notarskega zapisa, opravi popis stanovanja dolžnika Ibrahima Hasičiča, Hafnerjeva pot 2, Kranj, to
je garsonjere, ki se nahaja v pritličju stan.
bloka v Logatcu, Pavšičeva 20, ki je zgrajen na parc. št. 908/9, vl. št. 1241, k.o.
Blekova vas, v skupni izmeri 20,02 m2.
S popisom in rubežem zastavljenega stanovanja - garsonjere v pritličju stanovanjskega bloka v Logatcu, Pavšičeva 20, v izmeri
20,02 m2, ki ni vpisano v zemljiški knjigi in je
last dolžnika Ibrahima Hasičiča, je upnik Sava, gumarska in kemijska industrija d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, pridobil zastavno pravico
na tej garsonjeri, zato dolžnik z njo ne sme
odplačno ali neodplačno razpolagati, ker bi s
tem storil kaznivo dejanje.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 9. 2001

Stran

7680 / Št. 95-96 / 30. 11. 2001
Amortizacije

N 212/2001
AM-16100
Na predlog Tatjane Antončič, Vodopivčeva 18/A, Koper, Koper, ki jo zastopa
Abanka d.d., Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev
se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: serija AA, vrednost 1, delnice od št. 0006260 do št.
0006285, št. delnic 26, št. lotov 26; serija
AB, vrednost 5, delnice od št. 0006105 do
št. 0006113, št. delnic 9, št. lotov 45; serija BA, vrednost 1, delnice od št. 0003773
do št. 0003773 št. delnic 1, št. lotov 1;
skupaj št. delnic 36, št. lotov 72.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 63/2001
SR-15620
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Kasteleca iz
Osojnika 26, Semič, ki ga zastopa pooblaščenec odvetnik Jože Petrovčič iz Črnomlja, proti toženi stranki Katarini Simonič iz
Osojnika 7, Semič in sedaj bivališče tožene
stranke neznano, zaradi izstavitve z.k. listine zaradi priposestvovanja, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 12. 9. 2001, postavlja začasnega zastopnika Katarini Simonič iz Osojnika 7, Semič, in sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 8.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Katarino Simonič vse do
takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 9. 2001
P 116/2001
SR-15621
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Komet Konfekcija
Metlika, d.d., Rosalnice 1, Metlika, ki ga
zastopa pooblaščenec odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, proti toženi stranki neznani dediči neznanega bivališča po pok. Martinič Nikoli iz Malega vrha 8, Kamanje, zaradi
ugotovitve lastninske pravice in izstavitev
zemljiškoknjižne listine, pcto 100.000 SIT,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 3. 10. 2001, postavlja začasnega zastopnika toženi stranki Nikolu Mar-
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tiniču iz Malega vrha 8, Kamanje, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – odvetnik Dušan Bricelj iz
Črnomlja, Pod lipo 4a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Nikolo Martiniča iz Malega vrha 8, Kamanje, sedaj neznanega bivališča vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 10. 2001
I 1997/15663
SR-15616
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Abanke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar
iz Ljubljane, zoper dolžnico Špelco Zavašnik, Cesta 24. junija 42, Ljubljana-Črnuče,
zaradi izterjave 435.026,04 SIT s pp, dne
11. 10. 2001 sklenilo:
dolžnici Zavašnik Špelci se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Breznik Mojca, Trubarjeva 21, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2001
I P1 403/99
SR-15623
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke
Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo stranko Andreja Schira, Na jami 1, Ljubljana, zaradi plačila 800.664
SIT s pp, dne 12. 10. 2001 sklenilo:
toženi stranki Andreju Schiri, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Biserka Avsec, Jožeta Jame
16, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila 800.664 SIT s
pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2001
I P 973/2000
SR-15624
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, zoper toženo stranko Ramiza
Ahmetaševiča, Grasselijeva 10, Ljubljana,
zaradi plačila 843.770 SIT s pp, 11. 10.
2001 sklenilo:
toženi stranki Ramizu Ahmetaševiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Maja Besednjak, Pražakova 20, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila
843.770 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2001
I P1 272/2000
SR-15625
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Majdo Kumperger, Arharjeva 20, Ljubljana, oziroma Prešernova ulica 1, Šentjur,
zaradi plačila 1,406.922 SIT s pp, dne
15. 10. 2001 sklenilo:
toženi stranki Majdi Kumperger, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Sofija Vukelj, Pražakova
8, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi plačila 1,406.922 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
I P1 843/2000
SR-15626
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Emira Mulalića, Puhova ulica 1, Ljubljana, zaradi plačila 715.799 SIT s pp, dne
15. 10. 2001 sklenilo:
toženi stranki Emiru Mulaliću, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Slava Alič, Šmartinska 130,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi plačila 715.799 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
P1 40/95
SR-15628
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, proti toženi
stranki Vidi Glavan Kseneman, naslov neznan, zaradi plačila 2,525.677,70 SIT, dne
19. 10. 2001 sklenilo:
toženi stranki Vidi Glavan Kseneman se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Igor Križanec, Trg OF 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2001
P1 32/97
SR-15629
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
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d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti toženi stranki Zvonimirju Šanoviću, naslov neznan, zaradi plačila 3,358.867,30
SIT s pp, dne 19. 10. 2001 sklenilo:
toženi stranki Zvonimirju Šanoviču se postavi začasna zastopnica, odvetnica Marija
Cej, Slovenska cesta 28, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2001
II D 617/99
OD-15637
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Jesenovec Ivani, roj.
Rugelj, hčeri Janeza, roj. 4. 5. 1911, umrli
17. 8. 1999, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Krimska ul. 6, drž. Republike Slovenije, postavilo zap. sinu Jesenovec Ludviku, roj.
25. 10. 1941, neznanega bivališča, začasnega zastopnika, odvetnika Bojana Župevca, Hrvatski trg 3, Ljubljana, ki ga bo zastopal do pravnomočnega zaključka zapuščinskega postopka po pokojni oziroma dokler
dedič oziroma njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
organ, ki je pristojen za socialne zadeve, ne
bo postavil drugega skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

Oklici dedičem
III D 793/98
OD-15636
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ernestu Mihaelu Novaku, roj.
4. 2. 1931, umrlem 4. 10. 1998, nazadnje
stanujočem v Ljubljani, Celovška 149, državljanu RS. V poštev za dedovanje pridejo tudi
zap. sestra in zap. nečaki, o katerih sodišče
nima podatkov. Sodišče jih zato poziva, da
se v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001
D 73/99
OD-16095
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar v zapuščinski zadevi po pok. Stepan Viktorju, upokojencu iz
Slavine 73, Prestranek, rojenem 5. 4.
1925, državljanu RS, ki je umrl 15. 3. 1999,
na podlagi določila 206. člena ZD, dne
28. 9. 2001 sklenilo:
okrajno sodišče v Postojni v tej zapuščinski zadevi vabi tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pokojnem Stepan
Viktorju, rojenem 5. 4. 1925, državljanu RS,
ki je umrl 15. 3. 1999, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V postopku se ne ve ali je kaj dedičev razen
zapustnikovega brata Petra Stepana.
Neznanim dedičem se postavlja začasna
skrbnica zapuščine odvetnica Tatjana Škrinjar iz Postojne, Tržaška cesta 34/A. Ta je
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upravičena, da v imenu dedičev toži ali je
tožena, da izterjuje terjatve in izplačuje dolgove in sploh, da zastopa dediče.
Okrajno sodišče v postojni
dne 28. 9. 2001

Oklici pogrešanih
N 33/2001
PO-16102
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne v nepravdni zadevi predlagateljice Karoline Jerman, Labor 40, Marezige, ki jo zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Giuseppea Lovresicha - Jožef Lovrečič, zadnje znano prebivališče Labor 13, Marezige, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka
Birsa iz Ankarana, zaradi predloga razglasitve pogrešanega za mrtvega, na naroku dne
30. 10. 2001 sklenilo:
začne se postopek razgalsitve za mrtvega pogrešanega Giuseppea Lovresicha - Jožef Lovrečič, zadnje znano prebivališče Labor 13, Marezige.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 11. 2001
N 294/2001
PO-16103
V nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Tekavec Marije, Zalog 11 pri Škofljici, zaradi razglasitve pogrešanega Tekavec Franca
za mrtvega, sodišče poziva Tekavec Franca, roj. 9. 12. 1924, nazadnje stanujoč
Zalog 14, pri Škofljici, da se zglasi pri tem
sodišču. Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
temu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica. Po preteku roka pa bo sodišče tega
pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
KRANJ
Rg-8762
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 2001/01473 z dne 4. 6. 2001 pri
subjektu vpisa GRADBINEC GIP, gradbeništvo, d.o.o., vpisanem pod vložno št.
1/06555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1489003
Sedež: Polica, 4202 Naklo.

MARIBOR
Rg-7871
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 2000/04803 z dne 3. 1. 2001
pri subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDELILNI SISTEM TABOR delniška družba, vpisanem pod vložno št. 1/07798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbe s temile podatki:
Matična št.: 5733073
Sedež: Kardeljeva cesta 49, 2000
Maribor.

Izbrisi
LJUBLJANA
Rg-16537
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2001/11494 z dne 19. 11.
2001 pod št. vložka 1/23235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5772885
Firma: CARELLA MRAVLJE & CO., Podjetje za posredovanje, zastopanje in trženje na področju blaga in storitev,
d.n.o., Vrhnika, Robova c. 44
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Robova 44, 1360 Vrhnika
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Mravlje Emilija, Robova 44, 1360 Vrhnika, vložek: 100.000 SIT, odg. s svojim premož.,
vstop: 17. 5. 1993; Krašovec Marija, Robova 44, 1360 Vrhnika, odg. s svojim premož., vstop: 21. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 15076/2001
Rg-15609
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
Grijaž - Martin Krpan, d.o.o., Dunajska c.
156, Ljubljana, za prenehanje družbe po
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skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Grijaž - Martin Krpan, d.o.o.
Dunajska c. 156, Ljubljana, objavlja sklep:
GRIJAŽ - MARTIN KRPAN, d.o.o., Dunajska c. 156, Ljubljana, reg. št. vl.
1/33425/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 9.
2001.
Vse obveznosti družbe so poplačane ter
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja in družbenika sta Kranjska
investicijska družba, d.o.o., Poljanski nasip
6, Ljubljana ter Anderlič Jože, Peričeva 13,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na Kranjsko investicijsko družbo, d.o.o.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2001

MARIBOR
Srg 3871/2001
Rg-16938
Družba Tehnološki Transfer, podjetje
za razvoj in prodajo znanja d.o.o., Na
podrtem 18, Maribor, reg. št. vl.
1/10253-00, katere družbenika sta Ženko
Zdenka in Marn Jure, oba Na podrtem 18,
Maribor, po sklepu družbenikov družbe z
dne 26. 10. 2001 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih prostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ženko
Zdenka in Marn Jure.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2001

NOVO MESTO
Srg 147/2001
Rg-4227
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Avtoservis Saje, vzdrževanje in popravila motornih vozil, Trebelno
d.o.o., Trebelno, Čilpah 14, objavlja sklep:
družba Avtoservis Saje, vzdrževanje
in popravila motornih vozil, Trebelno
d.o.o., Trebelno, Čilpah 14, vpisana na
reg. vl. št. 1-3144/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelj je Leopold Saje, Trebelno,
Čilpah 23, z ustanovitvenim kapitalom
1,680.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,680.000 SIT v celoti prenese na Leopolda Sajeta.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 4. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
STANATEI d.o.o. LJUBLJANA, Dolenjska cesta 48, Ljubljana, štampiljko z napisom STANATEI d.o.o. LJUBLJANA, DOLENJSKA C. 48 ( velik ). gnb-73224
STANATEI d.o.o. LJUBLJANA, Dolenjska cesta 48, Ljubljana, štampiljko z napisom STANATEI d.o.o. LJUBLJANA, DOLENJSKA C. 48 oznaka 1 ( velik ) in blpk
naročilnic - ožigosanih. gnz-73225

Priglasitveni list
Božič Samo, Poštelska ulica 9, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6140/99, izdan dne 9. 7. 1999.
gnk-73140
Bračko Frida, Malečnik, Vodole 6, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2994/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnh-73464
Bratina Andrej, Trnje 56, Pivka, priglasitveni list, opravilna št. 41-277/94.
gnk-73136
Bučar Denis s.p., O.P.P. - SVETOVANJE IN PODJETNIŠTVO, Resslova 2, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038-2415/99, matična št. 1315781.
gnc-73473
Horvat Bernarda s.p., Okrepčevalnica,
Zvezna ulica 6/v, Murska Sobota, obrtno
dovoljenje,
št.
000961/1194/00-46/1995, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnz-73446
Ipavec Boštjan, Ob parku 15, Solkan,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058611/3293/03-47/1995, izdana dne
18. 9. 1998. gnx-73198
Jankovič Anton, Kolodvorska cesta
7/a, Mengeš, priglasitveni list, opravilna

št. 06-1530/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnf-73391
Jenc Anton, Podpeč 68, Preserje, priglasitveni list, opravilna št. 28-0363/94,
matična št. 5143374 - original, izdan dne
29. 4. 1994. gne-73592
Kopitar Franc, Menardova ulica 7,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-324/94. gng-73615
Koren Danilo s.p., Milanova ulica 5,
Kobarid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004898/0128/01-65/1995, izdana
dne 20. 9. 1995 pri OZS. gng-73194
Kraker Dušan, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056035/2635/01-36/1997, izdana
dne 10. 6. 1997. gnm-73384
Lisjak Zlatko, Trimlini 21, Lendava Lendva, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 31302/0306/00, izdana dne 6. 3.
1995. gnf-73491
Plesničar Ferdinand, Ravnica 54, Grgar, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004575/2749/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-73606
Raduha Olga, Gornja Bistrica 4, Črenšovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
31302-0401/00, izdana dne 6. 3. 1995.
gnu-73126
Škorc Barbara, Kletna ulica 9, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0734/96, matična št. 5243863, izdan dne 27. 3. 1996 in 2. 9. 1996.
gni-73542
Šuštar Milena, Loke v Tuhinju 15, Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028784/0563/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-73389
Uljan Jože, Vrbica 2, Ilirska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št. 012-0063/94,
izdan dne 1. 4. 1994. gnd-73543
Žunič Dušan s.p., Železničarska cesta
22, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0446/94, izdan dne 1. 11. 1994.
gnw-73349

Potne listine
Agović Asad, Cesta 20. julija 11, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 931308,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnl-73435
Alič Vanja, Cankarjeva ulica 78, Nova
Gorica, potni list, št. BA 42957, izdala
UE Nova Gorica. gne-73417
Aracki Emil, Spuhlja 105, Ptuj, potni
list, št. CA 22385. gnz-73421
Bejtovič Veli, Roška cesta 13, Kočevje, potni list, št. AA 272028, izdala UE
Kočevje. gni-73463
Bukovec Nina, Milčinskega 5, Celje,
potni list, št. BA 768436. gng-73415
Curk Helena, Klemenova ulica 50,
Ljubljana, potni list, št. BA 886228, izdala UE Ljubljana. gnz-73321
Čurk Bogdan, Grajska cesta 2, Črnomelj, potni list, št. AA 486735. gnl-73160
Daljevec Renata, C. v Skoke 48/a, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
876161. gnz-73396
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Dodič Slavko, Dilce 1, Postojna, potni
list, št. P00043441, izdala UE Postojna.
gnh-73414
Drevenšek Ana, Kosmačeva 15, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
760206, izdala UE Piran. gnw-73407
Drožđek Lidija, Praprotnik 14, Naklo,
potni list, št. AA 705321. gnk-73211
Đurđević Armando, Žpančičeva ulica
6, Piran - Pirano, potni list, št. BA
225488, izdala UE Piran. gnm-73409
Fideršek Bojan, Wolfstr. 45, D-73278
Schlierbach, potni list, št. AA 136303.
gni-73438
Fonda Angela, Lucija, Liminjanska c.
71, Portorož - Portorose, potni list, št. AA
201396, izdala UE Piran. gno-73532
Fonda Angela, Lucija, Liminjanska c.
71, Portorož - Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 100245, izdala UE Piran. gnp-73531
Franetič Vojko, Senožeče 12/b, Senožeče, potni list, št. AA 249744.
gnv-73450
Gajić Radosava, Litostrojska cesta 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 681727, izdala
UE Ljubljana. gnt-73327
Gajić Snežana, Čečovje 2, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 719282, izdala UE Ravne na Koroškem. gnb-73545
Glavina Borut, Kovačičeva ulica 3/d,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 67949, izdala UE Koper.
gnf-73541
Glazer Damjan, Pobrežje 148/d, Videm pri Ptuju, potni list, št. P00175344.
gnw-73524
Gorše Janja, Brodarjev trg 4, Ljubljana, potni list, št. BA 772336, izdala UE
Ljubljana. gnf-73191
Gregorič Kristina, Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 112203, izdala UE Nova Gorica. gnr-73629
Gruden Darij, Kosovelova ul. 7/a, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
64394, izdala UE Tolmin. gnq-73180
Guzaj Marija, Trg borcev NOB 13, Dol
pri Hrastniku, potni list, št. BA 54988.
gnm-73184
Habijanič Jožica, Ihan, Breznikova c.
61/a, Domžale, potni list, št. AA 169870,
izdala UE Ljubljana. gnm-73159
Hajdinjak Angela, Grablovičeva 26,
Ljubljana, potni list, št. AA 762571, izdala
UE Ljubljana. gnk-73386
Hamzagić Azeudin, Srebreničeva 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 680390.
gnw-73649
Hamzagić Elvina, Srebreničeva 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 681033, izdala UE Ljubljana. gny-73647
Hamzagić Ibrahim, Srebreničeva 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 308074, izdala
UE Ljubljana. gnx-73648
Hedžet Viktorija, Alešovčeva 7, Ljubljana, potni list, št. AA 678491, izdala UE
Ljubljana. gne-73642
Horvat Bela, Nanoška ulica 22, Ljubljana, potni list, št. P00055357.
gnq-73505
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Ivančič Samo, Ob stadionu 52, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 698281.
gnt-73227
Javornik Mitja, Mirana Jarca 43, Novo
mesto, potni list, št. BA 356127.
gnv-73175
Jogić Edina, Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
potni list, št. BA 717724. gnc-73644
Jurca Robert, Kajuhova ulica 20, Postojna, potni list, št. AA 72183, izdala UE
Postojna. gnc-73619
Kaiser Marija, Remšnik 9, Podvelka,
potni list, št. AA 026791, izdala UE Radlje ob Dravi. gny-73222
Kastelic Aleksander, Ul. prekomorskih
brigad 8, Postojna, potni list, št. BA
847038, izdala UE Postojna. gnu-73426
Kavšček Matejka, Stara cesta 24, Straža, potni list, št. CA 29552. gnc-73169
Knez Matej, Ulica 25. maja 3, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
138960, izdala UE Nova Gorica.
gnz-73250
Kocjančič Mario, Gortanova ulica 8,
Izola - Isola, potni list, št. AA 501888,
izdala UE Izola. gnx-73548
Kočan Enis, Adamičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 532278, izdala UE Ljubljana. gnv-73150
Kokotec Jerica, Pašnica 5, Rimske Toplice, potni list, št. BA 120532.
gnw-73449
Kompare Anton, Tabor 10, Domžale,
potni list, št. AA 908749, izdala UE Logatec. gnv-73650
Končar Alen, Pahorjeva 3, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 483766.
gnj-73612
Koritnik Brane, Varškova 2, Domžale,
potni list, št. BA 987766, izdala UE Domžale. gny-73147
Korošec Aleš, Jakopičeva 11, Kamnik, potni list, št. BA 968897, izdala UE
Kamnik. gnd-73168
Kovač Rajko, Zgornja Pristava 23, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 894345,
izdala UE Slovenske Konjice. gnk-73511
Kozjek Jurij, Savska cesta 47, Bled,
potni list, št. BA 955573. gnx-73173
Kropin Samo, Areška cesta 4, Ruše,
potni list, št. BA 808101. gnx-73398
Kržišnik Ginter, Borovniško naselje 2,
Kisovec, potni list, št. P000176216, izdala UE Zagorje ob Savi. gnr-73254
Langus Maruša, Titova 49, Jesenice,
potni list, št. AA 905944, izdala UE Jesenice. gnr-73508
Lenasi Elida, Pobeška cesta 54, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 3753, izdala UE Koper.
gnk-73186
Ljubec Cvetka, Nade Kovačič 20, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. AA
547570. gnc-73569
Logar Doroteja, Cesta 4. maja 70/a,
Cerknica, potni list, št. BA 175685.
gnk-73361
Lovrenčič Srečko, Vintarovci 56, Destrnik, potni list, št. AA 358080. gnm-73509
Lovrenčič Tamara, Jagodje, Pod vinogradi 10, Izola - Isola, maloobmejno pre-

pustnico, št. AI 83038, izdala UE Izola.
gnp-73181
Malovrh Vincenc, Topol pri Medvodah
18, Medvode, potni list, št. AA 59312,
izdala UE Ljubljana. gns-73553
Markun Borut, Žeje pri Komendi 3/b,
Komenda, potni list, št. AA 138814, izdala UE Kamnik. gnb-73120
Martinčič Berta, Podkum 56, Podkum,
potni list, št. BA 255218. gnq-73255
Martinčič Marko, Podkum 56, Podkum, potni list, št. BA 255670.
gnp-73256
Nežmah Bojan, Donačka gora 26, Rogatec, potni list, št. BA 470460, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-73111
Novak Boštjan, Velesovo 17, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 960078.
gnj-73262
Ofič Jožef, Sp. Kapla 46, Ožbalt, potni
list, št. AA 177229, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnt-73506
Osojnik Vladimir, K. Tvrdka 23/6, Novi Travnik, potni list, št. BA 925395.
gnk-73536
Osolin Peter, Šmarca, Pot iz vasi 1,
Kamnik, potni list, št. BA 718922, izdala
UE Kamnik. gng-73190
Petrevčič Nives, Ul. Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 150501, izdala UE Nova
Gorica. gng-73540
Petrovič Goran, Gregorčičev drevored
13, Ptuj, potni list, št. AA 618717.
gno-73507
Plesničar Tanja, Imenje 28, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 101775,
izdala UE Nova Gorica. gnp-73406
Podpečan Stanislav, Ložnica 5, Velenje, potni list, št. AA 373855. gnn-73583
Pucelj Gregor, Jezerska cesta 63/a,
Kranj, potni list, št. BA 615742.
gnu-73276
Rac Matej, Gornji Slaveči 62, Kuzma,
maloobmejno prepustnico, št. AG
014504, izdala UE Murska Sobota.
gnc-73269
Ranko Janez, Petanjci 37, Tišina, potni list, št. BA 622406, izdala UE Murska
Sobota. gni-73188
Razingar Stanislav, Hrušica 35, Jesenice, potni list, št. AA 784808.
gnb-73495
Rekar Zdenka, Ul. Hermana Potočnika
35, Ljubljana, potni list, št. AA 306821,
izdala UE Ljubljana. gnj-73637
Repe Iza, Rožna dolina 7, Lesce, potni
list, št. BA 87799. gnt-73402
Ročnik Andreja, Teplyevo naselje 5,
Maribor, potni list, št. BA 296621.
gnz-73621
Rogina Roman, Pobrežje 81/d, Videm
pri Ptuju, potni list, št. AA 94769.
gnp-73206
Rozman Mira, Delavska 14, Kranj, potni list, št. BA 191475. gnx-73598
Rubin Robert, Razlagova ulica 5, Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA 354962,
izdala UE Ljutomer. gne-73546
Simič Marko, Naselje na Šahtu 13, Kisovec, potni list, št. BA 833668. gni-73238
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Starman Jurij, Žlebe 52, Ljubljana, potni list, št. BA 521240, izdala UE Ljubljana. gnl-73185
Šinigoj Kristjan, Merljaki 38, Renče,
potni list, št. AA 984097, izdala UE Nova
Gorica. gns-73628
Šol Tomaž, Pobegi, Kocjančiči 1, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
578486. gnb-73645
Štrus Olga, Kresnice 128, Kresnice,
potni list, št. AA 090884. gno-73632
Tokalić Slađana, Vojkovo nabrežje 25,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
911994. gnx-73423
Tomažin Maja, Podgozd 5, Dvor, potni
list, št. BA 997590. gnr-73404
Topič Tomo, Svetozarevska 15, Maribor, potni list, št. BA 787211. gnj-73562
Udvinčić Alen, Ul. Toneta Melive 16,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
690031, izdala UE Slovenske Konjice.
gnw-73574
Verdev Terezija, Pongrac 92, Griže,
potni list, št. BA 051933. gnm-73209
Vezjak Janez, Kozjak nad Pesnico
80/a, Zgornja Kungota, maloobmejno
prepustnico, št. AG 14068. m-2297
Vidmar Romana, Žerjavec 7, Jesenice, potni list, št. AA 103513. gnd-73518
Vivoda Beti, Cesta I. Istrske brigade 1,
Pobegi, potni list, št. AA 632745.
gns-73528
Vivoda Beti, Cesta I. Istrske brigade 1,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
55362, izdala UE Koper. gnr-73529
Vodušek Franc, Zg. Hudinja 27, Celje,
potni list, št. BA 346295. gnu-73176
Vrhovnik Marijan, Baragova ulica 14,
Mengeš, potni list, št. AA 491392, izdala
UE Domžale. gnc-73669
Zakotnik Grega, Dorfarje 33, Žabnica,
potni list, št. BA 482858. gnd-73668

Osebne izkaznice
Adam Matjaž, Na Herši 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
370190.
gnz-73671
Anderluh Igor, Ul. Dušana Kvedra 39,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 335221.
gns-73403
Andrejc Žan, Kersnikova 23, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
237350.
gnp-73581
Avguštinčič Majda, Vrhtrebnje 14,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 451590.
gnp-73106
Ažman Evgenija, Andraž nad Polzelo
54, Polzela, osebno izkaznico, št.
372836. gno-73257
Bakan Alojzij, Bakovci, Soboška 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
511976. gnb-73170
Bastič Matej, Gregorčičeva 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 228736.
m-2329
Batič Zdenka, Knezova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
413572.
gnr-73154
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Bergoč Marija, Trnje 57, Pivka, osebno izkaznico, št. 794515. gnx-73448
Berisha Vesna, Klavčičeva ulica 3,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 11276.
gne-73142
Berk Bevc Miha, Čopova ulica 23, Celje, osebno izkaznico, št. 956055.
gnb-73520
Berk Dejan, Ulica frankolovskih žrtev
13, Celje, osebno izkaznico, št. 322600.
gns-73453
Biondić Igor, Jenkova 19, Velenje,
osebno izkaznico, št. 84252. gnm-73259
Božič Branko, Zgoša 24/f, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
213963. gnt-73252
Bregar Andreja, Šalka vas 146, Kočevje, osebno izkaznico, št. 363712.
gnw-73624
Brumen Vojka, Pokopališka cesta 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 972057.
gnt-73452
Bubnič Boštjan, Pod Kerinom 1, Pivka, osebno izkaznico, št. 358427.
gnr-73279
Bučar Franc, Kadunčeva pot 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 262396.
gnd-73643
Cimerman Janez, Glinškova ploščad
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
204624. gni-73488
Čanžek Uroš, Ulica Frankolovskih žrtev 78, Celje, osebno izkaznico, št.
213732. gnv-73625
Čerin Tadeja, Hruševska 42/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 654675.
gnz-73371
Ćalić Goran, Turnavče 46, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
758461.
gnh-73314
Dečko Mojca, Mlinska pot 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 398999.
gnk-73311
Dolenc Andrej, Sopotnica 15, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 135941.
gnl-73235
Džepina Tanja, Ljubljanska 104, Maribor, osebno izkaznico, št. 371167.
m-2312
Fajfar Marjan, Drulovka 42/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 31625. gnr-73604
Fonda Angela, Lucija, Liminjanska c.
71, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 680729. gnm-73534
Friškovec Branka, Topolška 196/e,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 247205.
gnr-73579
Gomilšek Branko, Riklijeva 13, Bled,
osebno izkaznico, št. 41638. gns-73253
Gorenc Denis, Sokolska 14, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
446945.
gnn-73362
Gostinčar Jože, Podlubnik 154, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 316837.
gnn-73408
Hajdinjak Marjan, Černelavci, Liškova
32, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
649135. gnw-73549
Hauzer Ana, Ul. Bratka Krefta 36, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
396091. gng-73394

Hedžet Viktorija, Aleševčeva 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672084.
gnd-73243
Herič Stanislav, Brezje pri Dobrovi 4,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 29764.
gnb-73370
Hren Robert, Pod gonjami 110, Prevalje, osebno izkaznico, št. 703040.
gnc-73544
Huskić Milena, Prelska 48/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
174752.
gno-73182
Jagrič Alojzija, Čopova 8, Celje, osebno izkaznico, št. 27178. gnt-73427
Jakomin Tjaša, Na Lazih 4, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
246500. gnn-73558
Jančigaj Janez, Gorenjska cesta 14,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 623412.
gnd-73468
Jarc Robert, Osek 13, Šempas, osebno izkaznico, št. 667447. gnu-73626
Jevševar Tatjana, Bevkova 10, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
978598.
gnl-73510
Jureša Ervin, Otok 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 173093. gno-73557
Kaiser Marija, Remšnik 9, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
750808.
gnz-73221
Kaligarič Adolf, Oktoberska revolucija
19/a, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
220065. gnb-73399
Kastelic Milan, Trubarjeva 3, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 726505.
gnh-73564
Keršič Primož, Ižanska cesta 379,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 310826.
gnr-73229
Kisovec Tjaša, Male Braslovče 87,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 448617.
gnq-73405
Kleindienst Katja, Zelena pot 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 333304.
gng-73565
Knuplež Tatjana, Betnavska 108, Maribor, osebno izkaznico, št. 819548.
gnw-73174
Kočan Enis, Adamičeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
370142.
gnu-73151
Kokol Sonja, Vrbanska 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 50618. gnd-73618
Komel Denis, Loke 27, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 6302. gno-73607
Košmelj Janez, Dolenja vas 1/a, Selca, osebno izkaznico, št. 766399.
gnv-73525
Kovačič Saša, Ulica Prekomorskih brigad 10, Tolmin, osebno izkaznico, št.
679444. gne-73267
Koželj Boštjan, Kidričeva 45, Kranj,
osebno izkaznico, št. 54927. gnb-73570
Kožuh Antonija, Šujica 69, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
676582.
gng-73440
Kralj Lenardič Stanka, Mačkov kot 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 521005.
gnb-73245
Križaj Robert, Sora 39/a, Medvode,
osebno izkaznico, št. 69496. gnt-73502
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Kvas Franc, Trnovlje, Kmečka pot 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 713738.
gni-73163
Ladinik Miroslav, Sp. Orlica 20, Vuhred, osebno izkaznico, št. 250924.
gnx-73573
Lesić Konelija, Šmihel 5, Pivka, osebno izkaznico, št. 23477. gni-73213
Lobe Nina, Adamičeva ulica 15/a, Celje, osebno izkaznico, št. 402365.
gnx-73223
Lokar Alenka, Hladilniška 1/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 306939.
gnx-73273
Lučigaj Antonija, D. Mokro polje 7,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 188500.
gni-73392
Malovrh Vincenc, Topol pri Medvodah
18, Medvode, osebno izkaznico, št.
396745. gnt-73552
Marović Sonja, Vita Kraigherja 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 496661.
gnv-73400
Medved Ana, Bukošek 48, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
659320.
gne-73217
Mes Franc, Gradišče 64, Tišina, osebno izkaznico, št. 806488. gny-73172
Meža Andrej, Cesta 24. junija 78, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 742170.
gnu-73651
Miketič Anamarija, Grablovičeva 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 244586.
gnl-73560
Milošević Miodrag, Na Pristavi 47,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 342797. gng-73219
Močnik Janez, Sela pri Kamniku 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 618406.
gnv-73275
Modic Andrej, Tomišelj 55, Ig, osebno
izkaznico, št. 24156. gno-73207
Mozetič Emil, Ulica 25. maja 3, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 440055.
gnd-73418
Muršec Roza, Grabe 40, Apače, osebno izkaznico, št. 288366. gnl-73535
Nikl Hutinski Alenka, Tomšičeva 49,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
982419. gnb-73395
Novak Ana, Savinjska cesta 31, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
251425.
gnb-73620
Obretan Jožef, Ludranski vrh 13/a, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št.
611083. gny-73397
Orožen Lea, Trnoveljska cesta 51,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 541334.
gnv-73425
Paušer Miran, Stara cesta 28, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
139810. gnv-73600
Paveo Majda, Gerečja vas 7/a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
810291.
gnw-73424
Pintar Irena, Planinska cesta 29, Sevnica, osebno izkaznico, št. 472114.
gns-73228
Pipunić Marjan, Spodnje Gorje 3,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
132683. gnp-73356
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Pirnat Ana, Kapla 31, Tabor, osebno
izkaznico, št. 855328. gnk-73161
Plošinjak Ervin, Ul. Staneta Severja 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 178516.
gnn-73358
Pucelj Gregor, Jezerska cesta 63/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 204918.
gnt-73277
Radovac Karlo, Parecag 97, Sečovlje
- Sicciole, osebno izkaznico, št. 404733.
gne-73167
Rakar Gregor, Vojkova cesta 73, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 809637.
gni-73663
Razoršek Matevž, Jesenova 25, Domžale, osebno izkaznico, št. 702964.
gnw-73149
Regoršek Jurij, Simoničev breg 4, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
171729. gnj-73537
Režun Vesna, Trnovlje 44, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
413032. gnc-73519
Ristič Ajda, Gladež 1, Izlake, osebno
izkaznico, št. 98262. gng-73290
Simič Marko, Naselje na Šahtu 13, Kisovec, osebno izkaznico, št. 915917.
gnh-73239
Somrak Grimšič Ana, Brajnikova ulica
32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
745022. gnh-73539
Stanonik Jožica, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 49, Škofljica, osebno izkaznico,
št. 375918. gnn-73658
Stojković Saša, Valjavčeva 10, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
229650.
gnk-73261
Strahinić Željko, Brezovica 18, Suhor,
osebno
izkaznico,
št.
649180.
gnb-73420
Strelec Vasja, Spuhlja 112, Ptuj, osebno izkaznico, št. 14660. gnj-73462
Šegula Anja, Dornava 105/a, Dornava, osebno izkaznico, št. 58576.
gnf-73266
Šeruga Elek, Radovci 67, Grad, osebno izkaznico, št. 272111. gnd-73268
Šijaković Dragoljub, Majaronova 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 180251.
gnf-73416
Škarabot Miha, Laze 7, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 251632.
gnq-73480
Škodnik Ludvik, Serdica 17/b, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 155628.
gnz-73171
Škorjanec Marija, Zibika 28/a, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
643615. gnh-73214
Škrinjar Nina, Cesta 20. julija 2, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
698975. gnh-73639
Špes Janez, Trnoveljska 62, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
490478.
gnj-73162
Tome Rok, Lesno brdo 16, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
999990.
gnq-73330
Trček Stanislav, Žažar 36, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
1005417.
gnt-73377

Trnar Srečko, Zidanškova 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
177548.
gnn-73258
Tručl Nikolaja, Heroja Tomšiča 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 128918.
gnk-73561
Tržan Rado, Petkova 69, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 746448.
gne-73617
Učakar Andrej, Šmartinska cesta 186,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283099.
gnd-73368
Verdev Terezija, Pongrac 92, Griže,
osebno izkaznico, št. 67385. gnn-73208
Verdnik Boštjan, Griže 125, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
332995.
gnj-73512
Verdnik Iris, Ljubeljska ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 490358.
gnl-73460
Vidović Drago, Poljanska 54, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343611.
gnd-73218
Višner Marija, Lahovina 21, Dobrna,
osebno
izkaznico,
št.
792471.
gng-73215
Vivoda Beti, Cesta I. Istrske brigade 1,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 820128.
gnt-73527
Voler Majda, Loke 11, Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št. 865473.
gnq-73280
Volkar Anton, Ahlinova 4, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
685532.
gng-73665
Vugrinec Danilo, Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
891256. gnp-73431
Vuk Matjaž, Miren 109, Miren, osebno
izkaznico, št. 390352. gnm-73109
Vusič Sašo, Cesta na Žavcerja 69, Bresternica, osebno izkaznico, št. 746261.
gni-73638
Zemljič Anita, Savci 31, Sveti Tomaž,
osebno
izkaznico,
št.
193107.
gnd-73493
Žalec Danijela, Gorica 4, Vinica, osebno izkaznico, št. 735021. gny-73572
Železnik Mitja, Ig 48, Ig, osebno izkaznico, št. 299424. gnn-73108
Žibert Irena, Cankarjeva 50, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
502934.
gni-73588
Živec Anica, Mašere in Spasiča 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 81616.
gnl-73360
Žohar Ema, Stara ulica 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 351109.
gnd-73393
Žunić Gordan, Šaleška cesta 2/e, Velenje, osebno izkaznico, št. 283014.
gnq-73455

Vozniška dovoljenja
Abram Sebastijan, Rožna ulica 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15177, izdala UE Postojna.
gns-73653
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Adam Matjaž, Na Herši 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214675, reg. št. 221918, izdala UE
Ljubljana. gnf-73670
Ahlin Terezija, Taborska 19, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
787463, reg. št. 808, izdala UE Grosuplje. gnx-73373
Antič Miodrag, Cerej 22, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22927, izdala UE Koper. gnd-73568
Arčan Polonca, Kocbekova 17, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35221. gns-73428
Bagari Mirko, Rakičan, Lendavska ulica 7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 09952. gnm-73484
Baranašič Vinko, Rožna ulica 4, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1384502, reg. št. 6082, izdala UE Trebnje. gnw-73374
Bastič Matej, Gregorčičeva 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915629, reg. št. 103523, izdala UE Maribor. m-2328
Berisha Vesna, Klavčičeva ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20850, izdala UE Kamnik. gnf-73141
Biondić Igor, Jenkova 19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001382242,
izdala
UE
Velenje.
gnl-73260
Bizjak Peter, Luče 37, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 294777,
reg. št. 137110, izdala UE Ljubljana.
gni-73613
Bogičevič Vojko, Podpeška cesta 364,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 22085, reg. št. 99119,
izdala UE Ljubljana. gns-73328
Božič Darijo, Ob progi 14, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7577, izdala UE Izola. gns-73203
Bregar Dušan, Farčnikova kolonija 30,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 501488, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnk-73515
Britovšek Matjaž, Pongrac 60, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1400131, izdala UE Žalec. gnz-73521
Cartl Silvo, Borovci 55/b, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27531,
izdala UE Ptuj. gno-73586
Cerić Goran, Spodnje Pirniče 78,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165886, reg. št. 216317, izdala
UE Ljubljana. gni-73413
Čermelj Darja, Klavčičeva ulica 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.
10701,
izdala
UE
Kamnik.
gnm-73659
Črlenec Alen, Nova ulica 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 44052, izdala UE Koper. gnh-73264
Debeljak Valentin, Podlubnik 228,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10218, izdala UE Škofja Loka.
gns-73378
Denša Stanislav, Mladinska ul. 1, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6124, izdala UE Lendava. gny-73622
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Dogar Monika, Kidričeva 57, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375624, reg. št. 51985, izdala UE
Kranj. gnd-73143
Duh Andrej, Melinci 118/a, Beltinci,
vozniško
dovoljenje,
št.
17232.
gnl-73335
Džepina Tanja, Ljubljanska 104, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444495, reg. št. 119144, izdala UE Maribor. m-2311
Eger Stanislav, Kardeljeva 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
371317, reg. št. 13567, izdala UE Maribor. m-2302
Erčulj Franc, Uršičev štradon 34, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 91/2001. gnn-73458
Fajdiga Mateja, Zg. Duplje 58, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115828, reg. št. 47147, izdala UE
Kranj. gnh-73593
Fajfar Marjan, Drulovka 42/b, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BCEFGH, št. S 1307859, reg. št. 17410,
izdala UE Kranj. gnq-73605
Fonda Angela Lucija, Liminjanska 71,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 226. gnc-73494
Fric Magda, Šentovec 23, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18889, izdala UE Slovenska Bistrica. gng-73465
Gec Erik, Krajna vas 40, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEG, reg. št.
15330, izdala UE Sežana. gne-73117
Gobec Tatjana, Spodnja Voličina 70/b,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 918424, reg. št. 9249, izdala UE
Lenart. m-2322
Gorogranc Tea, Tovarniška pot 2/c,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1114518, reg. št. 20597, izdala UE
Velenje. gnl-73110
Goršin Andrej, Kočevarjeva 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 39259, izdala UE Novo mesto.
gnq-73130
Gregorič Mair Mojca, Zatišje 7, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7296, izdala UE Piran.
gne-73492
Gruber Johann, Šišenska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1433471, reg. št. 240019,
izdala UE Ljubljana. gnm-73459
Haziri Selim, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44236, izdala UE Nova Gorica.
gnp-73656
Herič Stanislav, Brezje pri Dobrovi 4,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 217370, reg. št. 16730,
izdala UE Ljubljana. gnc-73369
Horvat Bela, Nanoška ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 186399, reg. št. 11013, izdala UE
Ljubljana. gnr-73504
Horvat Dušan, Moščanci 76, Mačkovci, vozniško dovoljenje, št. 30247.
gni-73338

Horvat Mojca, Tavčarjeva 1/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176497, izdala UE Jesenice. gno-73157
Hribernik Franci, Veliki hrib 7, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22322, izdala UE Kamnik. gnf-73666
Huskić Milena, Prelska 48/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1346687, izdala UE Žalec. gnn-73183
Ivkovič Boštjan, Voglajna 2/a, Gorica
pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12652, izdala UE Šentjur pri Celju. gnp-73331
Jančigaj Janez, Gorenjska cesta 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 700444, reg. št. 7067, izdala UE
Domžale. gne-73467
Jarc Robert, Osek 13, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33700,
izdala UE Nova Gorica. gnt-73627
Kač Irena, Arja vas 50, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001211356, izdala UE Žalec. gnf-73291
Kadirić Denis, Cesta IV. prekomorske
2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1335549, reg. št. 16511,
izdala UE Ajdovščina. gnj-73412
Kaiser Marija, Remšnik 9, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2725, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-73220
Kajišić Jozo, Pavšičeva ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 480315, reg. št. 38346, izdala UE
Ljubljana. gnb-73270
Kelih Miloš, Dacarjeva ulica 22, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1163109, reg. št. 21242, izdala UE
Radovljica. gnn-73383
Keršič Primož, Ižanska cesta 379,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 282366, reg. št. 157955, izdala UE
Ljubljana. gnj-73212
Kladnik Bojana, Volčji potok 34, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4610, izdala UE Kamnik.
gnf-73566
Klavžer Igor, Pečice 10, Podsreda,
vozniško dovoljenje, reg. št. 15298.
gnq-73430
Klement Aleš, Švabičeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107648, reg. št. 183460, izdala UE
Ljubljana. gnk-73611
Kodrič Marko, Ulica Nade Žagar 11,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 8568. gnj-73341
Kolednik Aleš, Ul. Heroja Lacka 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42677, izdala UE Ptuj. gnb-73595
Koprivnik Bogdan, Popovičeva 36, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31506. gnr-73179
Košak Marjan, Černetova ulica 29/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365724, reg. št. 136772, izdala
UE Ljubljana. gnq-73355
Kotnik Vesna, Na gaju 12/f, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843418, reg. št. 154774, izdala UE Ljubljana. gne-73192
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Kovač Anton, Lokovica 142/d, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1485478, reg. št. 7555, izdala UE Velenje. gnu-73451
Kovač Miran, Tomšičeva 21, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12690. gnm-73634
Kovačič Saša, Ulica Prekomorskih brigad 10, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
000538246,
izdala
UE
Tolmin.
gnh-73118
Kozar Igor, Mlinska cesta 3/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26448,
izdala UE Ptuj. gnr-73204
Kozjan Viktor, Smrtnikova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1474453, reg. št. 4170, izdala UE Metlika. gnm-73134
Kožuh Antonija, Šujica 69, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766044, reg. št. 77209, izdala UE Ljubljana. gnh-73439
Krajnc Petra, Fram 103/a, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221290, reg. št. 110602. m-2295
Krajnik Potisk Irena, Mucherjeva ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 480127, reg. št. 94154, izdala UE Ljubljana. gni-73288
Kralj Bogdan, Pot na most 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
652121, reg. št. 55244, izdala UE Ljubljana. gno-73232
Kralj Lenardič Stanka, Mačkov kot 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586906, reg. št. 37771, izdala UE
Ljubljana. gnc-73244
Kramar Jurij, Praprotnikova ulica 11,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9491, izdala UE Mozirje.
gnb-73445
Krdžalić Sabina, Koroška ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286578, reg. št. 227232, izdala
UE Ljubljana. gnn-73433
Krivec Marjana, Planina 169, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5315,
izdala UE Logatec. gnc-73594
Krt Bojan, Podsabotin 44, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
15725, izdala UE Nova Gorica.
gnv-73475
Labus Milan, Ipavčeva 1, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1221693, reg. št. 57816. m-2318
Lavrič Nevenka, Triglavska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4555, izdala UE Ljubljana.
gnv-73550
Levec Divna, Lož, Smelijevo naselje
60, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1345183, reg. št.
11009, izdala UE Cerknica. gnd-73193
Lipar Andrej, Zg. Tinsko 31, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 17364, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-73443
Ljuljdjuraj Daniel, Trje 24/b, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12505, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-73226
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Lovrenko Slavko, Zabovci 96/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 19463, izdala UE Ptuj. gnj-73337
Lozar Branka Sanda, Moškričeva ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252477, reg. št. 196927,
izdala UE Ljubljana. gnk-73436
Lukman Jože, Libanja 13, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6393. gnd-73343
Makuc Danilo, Ulica Maksa Valentinčiča
14, Solkan, vozniško dovoljenje, št. 27159,
izdala UE Nova Gorica. gnk-73236
Malec Boris, Veliki Brebrovnik 101, Miklavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9779, izdala UE Ormož. gnn-73333
Malovrh Vincenc, Topol pri Medvodah
18, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459525, reg. št. 87693,
izdala UE Ljubljana. gnr-73554
Marenčič Joana, Cetore 17, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10314,
izdala UE Izola. gnc-73344
Mastnjak Tomaž, Nova Cerkev 22, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 35711. gnf-73216
Matelič Saša, Ulica Pinka Tomažiča
12, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 34688, izdala UE Nova
Gorica. gng-73265
Matjan Marko, Cankarjeva cesta 19,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10313, izdala UE Kamnik.
gne-73242
Mavrič Aleksij, Kojsko 70, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg. št.
24584. gno-73482
Miklič Janez, Reber pri Škofljici 4, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 265130, reg. št. 165472, izdala UE
Ljubljana. gnh-73489
Mikša Uroš, Grlice 25/a, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 17826,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gni-73363
Mlakar Franc, Ulica 1. junija 13, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7077, izdala UE Trbovlje. gnn-73608
Močnik Zlata, Ul. 4. oktobra 22, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 806752, reg. št. 25797,
izdala UE Kranj. gnn-73133
Možina Luka, Sončna 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19895,
izdala UE Kamnik. gnz-73146
Mrše Marko, Ulica bratov Učakar 88,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653698, reg. št. 195334, izdala UE
Ljubljana. gne-73667
Muženič Ada, Prade, Pobeška cesta
43, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6444. gnu-73201
Nadvešnik David, Podlom 2/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19869, izdala UE Kamnik. gnw-73274
Narat Jerneja, Župančičeva 41, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1087248, reg. št. 36159, izdala UE
Kranj. gnr-73654
Nastran Matej, Ulica T. Dežmana 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1224384, reg. št. 42246, izdala UE
Kranj. gnz-73200
Novak Matej, Na griču 5, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37549, izdala UE Novo mesto.
gnb-73345
Novak Mateja, Jama 24/a, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637129, reg. št. 38230, izdala UE Kranj.
gnp-73481
Okorn Barbara, Knezov štradon 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190370, reg. št. 219667, izdala
UE Ljubljana. gny-73347
Pahor Bojana, Kozlovičeva 29, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 18791. gns-73128
Par Branka, Kraljevci 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13212, izdala UE Gornja Radgona.
gng-73340
Paušer Miran, Stara cesta 28, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 33348, reg. št. 28708,
izdala UE Kranj. gnu-73601
Pavličič Miran, Slovenskogoriška cesta 17, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 17926, izdala UE Ptuj.
gnz-73596
Petrović Marija, Novo Polje, Cesta
I/60, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 732055, reg. št. 58543,
izdala UE Ljubljana. gnj-73437
Pirnat Martin, Na dolih 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266793, reg. št. 224904, izdala UE
Ljubljana. gnt-73652
Podgornik Nataša, Iztokova 62, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34495, izdala UE Nova Gorica. gnf-73441
Potočnik Gorazd, Zgornja Besnica 93,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1404823, reg. št. 47001,
izdala UE Kranj. gny-73372
Prislan Tina, Rudija Papeža 32, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1274211, reg. št. 45491, izdala UE
Kranj. gnf-73591
Račič Miša, Cerina 2, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15060, izdala UE Brežice. gnm-73609
Ratnik Alojz, Štefana Kovača 14, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6585, izdala UE Lendava.
gnc-73623
Ratnik Danica, Cankarjeva ul. 80, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
13901. gnn-73483
Reiner Ivan, C. V. Kejžarja 7, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 461658,
izdala UE Jesenice. gny-73472
Repe Iza, Rožna dolina 7, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303711, reg. št. 26334. gne-73342
Ribaš Kristjan, Kruplivnik 7, Grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 36827.
gni-73138
Schlegel Marjan, Cesta IV. prekomorske 67, Ajdovščina, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S 705047, reg. št.
3881, izdala UE Ajdovščina. gny-73422
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Sever Andreja, Mlinska pot 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926210, reg. št. 167875, izdala UE Ljubljana. gnh-73514
Simič Marko, Naselje na Šahtu 13, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 622243. gng-73240
Slemenšek Vojko, Loče 6, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BC,
št. 38707. gnc-73444
Smole Beno, Podlog 8, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1161194,
reg. št. 11060, izdala UE Trebnje.
gne-73442
Smrke Srečko, Endliherjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010293, reg. št. 205128, izdala
UE Ljubljana. gnr-73379
Somrak Grimšič Ana, Brajnikova ulica
32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1106819, reg. št. 149005,
izdala UE Ljubljana. gni-73538
Stanonik Jožica, Lavrica, Kamnikarjeva ulica 49, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1095698, reg. št.
189146, izdala UE Ljubljana. gno-73657
Stojanovič Ernest, Tišinska ulica 31,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 19705. gnp-73485
Stolica Zoran, Smaregljeva 33, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 8930, izdala UE Izola. gnl-73135
Strelec Vasja, Spuhlja 112, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41458,
izdala UE Ptuj. gnk-73461
Strnad Tone, Puktejeva ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 731951, reg. št. 63668, izdala UE
Ljubljana. gnx-73248
Stubila Fahri, Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 641437, reg. št. 38977. gnk-73336
Šalamun Kristina, Gočova 24, Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 918431, reg. št. 2836,
izdala UE Lenart. m-2319
Šapec Nada, Lendavska 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
950044, reg. št. 4641, izdala UE Ljutomer. gnt-73202
Ščap Adrijana, Benedikt v Slovenskih
Goricah 3, Benedikt, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 11380, izdala UE Lenart.
m-2320
Šilec Franc, Gubčeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
16587, reg. št. 48094. m-2326
Škodnik Ludvik, Serdica 17/b, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št.
20850. gnj-73137
Škrabar Milan, Novelo 23, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 26908, izdala UE Nova Gorica. gnj-73387
Šmid Polona, Šuštarjeva kolonija 3, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12622, izdala UE Trbovlje. gnj-73587
Tell Irena, Cankarjeva 50, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40876, izdala UE Nova Gorica.
gnz-73246
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Timarac Mirjana, Cesta na Markovec
5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 26211. gnz-73121
Tome Rok, Lesno brdo 16, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1013552, reg. št. 178154, izdala UE
Ljubljana. gnr-73329
Trček Stanislav, Žažar 36, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1567338, reg. št. 177640, izdala UE
Ljubljana. gnu-73376
Trupej Franc, Veraće 39, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13323, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-73359
Turšič Stane, Staretova ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1353381, reg. št. 231359, izdala UE
Ljubljana. gny-73247
Verdev Terezija, Pongrac 92, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
453547, izdala UE Žalec. gnl-73210
Verdnik Boštjan, Griže 125, Griže, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1400202, izdala UE Žalec. gni-73513
Vivoda Beti, Cesta I. Istrske brigade 1,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22833, izdala UE Koper.
gnq-73530
Vižintin Tomaž, Jamova cesta 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264379, reg. št. 195042, izdala UE
Ljubljana. gnv-73500
Vuk Matjaž, Miren 109, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22550, izdala UE Nova Gorica. gno-73107
Zahirović Mirsad, Celjska cesta 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 804182, reg. št. 44053. gnx-73523
Zavec Tanja, Betnavska 112, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513332, reg. št. 120490. m-2317
Zupan Matevž, Povlje 6, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1401774, reg. št. 42259, izdala UE
Kranj. gng-73590
Zupanc Dragica, Opekarniška 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23283. gnu-73401
Zver Jožef, Lipa 111, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 7956. gnm-73334
Žagar Bogdana, Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 89692, reg. št. 12731, izdala
UE Ljubljana. gng-73390
Žibert Irena, Cankarjeva 50, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13509, izdala UE Kamnik. gnh-73589

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. PE Novo mesto, preklicuje veljavnost naslednjih
zavarovalnih polic ZEL. KARTA - št. police
783542, ZEL. KARTA - št. police 754291,
Z-3 - št. police 224994. Ob-59334
Barlič Janez, Eberlova 10, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 847152, izdala zavarovalnica Tilia. gne-73196

Čadonič Klavdija, Zilje 3, Vinica, zavarovalno polico, št. 846631, izdala zavarovalnica Tilia. gno-73582
Druks Jože, Žarova 23, Velenje, zavarovalno polico, št. 289893, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-73144
INFOMEDIJI d.o.o., Pod hribom 55,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 811096,
izdala zavarovalnica Tilia d.o.o. Novom
mesto. gnc-73419
Jerina Martin, Sejmiška 8/K, Sežana,
zavarovalno polico, št. AO 0880583, izdala zavarovalnica Adriatic. gnc-73469
Kos Boštjan, Slatnarjeva ulica 5, Kamnik, zavarovalno polico, št. AO 460725,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnw-73599
Kralj Samo, Mengeška cesta 80, Trzin, zavarovalno polico, št. 792896, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnh-73114
Majerič Marjeta, Grablovičeva 32,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
7168286, izdala zavarovalnica Tilia.
gnu-73551
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika Nedelja, zavarovalno polico, št. 369708 za
priključno vozilo z reg. oznako MB A9-15
in št. 370976 za priključno vozilo z reg.
oznako MB C1-68. gnl-73385
Ronko Andrej, Krimska ulica 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 221883,
izdala zavarovalnica Triglav. gnq-73105
Snedic Marija, Čirče 30, Kranj, zavarovalno polico, št. 778152, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnr-73354
Spreizer Janez, Semiška 11, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0804125, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-73129

Spričevala
Ahčin Franc, Sv. duh 14, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 264/43
in spričevalo 4. letnika, izdala Srednja šola za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta
1978. gnu-73205
Ambrožič Nataša, Na gmajni 7, Ljubljana, indeks, št. 08002052, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek varstvo pri delu. gnp-73156
Ameti Bljerim, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1998 in
1999. gnp-73381
Banović Robert, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, indeks, št. 2376, izdala Srednje šole za gostinstvo in turizem.
gnq-73155
Belšak Primož, Gubčeva ulica 7, Slovenj Gradec, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Slovenj Gradec. gnx-73498
Berič Boško, Smetanova 67, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne kovinarske in metalurške šole Maribor, izdano leta 1987. m-2299
Bijelić Igor, Emilia Driolija 6, Izola Isola, spričevalo o končani OŠ Vojka
Šmuc v Izoli, izdano leta 1994/95.
gnq-73630
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Boček Marija, Cesta III/23, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Šalek, izdano na
ime Trapečar Zoran. gnz-73571
Bratina Marjana, Globoka 56/b, Ljutomer, spričevalo o končani OŠ 16. decembra Mojstrana, izdano leta 1995.
gnw-73499
Brezigar Dušan, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1982. gnq-73230
Cvetko Branko, Praprotnikova 10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške lesarske šole Maribor, izdano leta
1978. m-2327
Dacar Anton, Breg ob Savi 28, Mavčiče, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, izdano leta 1989/90.
gnf-73166
Drumlič Roman, Benedikt 144, Benedikt, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1976. m-2316
Duraković Sabina, Knafelčeva 28, Maribor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1992, 1993, 1994 in 1995. m-2300
Felda Gregor, Beblerjeva ulica 6, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 1998.
gnl-73585
Filipan Majda, Miklošičeva 5, Murska
Sobota, diplomo Ekonomske šole v Murski Soboti - ekonomski tehnik, izdana leta
1978. gno-73357
Grbić Dalibor, Viška cesta 55, Ljubljana, potrdilo o uspehu 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo v Ljubljani, izdano leta
2000. gnu-73526
Gričar Žiga, Razlagova 19, Celje, indeks, št. 759750-1807, izdala Srednja
strokovna in poklicna šola Celje leto izdaje 2001. gnv-73575
Hazl Miha, Goriška 53, Velenje, spričevalo 3. letnika Gostinske šole - kuhar,
natakar, izdano leta 1997. gny-73272
Hlad Jasna, Ocvirkova ulica 71, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta
1992/93. gnn-73187
Horvat Marija, Bogojina 3, Bogojina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vrtnarske šole, izdano leta 1991 in 1992.
gnl-73410
Hozjan Polona, Pobrežje 19, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije Maribor, izdano leta 2001. m-2309
Hribar Boštjan, Bohoričeva 25, Brežice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 1991/92, 1992/93.
gnm-73584
Hudin Leonida, Frankovci 19, Ormož,
spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Ptuj,
smer poljedelec, živinorejec, izdano leta
1992/93. m-2308
Huskić Rasema, Njegoševa cesta 6,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vodmat v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnh-73339
Jakopič Vojteh, Blejska Dobrava
131/a, Blejska Dobrava, spričevalo o za-
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ključnem izpitu Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnu-73501
Javornik Alenka, Ulica Goce Delčeva
48, Ljubljana, maturitetno spričevalo VII
gimnazije Vič, izdano leta 1981, izdano
na ime Kotar Alenka. gnp-73306
Jurkovič Laura, Ilovci 16, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT,
smer kuhar-natakar. gnv-73350
Kajzer Andro, Malejeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje šole za računalništvo, izdano leta 1998. gnh-73189
Kastelic Janez, Velike Češnjice 14/a,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, poklic pek, št, 279,
izdano 28. 3. 1979. gnl-73610
Korošak Miran, Pod gradom 52, Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu št.
104/SM, izdala SŠTNPU Ravne na Koroškem, izdano 22. 6. 1987. gnn-73158
Krabonja Ivica, Žvab 31, Ivanjkovci,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, št. 47, izdano leta 1992, 1993.
m-2294
Krajnc Petra, Fram 103/a, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-2303
Kumelj Marija, Dolnji kot 1, Dvor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Gostinske šole, izdano
na ime Grmek Marija. gnx-73348
Lavrič Dejan, Arnovo selo 15/d, Artiče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Kranju, izdano leta
1995. gnv-73375
Lesjak Brigita, Gorica 34, Gorica pri
Slivnici, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta 1998.
gnf-73466
Lučić Željka, Medvedova cesta 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja Šiška, izdano leta 1998. gnn-73233
Mesarič Zlatko, Vidavova 17, Maribor,
indeks, št. 41045262, fakulteta za organizacijske vede Kranj. m-2325
Nartnik Stanislav, Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za poklicne voznike Ježica, izdano
leta 1977, izdano na ime Mali Stanislav.
gnh-73364
Oprešnik Dušanka, Opekarska 8/c,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Celju, št. 30-PKV/99,
izdano leta 1999. gnp-73556
Petek Artič Sonja, Ul. XIV. divizije 12,
Rogaška Slatina, spričevalo 2. letnika Poklicne frizerske šole v Celju, izdano leta
1980, izdano na ime Artič Sonja.
gne-73646
Pinter Sebastijan, Ožbalt 40, Ožbalt,
spričevalo 3. razreda OŠ Brezno - Podvelka, izdano leta 2001. gni-73263
Planinšek Peter, Zgornji log 41, Litija,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gns-73153
Preradovič Sergej, Zabukovica 128/c,
Griže, spričevalo 2. letnika Poslovno-ko-

mercialne šole v Celju, izdano leta
1998/99. gnq-73580
Prodanovič Dejan, Bezenškova 53,
Maribor, spričevalo 4. letnika in zaključni
izpit SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996.
m-2321
Rajnar Judita, Sela pri Sobračah 6/a,
Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške vzgojiteljske šole v
Maribor, izdano leta 1979. m-2313
Ramadani Robert, Mariborska cesta
53/b, Rače, spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1993.
m-2298
Ravmanovski Mirsada, Drabosnjakova
ulica 9/c, Ljubljana, spričevalo 2. letnika
Srednje frizerske šole, izdano leta 1997,
izdano na ime Hašič Mirsada. gny-73447
Ravnjak Tomaž, Smolnik 50, Ruše, indeks, št. 93429709, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m-2323
Repar Matjaž, Jakčeva 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca,
izdano leta 1992. gnq-73380
Romšak Robert, Gogalova 4, Kranj, indeks, št. 46936, izdala Fakulteta za organizacijske vede v Kranju. gns-73132
Sabadin Dannela, Bonini 9, Koper Capodistria, maturitetno spričevalo Zdravstvene šole Piran. gny-73122
Savernik Ivana, Koroška 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega šolskega centra Maribor, poklic kuharica, izdano leta 1981/82. m-2307
Skoporec Lucija, Pod lipami 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Celje, št. IV/728, izdano 25.
6. 1986. gnt-73577
Stanić Pejo, Ulica 6. kolovoza, H. Kostajnica, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne voznike, izdano leta
1981. gnq-73555
Studenčnik Maruša, Kajuhova 6, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2000. m-2315
Svet Mojca, Pongrac 67/a, Griže, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in poklicne šole v Celju, izdano leta 2000.
gnl-73635
Štahler Irena, Mencingerjeva 5/a,
Ljubljana, indeks, št. 82135810, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru. gnz-73271
Tivadar Anton, Lipovci 190, Beltinci,
zaključno spričevalo , izdala Ljudska univerza v Murski Soboti, izdano leta 1997.
gnk-73486
Triller Božidar, Adamičeva 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja, izdano leta 1969/70. gnt-73602
Trušnovec Katja, Ajševica 72, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1998. gnz-73496
Vassie Dragica, Pod gradom 68, Dravograd, spričevalo 1. letnika Tehniške kemijske šole v Rušah, izdano leta 1978,
izdano na ime Vasie Dragica. gnm-73559
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Vatovec Ingrid, Oktobrske revolucije
23, Izola - Isola, spričevalo 1. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje v Ljubljani, izdano leta
1974 in 1977. gnz-73346
Vernik Tina, Ulica Ruske čete 2, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika 4. gimnazije
Ruše, izdano leta 1998, 2000. m-2324
Vidovič Anita, Lancova vas 68/b, Videm pri Ptuju, spričevalo Srednje trgovske šole, izdano leta 1996. gnv-73125
Virant Nataša, Kozje 143, Kozje, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, št. IV-A/3642, izdano
23. 6. 2000. gny-73522
Voglar Damjan, Ul. Franca Kosca 14,
Ptuj, spričevalo Srednje ekonomske šole
v Ptuju, izdano leta 1991/92. gnu-73351
Volčanšek Rudi, Naselje Slavka Černeta 6, Kranjska Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v
Novem mestu - smer kuhar, izdano leta
1983. gnz-73471
Volk Jernej, Barka 35, Vremski Britof,
spričevalo 2. letnika Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna. gnw-73199
Zajc Branko, Podpeška cesta 224, Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano leta 1979. gnj-73366
Zorec Gregor, Goričane 69, Medvode, spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnf-73516
Zukanovič Edin, Ulica 28. maja 73,
Ljubljana, diplomo Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdana leta 1995. gni-73388
Zupanc Iztok, Migojnice 78/a, Griže,
diplomo Tehniške elektro šole, šibki tok,
RŠC Velenje, izdana v šolskem letu
1978/79. gns-73432
Žagar Boštjan, Velike Bloke 16, Cerknica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Postojna, izdano leta 1999 in 2000.
gnk-73661

Ostali preklici
Ačko Boris, Tinjska gora 30, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico, ser. št.
DK0134095, reg. št. 2491, izdana 5. 12.
1988 v Slovenski Bistrici. m-2305
Asanoski Raim, Vojkova 103, Nova Gorica, delovno knjižico. gnc-73119
Bajuk Mojca, Župančičeva 6, Metlika,
delovno knjižico št. 2835, izdana pri UE
Metlika dne 20. 10. 2000. gng-73640
Banko Tjaša, Ulica Simona Jenka 10,
Domžale, letno vozovnico, št. 130968,
izdal KAM bus Kamnik. gnp-73281
Bobojević Gordana, Vogelna ul. 10,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18000316, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnp-73231
Brozović Ivica, Ulica Ivana Regenta 14,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1050636.
gnu-73576
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Čatar Karmen, Bezovje 30, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 81547038.
m-2301
Črnivec Filip, Javor 26, Ljubljana-Dobrunje, preklic homologacije, objavljen v
Ur. l. RS, št. 58/2001. gnn-73633
Denovnik Matej, Trubarjeva 19, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93484711.
m-2310
DISGRO d.o.o., Trgovinsko podjetje,
Orehovlje 1, Miren, licenco za prevoz št.
983/26 za vozili Citroen z reg. oznako
GO H6301 in Zastava z reg. oznako GO
L9897. gno-73457
Donko Anton, D. Bistrica 1/a, Črenšovci, delovno knjižico izdano pri UE Lendava. gnv-73454
Egart Kristina, Kališe 8, Železniki, delovno knjižico. gne-73567
Furek Stanislav, Zg. Pristava 29, Ptujska Gora, delovno knjižico. gnx-73123
G.T.T.G. d.o.o., Meljska cesta 36, Maribor, licenco, št. 0010241/74 z dne 5.
3. 1999 za tovorno vozilo IVECO LD 440
E 38 TP, z reg. št- MB D3-884.
gno-73636
Gašperin Sebastjan, Triglavska cesta
15, Bled, delovno knjižico. gnp-73131
Germek Marija, Gradnikove brigade
51, Nova Gorica, delovno knjižico.
gnu-73476
Gonza Janez, Zavčeva 4, Ptuj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1060187. gnj-73641
Hramec Daša, Praprotnikova 1, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 0571, izdala
Veterinarska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnt-73477
Hrenovec Dejan, Rozmanova ulica
24/b, Ilirska Bistrica, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0279901. gne-73517
INTEREUROPA D.D., Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, licenco št.
0000375 z dne 17. 11. 1997 za tovorno
vozilo Mercedes-benz 2238L, z reg. oznako KP 72-22L. gnh-73164
Jerebic Jožef, Lipa 112, Beltinci, delovno knjižico, reg. št. 8985, ser. št. 822825,
izdala UE Murska Sobota. gnh-73139
Jurkić Zdravko, Ljubljanska cesta 39,
Šmarje-SAP, delovno knjižico. gns-73603
Kašman Gregor, Vidmarjeva 4, Kranj,
delovno knjižico. gnb-73470
Kikelj Aljoša, Varda 60, Šempeter pri
Gorici,
študentsko
izkaznico,
št.
26103979, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnj-73662
Kitić Saša, Župančičeva ulica 11, Ljubljana, vozno karto, št. 994 - invalidska s
100% popustom, izdal LPP. gng-73490
Kolarič Branko, Šentilj 76/b, Šentilj v
Slov.goricah, delovno knjižico št. 30615,
izdana leta 1976 v Mariboru. m-2306
Korenjak Vida, Prvomajska 108, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnf-73116
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 5, Ljubljana, delovno knjižico. gno-73382
Kosmačin Matjaž, Fram 225, Fram, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1038892. gnp-73456

Kozel Jože, Barislovci 3/a, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gng-73115
Krajnc Petra, Fram 103/a, Fram, delovno knjižico, reg. št. 8871, izdana leta
1996 v Mariboru. m-2296
Križnik Izidor, Črtomirova ulica 29,
Ljubljana, vozno karto, št. 947, 100% s
spremljevalcem, izdal Viator Ljubljana.
gnm-73234
Kurtić Dušanka, Korotanska ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-73434
Lapajne Janez, Resljeva cesta 6, Ljubljana, delovno knjižico. gny-73547
Lavrič Peter, Kolodvorska 6, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0211203 za vozilo Škoda
felicia GLX 1,6. gns-73503
Lukič Vedran, Čečovje 50, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gny-73197
Lužar Mihael, Orkljevec 8, Mirna Peč,
delovno knjižico, ser. št. 496339, reg. št.
44506, izdala UE Novo mesto.
gny-73497
Makovec Matej, Vojkova 111/a, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št.
64000266, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnq-73655
MAKRO 5 d.o.o., Kidričeva 46, Koper
- Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1050642
za vozilo BME 528i. gnf-73241
Mesojedec Darja, Ul. Slavka Gruma
36, Novo mesto, delovno knjižico, ser. št.
A 0400230, reg. št. 42047, izdala UE
Novo mesto. gnr-73479
Mirnik Marjan, Ljubečna, Opekarska
ul. 11, Škofja vas, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A OA
138395. gnr-73429
Mitrović Nataša, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-73616
Modic Gregor, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, pomorska knjižica št. 1546, izdala Luška kapetanija v Kopru dne 30. 3.
1999. gnp-73631
Muhič Mojca, Nova vas 88/a, Ptuj, delovno knjižico. gnt-73352
Novarlič Marina, Vilharjeva 19, Pivka,
delovno knjižico. gns-73332
OBRTNA ZADRUGA PREVOZ, Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, licenco, št.
0002329/69, za vozilo z reg. št. CE
26-53V in CE 68-87S. gnk-73365
OBRTNA ZADRUGA PREVOZ, Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, licenco, št.
0002329/69 za vozilo z reg. št. LJ
E6-52K in LJ P3-095. gne-73367
OPTIMA LEASING d.d., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, servisno knjižico št.
003654 za vozilo Hyundai H-100 Truck,
št.
šasije
KMFXKN7FPXU270948.
gnw-73249
Padežnik Jožef, Cesta na Roglo 63,
Zreče, delovno knjižico, reg. št. 10947,
ser. št. 317337, izdana 19. 4. 1982 v
Slovenskih Konjicah na ime Padežnik Josip. gnj-73112
Pavlič Petra, Črni kal 79, Črni Kal, študentsko izkaznico, št. 31970167, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnn-73487
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Pertoci Silvo, Štefana Kovača 13, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
61149962. m-2314
Petrovič Jožef, Vareja 6, Videm pri Ptuju, delovno knjižico. gnw-73474
Podgoršek Ajda, Gorenja vas 6, Prebold,
študentsko
izkaznico,
št.
30011195, izdala FKKT v Ljubljani.
gny-73597
Prem Peter, Krog, Vodnikova 2, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1059807.
gns-73578
Prezelj Katja, Podlubnik 152, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska in gimnazija Ljubljana.
gnk-73165
Silo Ilir, Šaleška cesta 16, Velenje, delovno knjižico. gnu-73251
Skok Valter, Jadranska 17, Ptuj, delovno knjižico. gnb-73124
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Smolnik Štefan, Mlače 3/h, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, št. 28042,
izdana leta 1975 v Mariboru. gnk-73411
Strelec Mark, Celovška 95, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-73278
Škerlak Igor, Vodnikova 5, Dob, vozno
karto, št. 13097 - letna, izdal Kam Bus
Kamnik. gns-73478
Šobić Nino, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-73152
Štumberger Marko, Malo globoko 19,
Zagradec, delovno knjižico. gnj-73237
TRGO-CENTER d.o.o., Pristava 40/b,
Pristava pri Mestinju, licenco št.
001-0198/84, izdana 22. 6. 1999 za vozilo Mercedes-benz 22/06-41 z reg. oznako CE 77-05H. gni-73113
Tutuš Radomir, Kociančičeva 15, Vipava, licenco, št 003502/3841-LM
11/1997 za vozilo Mercedez Benz 16

33S reg. št. GO 90-08C, izdana na OZS
23. 11. 1997. gnx-73148
Urbančič Vera, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, delovno knjižico.
gni-73563
Vajs Stanislav, Simoničev breg 6, Gornja Radgona, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 008198.
gnb-73195
Visočnik Andrej, Radizel, Strma ulica 9,
Orehova vas, delovno knjižico št. 12360,
izdala leta 1998 v Mariboru. m-2304
Vladisavljević Gordana, Draga 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska gimnazija v Ljubljani. gnl-73660
Zakrajšek Karmen, Rutarjeva 4/a, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1044730. gns-73353
Žibert Gorazd, Nova Cerkev 78, Nova
Cerkev, preklic indeksa, objavljen v Ur. l.
RS, št. 93/2001. gnn-73533

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij

7625
7625
7625
7636
7637
7641
7641
7642
7653
7656
7661

Javni razpisi

7662

Javne dražbe

7665

Razpisi delovnih mest

7665

Druge objave

7667

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

7667
7667

Evidenca statutov sindikatov

7667

Odločbe in sklepi po ZPOmK

7667

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Nasprotni predlog

7668
7671
7672

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

7672
7672
7676
7680
7680
7681
7681

Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
KRANJ
MARIBOR

7681
7681
7681
7681

Izbrisi
LJUBLJANA

7681
7681

Prenehanje družb po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVO MESTO

7681
7681
7682
7682

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

7682
7682
7682
7682
7684
7685
7688
7688
7690
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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
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. izvodov
Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

