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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 016266 Ob-60580
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cevovodi d.o.o., Kersniko-
va 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Alešovčevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 19,571.409 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,623.900 SIT, 19,571.409 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: izid v Ur. l. RS, št. 12/01.

Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija, d.o.o.

Št. 016266 Ob-60581
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
v naselju Vaše–Goričane–Rakovnik–So-
ra, del v naselju Vaše, 3. faza.

7. Pogodbena vrednost:
269,723.612,04 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 290,871.849,47 SIT, 269,723.612,04
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: izid v Ur. l. RS, št. 12/01.

Javno podjetje
Vodovod - kanalizacija, d.o.o.

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

o izidu razpisa storitev

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

Št. 016266 Ob-60582
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

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

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova
vodovoda in izgradnja kanala za odvod
odpadne komunalne vode na Škofljici za-
radi rekonstrukcije ceste Ob Pošti.

7. Pogodbena vrednost: 3,200.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,600.000 SIT, 3,200.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 108/00 in 12/01.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 0512/3-308/108-01 Ob-60611
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/472-51-11, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: generalna obnova heli-
kopterja AB-412 S5-HPA.

4. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 21. 12. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana. Dodatne informacije daje
Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
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7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. D 1 Ob-60642
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,

1000 Ljubljana. faks: 01/43-43-564, elek-
tronski naslov: info@parkirisca-lj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava sistemov za
upravljanje parkirnih površin.

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

ročila, če je določen: prvo četrtletje 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Prav-
na služba, Mojca Žugelj, tel. 01/300-22-23.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2001.

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Št. 110-1/01 Ob-60643
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, telefaks 01/300-99-74,
tel. 01/300-99-75.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: Predor Karavanke - Iz-
vedba sanacijskih del na območju od km
0+730 do km 0+825. Obseg del:

1. Sanacija drenažnega sistema v obmo-
čju od km 0+730 do km 0+770 s povezavo
s centralnim odvodnjevalnim sistemom v ob-
močju od km 0+741 m do km 0+743 se iz-
vede niše v predorski oblogi na obeh stra-
neh predora. V vsaki niši se izvede po štiri
drenažne vrtine dolžine 20 m. Iz drenažnih
niš se izvede prečne prevezave drenažne-
ga sistema in centralnega kanalizacijskega
sistema.

2. Izvedba zamenjave talnega oboka v ob-
močju deformacije vozišča od km 0+770 do
km 0+825. Talni obok se bo izvajal v kampa-
dah dolžine ca. 5 m najprej po zahodni stra-
ni in potem po vzhodni strani predora. Pred
izvedbo izkopa je potrebno boke predora za-
varovati z aktivnimi geotehničnimi sidri nosil-
nosti 1000 kN. Betoniranje talnega oboka se
izvede s sulfatno odpornim betonom. Ves čas
izvedbe talnega oboka je potrebno meriti kon-
vergence, izvajan mora biti monitorning sidr-
nih sil in geološka spremljava izkopa.

3. Prestavitve komunalnih vodov zaradi
sanacije talnega oboka in izvedbe dodatnih
drenažnih vrtin z dodatnimi prečnimi preve-
zavami drenažnega sistema s centralnim ka-
nalizacijskim sistemom je potrebno na ce-
lotni dolžini sanacije izvesti zavarovanje ozi-
roma prestavitve komunalnih vodov. Na me-
stu sanacije potekajo naslednji vodi:– Tele-
fon - optični kabel, – Signalni in telekomu-
nikacijski kabli za vodenje prometa - VN in
NN kabli, – Voda - centralni kanalizacijski si-
stem, cevovod hidrantne vode, vodovod “Ju-
lijana“.

Po končanih sanacijskih delih je potre-
bno vse prestavitve komunalnih vodov vzpo-
staviti v prvotno stanje oziroma novo stanje
predvideno s projektom.

4. Kraj dobave: Predor Karavanke na ob-
močju od km 0+730 do km 0+825.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: predvidoma v ja-
nuarju 2002. Rok za izvedbo del je 4 me-
sece od dneva podpisa pogodbe. Dela je
potrebno izvajati neprekinjeno 24 ur/dan.
Dela se bodo izvajala v prvi polovici leta
2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Družba
za državne ceste d.o.o., AC Projekt 3: Go-
renjska - Ljubljana, Milan Ferjan, univ. dipl.
inž. grad., tel. 04/280-88-06.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so planirana iz
vzdrževanja del na AC programu.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

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

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Št. 01-259/23-01 Ob-60576

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek od-
daje javnega naročila za nakup dializnega
materiala, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001, Ob-49101.

Ponovni javni razpis bo objavljen v Ura-
dnem listu RS.

Klinični center Ljubljana

Popravek
Ob-60693

V javnem razpisu za oddajo blaga po
odprtem postopku, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 98-99, z dne 7. 12. 2001 pod
Ob-59753 in Ob-59758 se 8. (a) točka
popravi in pravilno glasi:

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

Slovenske železnice d.d.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 404-08-180/01-3 Ob-60720
V Uradnem listu RS, št. 93 z dne 23. 11.

2001 je bil objavljen javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za nakup ga-
silskega vozila II, št. MORS-192/01-ODP
(Ob-59197).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 5. 2. 2002 do 14. ure in da-
tum odpiranja ponudb na 7. 2. 2002 ob
9. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za obrambo

Ob-60721
1. Naročnik: Uradni list Republike Slove-

nije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/200-18-66, faks
01/425-01-99, mojcas@uradni-list.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: integrira-
na strežniška platforma za podporo de-
javnostim Uradnega lista.

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

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava 45
dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uradni list Re-
publike Slovenije, d.o.o., Slovenska cesta
9, 1000 Ljubljana, Mojca Samotorčan, tel.
01/200-18-66.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 5.000 SIT z upoštevanim 19% DDV. Zne-
sek nakažite na ŽR št. 50100-601-273770 pri
APP Ljubljana z označbo: 01-60721.

Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne doku-
mentacije, mora predložiti pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije, iz katerega mora-
jo biti razvidni naslednji podatki o ponudni-
ku: naziv, naslov, navedba davčne stevilke
in navedba ali je davčni zavezanec ali ne.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 1. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uradni list Republike Slovenije
d.o.o., Slovenska cesta 9, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 1. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi Urad-
nega lista Republike Slovenije, Slovenska
cesta 9, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo v vi-
šini 10% ocenjene vrednosti projekta, z ve-
ljavnostjo iz razpisne dokumentacije. Ostala
finančna zavarovanja po razpisni dokumen-
taciji.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 20. 4. 2002. Naročnik bo po-
nudnike obvestil predvidoma 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme, cena, vzdr-
ževalna pogodba, stabilnost ponudnika. Po-
drobnejši opis v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi neuspeli razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57751.

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

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

Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

Št. 1/2001 Ob-60321
1. Naročnik: Dom upokojencev Gradi-

šče, 5294 Dornberk.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Gradišče, Gradišče 4, 5294 Dornberk, tel.
05/33-06-900, faks 05/33-06-924, elek-
tronski naslov: gradisce@ssz-slo.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

4. Kraj dobave: Gradišče 4, 5294 Dor-
nberk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
za dobo 2 let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vodja finančne
službe, Vanja Cotič, tel. 05/33-06-904.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na žiro račun 52000-603-30421 ali pri bla-
gajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 1. 2002 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo zavoda, Gradišče 4,
Dornberk.

9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 1. 2002 ob 9. uri v sejni sobi zavoda
Dom upokojencev Gradišče.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2002, razen za sadje in zelenjavo
do 28. 2. 2002.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
21. 1. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Dom upokojencev Gradišče

Št. 09 Ob-60331
1. Naročnik: Dom starejših Na Fari.
2. Naslov naročnika: Na Fari 50, 2391

Prevalje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno do-
bavo živil za vse skupaj ali za vsak sklop
posebej:

1. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina,

2. sveža perutnina, perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, kozervira-

ne ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzer-

virana zelenjava,
11. kmetijski pridelki – krompir,
12. kmetijski pridelki – jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zmrznjena zelenjava in testo,
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki

jedem,
19. ostalo prehrambeno blago – živila.
4. Kraj dobave: Dom starejših Na Fari,

Na Fari 50, 2391 Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga – živil s pričetkom 1. 3. 2002
in zaključkom 1. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom starej-
ših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje,
uprava zavoda, pri Stanki Vauh, tel.
02/824-09-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 12. ure, do roka za izdajo
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT na ŽR Doma sta-
rejših Na Fari, št. 51830-603-000-0037513,
s sklicem: 09/01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših Na Fari, Na Fari
50, 2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 1.
2002 ob 12. uri, na upravi Doma starejših
Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htevka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo bo financirano iz lastnih sredstev naroč-
nika v skladu z razpisnimi pogoji in sklenje-
no pogodbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 22. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, dolžina plačilnega roka, od-
zivni čas za interventna naročila, lastna pro-
izvodnja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Dom starejših Na Fari, Prevalje

Ob-60406
1. Naročnik: Vrtec Postojna, Cesta na

Kremenco 4, 6230 Postojna.
2. Naslov naročnika: Vrtec Postojna,

Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna, tel.
05/720-46-50, faks 05/726-15-93.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Postojna, Cesta na

Kremenco 4, 6230 Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2002
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Postoj-
na, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
– v tajništvu vrtca, tel. 05/720-46-50, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure, kjer ponudni-
ki dobijo tudi dodatna pojasnila in informa-
cije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 12.
2001, razpisno dokumentacijo pa lahko po-
nudniki dobijo v tajništvu vrtca od 17. 12.
2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT in 19% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na žiro račun vrtca, št.
52200-603-30512.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Postojna, Cesta na Kre-
menco 4, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2002 ob 10. uri, v prostorih Vrtca Po-
stojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postoj-
na.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika – 1 točka.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Vrtec Postojna

Št. 76/2001 Ob-60409
1. Naročnik: Osnovna šola Kungota, Plin-

tovec 10c, 2201 Zgornja Kungota.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Kun-

gota, Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kungo-
ta, tel. 02/659-21-00, faks 02/659-21-06,
GSM 041/733-990.

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

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

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

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

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

Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kungota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2002
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Kungota, Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kun-
gota – v tajništvu šole, tel. 02/659-21-00,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, ponudni-
ki pa dobijo dodatna pojasnila in informaci-
je pri Mileni Lozar, vsak dan od 9. do 10.
ure, na tel. 02/659-21-07 oziroma faksu
02/659-21-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 12. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dobijo v tajništvu šole od 17. 12. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT in 19% DDV, znesek po-
nudniki nakažejo na žiro račun šole, št.
51800-603-30458.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Kungota, Plinto-
vec 10c, 2201 Zgornja Kungota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2002 ob 10. uri, v prostorih Osnovne
šole Kungota, Plintovec 10c, 2201 Zgornja
Kungota.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računov je minimalno 30 dni od izdaje
računov.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 12. 2001.
Osnovna šola Kungota

Št. 7192-2/01 Ob-60469
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: letna me-

hanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - rotacijska parkovna kosilnica,
– sklop 2 - ročna rotacijska kosilnica,
– sklop 3 - kosa - priključek širine 60cm.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote - AC ba-
ze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: tri mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komerci-
alna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
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od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o pla-
čilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  1.500 SIT;  plačilo  mora
biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2002 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najman
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
16. 3. 2002; datum odločitve do 29. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska do-
ba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8545-1/01 Ob-60470
1. Naročnik: Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pomožni

materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - zeleni program,
– sklop 2 - gradbeni materiali,
– sklop 3 - elektro materiali,

– sklop 4 - materiali črne in barvne met-
alurgije,

– sklop 5 - materiali za vodovodno in cen-
tralno instalacijo.

Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum za-
ključka ali trajanje dobave: do 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  1.500 SIT;  plačilo  mora
biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2002 ob 12. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost us-
trezne finančne garancije mora biti najman
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
16. 3. 2002; datum odločitve do 29. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska
doba, poprodajne storitve in tehnična po-
moč. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 7193-2/01 Ob-60471
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema

in druga osnovna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - kontejner za vnetljive snovi,
– sklop 2 - dvižna zapornica,
– sklop 3 - oprema pleskarske delavnice,
– sklop 4 - ročno rezalno orodje,
– sklop 5 - lupilec krompirja,
– sklop 6 - grafoskop.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka  ali  trajanje  dobave:  do  2
mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  1.500 SIT;  plačilo  mora
biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2002 ob 13. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost us-
trezne finančne garancije mora biti najman
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen za-
kona o javnih naročilih):
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– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
16. 3. 2002; datum odločitve do 29. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska
doba, poprodajne storitve in tehnična po-
moč. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 10149/01 Ob-60472
1. Naročnik: Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– sklop 1 - signalna priklopna vozila -

3 kos,
– sklop 2 – priklopno vozilo za prevoz

stroja za talne obeležbe - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  1.500 SIT;  plačilo  mora
biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

na garancija - menično zavarovanje za res-
nost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najman 60 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
16. 3. 2002; datum odločitve do 29. 1.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogoji,
kakovost blaga in druge ugodnosti. Teža in
način uporabe meril je podan v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 0/1232 Ob-60497
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje

P.O, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

12, Trbovlje, tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zobozdravstvenega materiala.

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

1. zobozdravstveni material za ambu-
lante,

2. zobozdravstveni material za zobno te-
hniko,

3. zobozdravstveni material za ortodon-
ta.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbov-
lje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje - vodja UAD Tatjana Jevševar,
dipl. ek.

(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 dokumenta-
cije je 11.000 SIT, plačilo se izvrši na žiro
račun naročnika št. 52700-603-40232 s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje, Ru-
darska cesta 12, Trbovlje - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2002 ob 10. uri v sejni sobi Zdrav-
stvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12,
Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je minimalno 60 dni od prevzema bla-
ga, ostali pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 1. 2002, pred-
vidoma do 18. 1.2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 03/2001 -14 Ob-60509
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

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

78, 3320 Velenje, tel.: 03/89-96-100, faks:
03/ 5869-131.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
goriv in maziv.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: do-
bava v celoti po razpisni dokumentaciji.

4. Kraj dobave: skladišče Premogovni-
ka Velenje d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d. - gospodarski sektor, Rudarska
6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, telefon:
03/89-82-126.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
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javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure in s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun
podjetja št.: 52800-601-23430 z oznako
goriva in maziva.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 1. 2002 ob 12. uri – Premogovnik Ve-
lenje d.d. Partizanska 78 v sejni sobi direk-
torja, II. nadstropje soba št. 213.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 1. 3.
2003, odločitev do 1. 3. 2002.

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

ročilu: Miran Komljenovič, telefon:
03/899-61-43.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 62/01 Ob-60514
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
napisnih tablic (po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe ne bodo upoš-
tevane.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega bla-
ga je v centralno skladišče kupca v Ljubljani
v Črnučah, cesta 24. junija 1.

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

6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: pogod-
beni stranki se dogovorita za sukcesivno
naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim ro-
kom in za obdobje 24 mesecev po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 17. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
2300-3371, z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 17. 1. 2002 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 62/01 –
Ponudba za dobavo napisnih tablic – Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 1. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56 v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

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

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– veljavno odločbo – dovoljenje uprav-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

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

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-

met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

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

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov, potrebnih za izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični opreme-
ljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo na-
ročila,

– dokazilo o uspešni uporabi ponujene-
ga blaga v infrastrukturnih podjetjih RS, ki
se mora količinsko nanašati na vsaj 20%
razpisanega blaga.

– potrjen vzorec pogodbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
tarsko overjene fotokopije ter ustrezno ži-
gosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb. V ponud-
beni dokumentaciji morajo biti dokumenti
razvrščeni po zgornjem vrstnem redu. Pri-
dobitev posameznih dokumentov je razvi-
dna v Prilogi št. 5.

Opomba:
Če se je ponudnik že javil na enega od

letošnjih javnih razpisov naročnika, sme v
ponudbi št. JN 62/01, predložiti fotokopije
zahtevanih dokumentov (ki sicer ustrezajo
glede žiga, podpisa in starosti) in navesti, v
kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo
originali ali notarsko overjene fotokopije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (85% delež),
– izkušnje ponudnika – reference (10%

delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 10. 1. 2002.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 755/2001 Ob-60521
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov  naročnika:  Cesta  27.  apri-

la 31, 1000 Ljubljana, telefaks
01/242-10-10, tel.01/242-10-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava blaga, fco Štu-
dentski domovi v Ljubljani, po naslednjih
sklopih:

Sklop A: material za vzdrževanje ob-
jektov:

– material za beljenje in pleskanje (bar-
ve, kiti, čopiči in podobno),

– zidarski in pečarski material (cement,
malta, opeka, keramične ploščice in po-
dobno),

– elektro material (kabli, luči, stikala, va-
rovalke, žarnice in podobno),

– mizarski material (ključavnice, vrata,
okovje, spone, tesnila in podobno),

– vodovodno instalaterski material (cevi,
fitingi, ventili, pipe, radiatorji, oprema
WC-jev in podobno,

– kovinarski material (pločevina, profili,
žično pletivo in podobno),

– vezni material (žičniki, vijaki, matice in
podobno),

– material za delo (razno orodje, brusni
kamen, listi za žago, svedri in podobno),

– stekla in ogledala.
Sklop B: pralna in čistilna sredstva:
– pralna sredstva za pralnico (pralni pra-

ški, mehčalci, belila in podobno),
– čistilna sredstva (čistila za steklo, po-

hištvo, inox, metle, gobice in podobno).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za dobavo blaga
za en sklop ali oba sklopa, pri posameznem
sklopu mora nuditi ves specificiran material.

4. Kraj dobave: fco Študentski domovi v
Ljubljani.

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

zaključka ali trajanja dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, nato sukcesivno
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodat-
ne informacije: Stanislav Urek, tel.
02/250-41-20, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na TR
Proplus d.o.o., Maribor, pri NKBM št.
04515-0000334091, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Študentski domovi v Ljublja-
ni, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Dom III -
sejna soba, dne 8. 1. 2002, ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, če ta presega 30 mio SIT, oziroma
lastna menica z menično izjavo, v višini 10%
ponudbene vrednosti, v kolikor ponudba ne
presega 30 mio SIT, z veljavnostjo do izro-
čitve garancije za dobro izvedbo del,

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po izvršeni posamezni dobavi in
prejetju računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 18. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– dobavni rok oziroma odzivni čas 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost za sklop A je 30
mio SIT/leto, za sklop B pa 3 mio SIT/leto.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugo-
dnejšim ponudnikom za posamezni sklop, z
veljavnostjo pogodbe do konca leta 2003,
s fiksnimi enotnimi cenami proizvodov do
konca leta 2002. Enotne cene za leto 2003
se bodo revalorizirale z uradnim indeksom
porasta cen industrijskih proizvodov za ob-
dobje december 2002/december 2001, ki
bodo nato fiksne do konca leta 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 40-ZF/01 Ob-60585
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

drobni inventar.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
Drobni inventar-tehnični; 2. Drobni inventar
za kuhinjo; 3. Drobni inventar za tabletni si-
stem.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

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

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

nišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33. Dodat-
ne informacija: Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delov-
ni dan od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko, na
ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo Splošni drobni inventar.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 1. 2002.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 1. 2002, ob 11. uri, mala konferen-
čna predavalnica Kirurške stolpnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 31. 5. 2002.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pri-
stojnega davčnega urada, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovano-
sti, dano pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo;

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti, v skladu s predpisi, zapadle do
dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo na
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudb;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

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

6.1. da ima: število dni blokad žiro ra-
čuna v preteklih 6 mesecih do vštevši dne-
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va sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca
BON-2 enako 0 ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran;

6.2. da ima: prihodke od prodaje, iz-
kazane pod zap. št. 4 obrazca BON-1, ena-
ke ali večje od razpisane vrednosti; ali pri-
hodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 13
obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali
večje od razpisane vrednosti;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih po-
datkov;

8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin iz skupine oziroma skupin na kate-
re se prijavlja;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor (ob terminu, ki ga določi na-
ročnik);

11. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 60 dni;

12. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

13. da sprejema posebne zahteve na-
ročnika glede kakovosti in ostalih lastnosti
splošnega drobnega inventarja;

14. da ima bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1,000.000 SIT (ne
velja za ponudnika, ki se prijavlja samo na
skupino-1);

15. da ima izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (ne velja za ponudnika, ki se pri-
javlja samo na skupino-1):

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 4. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 11. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost specifikacije ponudbe s ce-
nami.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 30,000.000 SIT z (DDV).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1 Ob-60589
1. Naročnik: Osnovna šola Šenčur.
2. Naslov naročnika: Pipanova 43,

4208 Šenčur, tel. 04/25-19-250, faks
04/25-19-251.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

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

– kruh in pekovske izdelke,
– slaščičarske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– perutninsko meso in izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– konzervirano sadje in zelenjavo,
– zmrznjeni program,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,

– testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– sirupe za avtomat in
– ostalo prehrambeno blago,
– krompir in sezonsko zelenjavo,
– lahko ocvrto pecivo.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Šenčur,

Pipanova 43, 4208 Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2002
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Šenčur, Pipanova 43, 4208
Šenčur.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-30138 - za razpisno do-
kumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 1. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Šenčur, Pipano-
va 43, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli Šen-
čur, Pipanova 43, 4208 Šenčur.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 15. 2.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
25. 1. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2001.

Osnovna šola Šenčur

Št. 044-01/95-1/8 Ob-60590
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.

2. Naslov naročnika: Republika Sloveni-
ja, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. št. 01/478-96-81 (Matjaž
Vovk), faks št. 01/478-94-03, elektronski
naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava pi-
sarniškega materiala, čistil in papirne
konfekcije ter pisemskih ovojnic s ti-
skom in suhim žigom za potrebe Držav-
nega zbora Republike Slovenije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
segment 1: pisarniški material; segment 2:
čistila in papirna konfekcija; segment 3: pi-
semske ovojnice s tiskom in suhim žigom;
sprejemljive so ponudbe za en, dva ali vse
tri sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljub-
ljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 3.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Državni zbor, Oddelek za investicije
in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubičeva uli-
ca 4, 1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV) na ŽR št.
50100-637-55237, sklic 28-12114-714199
s položnico ali virmanom.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 1. 2002 ob 9. uri v prostorih državnega
zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potre-
bno je predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 5 % od vrednosti ponudbe
(z DDV) z datumom veljavnosti 15. 3. 2002
in izjavo banke o odobritvi bančne garanci-
je za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 5 % od vrednosti pogodbe (z DDV),
v primeru sklenitve pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 30 dni po prejemu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2002; predvideni datum odloči-
tve je 15. 2. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost naročila je 48
mio SIT letno (z DDV), od tega 14 mio SIT
za segment 1, 16 mio SIT za segment 2 in
18 mio SIT za segment 3.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7.12. 2001.

Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 33/3876/2001 Ob-60599
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-27-22, tel.
01/474-27-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
merilnih senzorjev.

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

4. Kraj dobave: RTP Maribor, RTP Pod-
log, RTP Okroglo, RTP Pivka, RTP Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 6.
2002 do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Službe
za relejno zaščito, Dejana Kneževič, dodat-
ne informacije Kostja Skok.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na UPO št. 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 1. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, pre-
vzemnica Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 16. 1. 2002 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti z rokom veljavnosti 45 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po izvršenih dobavah,
ki so navedene 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): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

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

1. garancijski rok za dobavljeno opremo
mora biti najmanj 24 mesecev;

2. rok izvedbe del od 30. 6. 2002 do
30. 9. 2002;

3. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 3. 2002; 5. 2.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), potrjene reference
proizvajalca na področju EU+CH+N (10%),
tehnične prednosti naprav (10%), plačilni
pogoji 5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 55/5-01 Ob-60724
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. Dr.

Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota.
3. Vrsta in količina blaga: računalniška

oprema podrobneje v razpisni dokumentaciji.
4. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Murska Sobota, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudbe za dva sklopa, in sicer:

A) osebni računalniki,
B) tiskalniki.
Ponudniki se lahko prijavijo na enega ali

dva sklopa.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: februar-ma-
rec 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in kontaktna oseba za dodatne infor-
macije: Splošna bolnišnica Murska Sobo-
ta, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Mur-
ska Sobota, Simon Gašpar,univ.dipl. inž.
rač., tel. 02/53-21-010.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do roka za predložitev po-
nudb, vsak delavnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 51900-603-32361, s pripisom:
JR za računalniško opremo.

8. (a) Datum, do kdaj bo naročnik spre-
jemal prijave: 10. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Murska Sobo-
ta, Rakičan, Ul. Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Mur-
ska Sobota, tajništvo bolnišnice.

9. Datum in čas odpiranja po-
nudb:10. 1. 2002 ob 13. uri v sobi direk-
torja bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT, če bo skupna vrednost
ponudbe nad 10,000.000 SIT. Bančna ga-
rancija mora veljati do sklenitve pogodbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
vezave naročnik ne bo upošteval.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do izdobave blaga. Odločitev o sprejemu
najugodnejše ponudbe bo naročnik sprejel
do 20. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v času postopka javnega naročila bo
naročnik sprejemal vprašanja zainteresira-
nih ponudnikov le v pisni obliki. Z odgovori
nanje pa bodo seznanjeni vsi, ki so prejeli
razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Splošna Bolnišnica Murska Sobota

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

gradnje po odprtem postopku

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

Nadaljevanje postopka oddaje javnega
naročila

Št. 466-1408/97 Ob-60762
Naročnik Mestna občina Ljubljana, Me-

stna uprava, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, Ljubljana, Tomšičeva 6 je v Urad-
nem listu RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55979, objavil javni razpis za oddajo
javnega naročila gradenj po odprtem po-
stopku za sanacijo vodovoda, kanalizacije
in cest v Podutiku v Ljubljani. Zaradi vlože-
nega zahtevka za revizijo je bil ustavljen po-
stopek oddaje javnega naročila št. JN
01/222043, kar je bilo objavljeno v Ura-
dnem listu RS, št. 87-88/01.

Naročnik obvešča vse zainteresirane po-
nudnike, da je revizijski postopek zaklju-
čen. Datum oddaje ponudb je 21. 12. 2001
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do 9. ure na naslovu Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
jenje z zemljišči, Tomšičeva 6, Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 2001
ob 9.30.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 400-07-3/01 Ob-60453
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hudournika Boben od km 2+856 do km
2+945.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, II. nadstropje, soba 201,
tel. 01/478-44-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2002 ob 10. uri, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 4. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 28. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Agencija RS za okolje

Ob-60656
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Državna tehnič-
na pisarna Bovec – Kobarid.

2. Naslov naročnika: Ulica Padlih bor-
cev 1c, 5220 Tolmin; tel. 05/388-32-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja stanovanjskih hiš v Logu pod Man-
gartom.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila in se
ne morejo prijaviti na izvajanje posamezne-
ga sklopa ali za izvajanje del iz posamezne-
ga sklopa.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je tudi pridobitev projektne dokumenta-
cije izvedenih del (PID) in po opravljenih
tehničnih pregledih pridobitev uporabnih do-
voljenj.

4. Kraj izvedbe: Log pod Mangartom.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: začetek marec
2002. Čas izvedbe je 4 mesece po podpi-
su pogodbe, vendar v vsakem primeru naj-
kasneje do 30. 7. 2002, za izvedbo grad-
beno, obrtniško, instalacijskih del in ostalih
del, vključno z izdelavo projektne dokumen-
tacije PID in pridobitvijo uporabnih dovo-
ljenj.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Državna tehnična pisarna Bovec – Koba-
rid, Ulica Padlih borcev 1c, 5220 Tolmin.
Kontaktna oseba: Uroš Kodelja, tel.
05/38-83-205 ali 041/728-625.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50100-630-10014. Pri tem mora na plačil-
nem nalogu vpisati naslednje podatke v
predpolje in polje sklicevanja na številko
odobritve:

1. model: 18,
2. P1: 10995,
3. P3: 7141998,
4. P3: 00000001
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 5. 2. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-

ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Državna tehnična pisar-
na Bovec – Kobarid, Ulica Padlih borcev
1c, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi Državne
tehnične pisarne Bovec – Kobarid, Ulica
Padlih borcev 1c, 5220 Tolmin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je februar 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, podatki o ponudniku 30%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Uroš Kodelja, tel. 05/38-83-205 ali
041/728-625.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Državna tehnična pisarna

Bovec – Kobarid

Št. 637-01 Ob-60698
1. Naročnik: Javni zavod RS za varstvo

kulturne dediščine.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,

1000 Ljubljana, faks 01/200-81-60, tel.
01/200-81-50.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prestavi-
tev Robbovega vodnjaka v povezovalni
trakt Narodne galerije ter namestitev ko-
pije na Mestnem trgu v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila in se
ne morejo prijaviti na izvajanje posamezne-
ga sklopa ali za izvajanje del iz posamezne-
ga sklopa.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je tudi pridobitev projektne dokumenta-
cije izvedenih del (PID) in po opravljenih
tehničnih pregledih pridobitev uporabnih do-
voljenj.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek februar
2002. Čas izvedbe je 4 mesece po podpi-
su pogodbe, vendar v vsakem primeru naj-
kasneje do 30. 6. 2002, za izvedbo de-
montažnih, montažnih, gradbeno, obrtniško,
instalacijskih del in ostalih del, vključno z
izdelavo projektne dokumentacije PID in pri-
dobitvijo uporabnih dovoljenj.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
RS za varstvo kulturne dediščine, Cankarje-
va 4, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba Igor
Peršolja, tel. 031/286-750, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
50100-603-404737.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 2. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Od-
delek za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Čopova 14, 1000 Ljubljana, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Oddelka za kulturo in raziskovalno dejav-
nost, Čopova 14, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora ponudnik predložiti za dokazovanje
pogojem je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je februar 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 50%, podatki o ponudniku 50%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Jernej Hudolin, tel. 041/219-862,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije

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. 2003/01-46/14 Ob-60410
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/237-31-00, faks
04/237-31-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja kon-
cesije za zaračunavanje in pobiranje
parkirnine na javnih parkirnih površi-
nah na območju kratkotrajnega parki-
ranja v Kranju, na območju Slovenske-
ga trga, Gregorčičeve ulice in Koroške
ceste,  na  katerih  je  uvedeno  plače-
vanje parkiranja s parkirnimi avtomati

za brezgotovinsko plačevanje. 1 B kate-
gorija 27.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: največ 2 mese-
ca po podpisu pogodbe, za obdobje 4 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, soba 215, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Marjan Vidic, tel.
04/237-31-53, faks 04/237-31-07, e-ma-
il: marjan.vidic@kranj.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo do navede-
nega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 15.000 SIT na tran-
sakcijski račun Mestne občine Kranj, št.
01000-0100006404, s pripisom “Razpi-
sna dokumentacija za parkirne avtomate“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 31. 1. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo oddelka za
gospodarske javne službe, soba 215, 2.
nadstropje, vsak delovni dan od 8. ure do
10. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 31. 1. 2002 ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sobi št. 9,
pritličje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 tolarjev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01).

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z Za-
konom o javnih naročilih.

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

– registracija ponudnika:
a) pravne osebe morajo priložiti izpisek

iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni od
objave tega razpisa;

b) samostojni podjetnik mora priložiti pri-
glasitveni list DURS-a, ne starejši od 30 dni
od objave tega razpisa;

– dokazilo, da ponudnik v 12 mesecih
pred objavo tega razpisa ni imel blokirane-
ga računa, izdano po objavi tega razpisa;

– dokazilo sodišča, da podjetje ni v po-
stopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku, ne starejše od 30 dni
od te objave razpisa, ali dokazilo DURS-a,
da samostojni podjetnik ni prenehal oprav-
ljati dejavnosti, ne starejše od 30 dni od
objave razpisa;

– dokazilo sodišča o nekaznovanosti
vodstvenih delavcev ponudnika v zvezi s po-
slovanjem v zadnjih 5 letih pred razpisom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
objave razpisa;

– dokazilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
odločbe, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;

– potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve v skladu s predpisi dr-
žave, ne starejše od 30 dni od objave raz-
pisa;

– izjavo ponudnika pod kazensko odgo-
vornostjo, da ima ponudnik poravnane vse
poslovne obveznosti;

– bilanco stanja in uspeha za leto 1998,
1999 in 2000;

– finančna dokazila:
a) pravne osebe: podatke o boniteti in

plačilni sposobnosti (obrazca o boniteti
BON 1 in BON 2, oziroma BON 3 ali podo-
bno dokazilo banke ali druge ustrezne orga-
nizacije v izvirniku), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva razpisa;

b) samostojni podjetnik: davčna odmera
za leto 1998, 1999 in 2000;

– potrdilo o povprečnem stanju finančnih
sredstev na računu za obdobje enega leta
pred razpisom;

– seznam najvažnejših opravljenih sto-
ritev s področja predmeta tega razpisa v
zadnjih treh letih s potrdili naročnikov (re-
ference);

– navedba trenutne tehnične in kadrov-
ske usposobljenosti za izvajanje storitve;

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti za izvaja-
nje storitve;

– opis sistema za brezgotovinsko pla-
čevanje parkirnine na način, ki bo omogo-
čal ocenjevanje po zahtevanih merilih, z
navedbo tehničnih karakteristik parkirnih
avtomatov;

– predlog razvoja sistema brezgotovin-
skega plačevanja parkirnine s časovnimi
roki.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Odlok o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 02/01) in
odlok o dopolnitvah in spremembah odloka
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Kranj (Ur. l. RS, št. 79/01).

(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. 3. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 2. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena parkiranja:
– najnižja ponujena cena parkiranja za

eno uro parkiranja 50 točk,
– ostale ponudbe po formuli: višina naj-

nižje ponudbe pomnoženo s 50 deljeno z
višino ponudbe, točke se zaokrožijo na celo
vrednost;

b) višina koncesijske dajatve:
– najvišji odstotek od zaračunane parkir-

nine 100 točk;
– ostale ponudbe po formuli: višina po-

nudbe pomnoženo s 100 deljeno z najvi-
šjo ponudbo, točke se zaokrožijo na celo
vrednost;

c) možnost brezgotovinskega plačeva-
nja parkirnine 50 točk;

d) možnost izbire časa parkiranja, za vsa-
ko možnost določitve časa parkiranja 10
točk, največ 40 točk;

e) načrt postavitve avtomatov za plače-
vanje parkirnine:

– najmanjše število parkirnih mest za
vsak parkirni avtomat 30 točk;

– ostale ponudbe po formuli: najmanjše
število parkirnih mest za en parkirni avtomat
pomnoženo z 30 in deljeno z ponujenim
številom parkirnih mest za en parkirni avto-
mat, točke se zaokrožijo na celo vrednost;

f) odzivni čas popravil:
– 1 ura ali manj: 30 točk;
– od 1 ure do vključno 2 uri: 20 točk;
– od 2 ur do vključno 4 ure: 10 točk;
– nad 4 ure: 0 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere

največ točk. V primeru, da imata dva ali več
ponudnikov enako število točk je najugo-
dnejši ponudnik tisti, ki ponudi nižjo ceno
parkiranja, višji odstotek koncesijske daja-
tve in ima več oblik brezgotovinskega plači-
la parkirnine.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 7794-1/01 Ob-60454
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževa-

nje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-301.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje opre-
me ABC sistema (I a - št. kat. 7.).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za

en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: PE AC baze s cestnin-
skimi postajami v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., komerci-
alna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o pla-
čilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti
izvedeno na žiro račun št. 50102-601-21275
sklic na številko 99.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001 Ljubljana, (so-
ba št. 308).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 10. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% po-
godbene cene. Veljavnost garancije mora bi-
ti najman 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 3. 2002; datum odločitve do 29. 1.
2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 268-77/2001/18-0400 Ob-60506
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-10, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: merjenje celotne-
ga slovenskega železniškega omrežja in
obdelava izmerjenih podatkov.

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

5. Kraj izvedbe: območje Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v skladu s termin-
skim planom iz razpisne dokumentacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Mari-
bor, mag. Anton Hojnik, tel. 02/234-14-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame med 9. in 11.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, sklicevanje na št. 18
24228-714998-02687701.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2002 ob 10. uri v sejni sobi Mi-
nistrstva za promet, Direkcije za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% od vrednosti ponudbe
in mora veljati 30 dni po izteku veljavnosti
ponudbe.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-

hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu lahko po-
nudniki zahtevanjo pisno ali po tel.
02/234-14-16, na naslov Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, Maribor, Kopitarjeva 5. Na-
ročnik bo pisno odgovoril na vsa vprašanja,
ki jih bo prejel v pisni obliki najkasneje 5 dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne
31. 8. 2001, št. 268-77/4-400, Ob-54214.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 03/2001 Ob-60507
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.

za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov

8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@ce-
lje.si.

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

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

5. Kraj izvedbe: na sedežu punudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum začetka fe-
bruar 2002, datum končanja april 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tehnična slu-
žba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. 03/42-65-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 12. 2001
do 28. 12. 2001 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50700-601-110125.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2002 ob 13. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: občin-
ski proračun, zakoniti roki plačila.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži tudi skupina izvajalcev/pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po oddaji po-
nudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok, reference, kadri, opis v razpisni doku-
mentaciji .

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Št. 01-2001 Ob-60512
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c.

9, 4000 Kranj, tel.: 04/20-82-000, faks:
04/20-26-718.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja pranja pe-
rila in prevzem dveh delavk pralnice, po
prilogi 1B - št. kategorije: 27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sto-
ritev iz javnega naročila se odda ali v celoti
ali pa po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Osnovno zdravstvo Go-
renjske - OE ZD Jesenice, OE ZD Tržič, OE
ZD Kranj in OE Zobna poliklinika Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2002 do
28. 2. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: fakturni oddelek,
Milana Vintar-Šambar, tel.: 04/20-82-518.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni telefonski
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najavi (razen medpraznična dneva - 24. in
31. 12. 2001).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2002, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, fakturni od-
delek, Milana Vintar-Šambar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 1. 2002 ob 12. uri, sejna soba v
ZD Kranj, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: 2 bian-
co menici.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik je dolžan izvajalcu poravnati račune v ro-
ku 60 dni od dneva potrditve računa.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 3. 2002, predvideni datum izbire je
31. 1. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila -
10,450.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-60519
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, Slovenia, tel. +386 7 48 02 00;
faks +386 7 49 21 528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: engineering and
Consulting Services for the NEK’s Tec-
hnical Support Center (TSC) Heating
Ventilation & Air Conditioning System.

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

5. Kraj izvedbe: Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10. 1. 2001 do
30. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, uvozna nabava - D. Mari-
nović, tel. +386 7 48 02 329; Inženiring
projektne spremembe - V. Butković, tel.
+386 7 48 02 417.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, uvozna na-
bava - D. Marinović.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 1. 2001 ob 9. uri v glavni sejni
sobi NEK.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond, Good Performance Gua-
rantee.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v Bidding documentation.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: opredeljeno v Bidding documenta-
tion.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost je 90 dni od
10. 1. 2002 - predvideni datum odločitve je
do konca januarja.

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljno v Bidding Documentation.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2411-01-100080 Ob-60499
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet - Urad za prometno politi-
ko in mednarodne odnose.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava strokovnih pod-
lag za pripravo osnutka Zakona o žičnicah
in vlečnicah s podzakonskimi akti.

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

5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika .
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna .
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 20. 2. 2002,
leto 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Urad za pro-
metno politiko in mednarodne odnose-Po-
dročje žičnic, Kopitarjeva 13, 2000
Maribor, soba 12, (Gorazd Bedrač) tel.
02/234-14-40, faks 02/234-14-52.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 1. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
naročnika št. 601, VI nadstropje, Languso-
va 4, Ljubljana .

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 10%
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

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

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

15. (c) Ali morajo pravne osebe nave-
sti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve:
kadrovske zmogljivosti izvajalca so
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe
mora biti najmanj 120 dni od roka določen-
ega za odpiranje ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so navedena in razčle-
njena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Urad za prometno politiko in med-
narodne odnose - Področje žičnic, Kopi-
tarjeva 13, 2000 Maribor, soba 12, (Go-
razd Bedrač) tel. 02/234-14-40, faks
02/234-14-52.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Ministrstvo za promet
Urad za prometno politiko in

mednarodne odnose

Št. 649/01 Ob-60601
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, faks 478-56-82, tel.
478-52-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: storitve fotoko-
piranja (točka 27 Priloge 1B, ZJN-1).

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba z iz-
branim ponudnikom se bo začela izvajati
po podpisu pogodbe in bo sklenjena za
dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na podlagi pi-
snega zaprosila z navedbo kontaktne ose-
be, številke telefona in številke faksa, se
razpisno dokumentacijo lahko zahteva na
naslovu: Ministrstvo za finance, Finančna
služba, Prežihova 4, II. nadstropje, soba
204, Vesna Zupančič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 21. 1. 2002 vključ-
no do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Prežihova 4, Finančna služba,
II. nadstropje, soba 204, 1502 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 21. 1. 2002 ob 12.15,
v sejni sobi (v kleti) Ministrstva za finance,
Prežihova 4 v Ljubljani.

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

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

lec bo naročniku za dejansko opravljene
storitve izstavil zbirni račun, in sicer v začet-
ku meseca za pretekli mesec. Rok plačila je
31 dni po uradnem prejemu računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnika ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih): /

15. (a) Ali je izvedba naročila storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi določba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritev: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve pa je 31. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: konku-
renčnost cen, čas opravljanja storitve, kvali-
teta vzorcev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Ministrstvo za finance

Ob-60603
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbor plačilnega
agenta za izplačevanje obveznosti iz na-
slova državnih nematerializiranih vred-
nostnih papirjev. ZJN razvršča to storitev
pod točko 6 v prilogi 1A, in sicer kot finan-
čno storitev.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: januar 2002 do
januar 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana,
Peter Kukanja, faks 01/478-67-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure, vključno do 8. 1. 2002.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Beet-
hovnova 11 – recepcija, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 1. 2002, 10.15, Ministrstvo za
finance, Beethovnova 11, sejna soba v 1.
nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni 30 dnevni plačilni rok.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: Izpolnjevanje pogojev za
opravljanje finančnih storitev (dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti J
– finančno posredništvo skladno z Uredbo
o uvedbi standardne klasifikacije dejavno-
sti) in predložitev zadnjega revizijskega po-
ročila.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da – opravljanje dejavnosti finančne-
ga posredništva skladno z Uredbo o uvedbi
standardne klasifikacije dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št.
7/99, 102/00, 59/01), Zakon o zavaro-
valništvu (Ur. l. RS, št. 13/00, 91/00,
12/01), Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Ur. l. RS, št. 56/99), Zakon o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje (Ur.
l. RS, št. 6/94 in spremembe), Zakon o
hranilno kreditnih službah (Ur. l. RS, št.
14/90 in spremembe), Zakon o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 106/99 in spremembe), Zakon o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93
in spremembe), Uredba o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 34/94 in spremembe), Zakon o
Agenciji RS za revidiranje lastninskega pre-
oblikovanja podjetij in o Agenciji RS za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.
l. RS, št. 48/94), Zakon o davku na doda-
no vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00,
30/01) in drugi predpisi, ki urejajo zadev-
no področje.

(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: 5. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna cena v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudbe je potrebno predložiti
osebno.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
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Št. 403-10/01-14/2001 Ob-60725
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava RS.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za fi-

nance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana; tel. 01/478-27-00; faks
01/478-27-43; e-pošta: durs.razpi-
si@gov.si; http://www.gov.si/durs/aktual-
no.htm.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev pogaran-
cijskega vzdrževanja, nadgraditev in do-
graditev računalniške opreme na loka-
cijah Davčne uprave RS.

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

5. Kraj izvedbe: na lokacijah Davčne
uprave RS.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek opravljanja storitev je 1. 3. 2002, za-
ključek 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dobijo preko interneta
na naslovu http://www.gov.si/durs/aktual-
no.htm. Ponudniki, ki bodo to želeli, bodo
lahko razpisno dokumentacijo dvignili v pisni
obliki v tajništvu SORIT, soba 137, 1. nad-
stropje, Davčne uprave RS, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, vsak delovni
dan do dneva oddaje ponudb med 9. in 10.
uro. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki pošljejo na elektronski
naslov Durs.razpisi@gov.si do 18. 1. 2002
do 9. ure. Odgovori bodo objavljeni na inter-
netu na naslovu http://www.gov.si/durs/ak-
tualno.htm. Na vprašanja, ki bodo prispela
kasneje, naročnik ne bo dajal odgovorov.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do dneva oddaje ponudb med 9. in 10.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudba mora biti oddana v
vložišču DURS, Šmartinska 55, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se bo začelo
24. 1. 2002 ob 9.30 v sejni sobi št. 220
(2. nadstropje) DURS, Šmartinska 55, Ljub-
ljana.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5 mio SIT, veljavnost do 28. 3. 2002,

b) bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 5% od vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun storitev, plačilni rok: 31 dan
od prejema računa.

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

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

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

3.5 Pogoji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in sposobnosti

3.5.1 Na poslovnem področju
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: ponudnik v ponudbi ni dal za-

vajajočih podatkov;
3. Pogoj: v zadnjih petih letih ponudniku

ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem, ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila.

4. Pogoj: registracija in obrtno dovolje-
nje (za samostojne podjetnike) za dejavnost,
ki je predmet ponudbe (72.500 - vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav);

5. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Pogoj: en dokument, ki dokazuje kako-

vost organizacije poslovanja ponudnika;
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-

našajo na organizacijo poslovanja ponudni-
ka (listine, ki se nanašajo na kakovost po-
slovanja ponudnika, kot so normativi in dru-
gi dokumenti, izdani od organizacij, ki pre-
sojajo kakovost poslovanja, lahko pa tudi
recenzija ali primerjave s področja poslova-
nja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem po-
dročju, dokazi o kakovosti poslovanja prin-
cipala, prodajne reference principala in po-
nudnika ipd. Kot dokazila štejejo tudi doku-
menti o postopku pridobivanja ISO certifika-
ta, če ima ponudnik ustrezno pogodbo o
zunanji presoji s strani zunanjega poobla-
ščenega presojevalca/podeljevalca certifi-
kata. Pogodba o postopku notranje presoje
kakovosti šteje za dokument, ki dokazuje
kakovost organizacije poslovanja.

6. Reference ponudnika na razpisanem
področju:

Pogoj: ponudnik mora z ustrezno po-
godbo za katerokoli tehnologijo s področja
prijave, na katerega se prijavlja, izkazati, da
je izvajal storitve, ki so predmet razpisa,
vsaj 2 leti pred objavo razpisa – za vsako
področje prijave.

3.5.2 Na finančnem področju
1. Pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 2000, z upošte-
vanjem kasnejših - z verodostojnimi listina-
mi izkazanih - zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev, ki morajo biti poda-
ni v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.

2. Pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih
dveh letih od objave razpisa);

3. Pogoj: proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

4. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.

5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti;

Pogoj: letna realizacija v višini 40 mio
SIT oziroma kapital v višini ene šestine ome-
njene vrednosti.

3.5.3 Na področju kapacitet, opremlje-
nosti in kadrov

3.5.3.1 Kapacitete in opremljenost
Pogoj: ponudnik ima ustrezne prostore

za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na
prijavljenem območju.

Pogoj: za vsako območje prijave mora
ponudnik izkazati razpoložljivo ustrezno pre-
vozno sredstvo za dostop do lokacij ter pre-
voz opreme.

3.5.3.2 Usposobljenost, dohodki in iz-
kušnje kadrov

Pogoj: redno zaposleni kadri morajo ime-
ti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcio-
nalna znanja za opremo, ki je predmet prija-
ve. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem
razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.

Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šte-
je certifikat oziroma šolanje vsaj enega pro-
izvajalca/principala opreme, ki je tipični
predstavnik področja tehnologije prijave.
Upoštevani bodo certifikati, šolanja in teča-
ji, ki ne bodo starejši od dveh let pred obja-
vo razpisa. Upoštevani bodo le certifikati, ki
izkazujejo dejansko praktično šolanje oziro-
ma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj
potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve
funkcionalnih znanj.

Število zaposlenih glede na področje:
Minimalno število zaposlenih z ustrezni-

mi znanji na posameznem področju
A 8
B1 5
B2 4
Skupaj 9
Min skupaj – minimalno število zaposle-

nih za posamezno področje prijave
Pogoj: Števila v tabeli – minimalno števi-

lo zaposlenih oseb, ki glede na merila šteje-
jo za usposobljene. Posamezen zaposlen
se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošte-
va na več področjih prijave. V stolpcu “Sku-
paj” pa je navedeno minimalno število zapo-
slenih po posameznih področjih.

Pogoj: Bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so vsaj ena-
ki predpisanim;

Izkušnje:
Pogoj: povprečna delovna doba na stro-

kovnem področju vsaj 2 leti.
Računa se povprečje za kader, ki po teh

merilih šteje za usposobljenega
3.5.3.3 Rezervni deli različnih tehnolo-

gij ter zgodovina poslovanja na področju
prijave

Razpoložljivost rezervnih delov in opre-
me za opravljanje dejavnosti s predmeta
razpisa:

Pogoj: ponudnik ima dostop do rezer-
vnih delov in/ali nadomestne opreme. Po-
nudnik mora v ta namen imeti izjavo (pisma
o nameri) vsaj treh glavnih prodajalcev te-
hnologije na posameznem področju, ki upo-
rablja svojstvene rezervne dele, s katero
potrjujejo, da bodo v primeru izbire z njim
sklenili ustrezno pogodbo za dobavo rezer-
vnih delov. Izjavo lahko nadomesti ustrezna
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pogodba, če ima ponudnik sam pogodbe-
no razmerje za določeno tehnologijo..

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti vsaj do 1. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
3.6 Merila in pogoji za ocenjevanje ma-

terialne ustreznosti ponudb
3.6.1 Kritična okvara
Pogoj: vzpostavitev delovanja isti dan,

če je bila napaka sporočena do 10. ure
zjutraj, kasneje pa do naslednjega delovne-
ga dne do 13. ure, oziroma instalacija
ustrezne nadomestne opreme za čas po-
pravila v tem roku.

Pogoj: popravilo v roku 10 delovnih dni.
V primeru, da se izkaže, da popravilo ni
mogoče ali ni smotrno, lahko ponudnik na-
domestno opremo odvzame v roku 20 de-
lovnih dni od obvestila o nezmožnosti oziro-
ma nesmotrnosti popravila.

Pogoj: garancijski rok za zamenjano
opremo in storitev 12 mesecev.

Vse okvare opreme s področja B1 in
B2, ki povzročijo motnjo ali preprečijo upo-
rabo storitve več kot enemu uporabniku, se
šteje za kritično okvaro.

3.6.2 Ostala oprema
Pogoj: vzpostavitev delovanja v roku dveh

dni oziroma instalacija ustrezne nadomestne
opreme za čas popravila v tem roku.

Pogoj: popravilo v roku 15 dni. V primeru,
da se izkaže, da popravilo ni mogoče ali ni
smotrno, lahko ponudnik nadomestno opre-
mo odvzame v roku 7 dni od obvestila o ne-
zmožnosti oziroma nesmotrnosti popravila.

Pogoj: Garancijski rok za zamenjano
opremo in storitev 12 mesecev.

3.6.3 Tarife in cene
V točki Tarife in cene mora ponudnik

posredovati naslednje podatke:
Cena splošne delovne ure servisnega

posega (60 minut) za področje prijave: Aspl,
B1spl, B2spl;

Cena mesečnega pavšala (za področji
B1 in B2): B1pav, B2pav

Uteži za normiranje cen za ugotavljanje
najugodnejšega ponudnika:

Področje / Utež za ceno delovne ure
serviserja / Utež za ceno pavšala

A - -
B1 0,2 0,8
B2 0,2 0,8
Legenda: A, B1, B2 – področja prijave
Način izračuna najugodnejšega ponudni-

ka po področjih:
Cs = Aspl + 0,2 *(B1spl + B2spl) +

+ 0,8 * (B1pav+ B2pav)
Cs - skupna cena
Opomba: cena pavšala je izražena na

kos opreme na mesec.
Pogoj: kot usposobljeni in sposobni bo-

do šteli ponudniki, katerih ponudbe bodo
izpolnjevale vse zahteve iz pogojev. Izmed

usposobljenih in sposobnih ponudnikov bo
izbran tisti, ki bo glede na navedena merila,
ki predstavljajo ekonomsko najugodnejše
ponudbe, dosegel najugodnejši rezultat. To
pomeni, da bo skupna cena ponudbe (Cs)
najnižja.

V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo lahko ponu-
dniki dobijo preko interneta na naslovu
http://www.gov.si/durs/aktualno.htm. Po-
nudniki, ki bodo to želeli, bodo lahko razpi-
sno dokumentacijo dvignili v pisni obliki v
tajništvu SORIT, soba 137, 1. nadstropje,
Davčne uprave RS, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan do
dneva oddaje ponudb med 9. in 10. uro.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki pošljejo na elektronski na-
slov Durs.razpisi@gov.si do 18. 1. 2002 do
9. ure.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 99 z dne 7. 12.
2001, Ob-59858.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Davčna uprava RS

Št. 437-2001 Ob-60751
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: 2367 Vuzenica,

Mladinska ul. 1, tel. 879-12-20, faks
879-12-21.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok za OŠ Vuzenica - ponovni razpis.

Podrobnejši opis storitev (po realizacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko oddajo ponudbo za vsako re-
lacijo posebej ali za vse relacije skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje občine Vuze-
nica z okolico, relacije v razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 2.
2002 do 31. 12. 2002, z možnostjo poda-
ljšanja za največ tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vuze-
nica - tajništvo.

(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: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na žiro račun 51800-630-25690.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, v zapečateni ku-
verti s pripisom “Javni razpis za šolske pre-
voze za 2002”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 1. 2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vuzenica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljenem delu v zakonskem roku.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpol-
njevanju vseh zahtevanih pogojev je edino
merilo najnižja ponujena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom na Občini Vuzenica, po-
drobnejše informacije o prevozih za posa-
mezno relacijo dobijo ponudniki pri ravna-
telju OŠ Vuzenica.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2001.

Občina Vuzenica

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

naročila za blago po omejenem
postopku

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

Št. 115/2001 Ob-60592
1. Naročnik: Osnovna šola Destrnik-Tr-

novska vas-Vitomarci.
2. Naslov naročnika: Janežovski Vrh 45,

2253 Destrnik, tel. 02/725-08-10, faks
02/725-08-13.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

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

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
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skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino, več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo, dodatne informacije: OŠ Destrnik-Tr-
novska vas-Vitomarci, Janežovski vrh 45,
2253 Destrnik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
28. 12. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.:
52400-603-30026.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: OŠ Destrnik-Trnovska vas-Vi-
tomarci, Janežovski Vrh 45, 2253 De-
strnik.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

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

9. Prijavna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

– da ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega ŽR,

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 16. 1. 2002, 20. 1. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Drago Skurjeni,
ravnatelj, tel. 02/752-08-10.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 12. 2001

OŠ Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci

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. 026/01 Ob-60327
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje tran-
sportnih naprav (1 A, zap. št. 1).

Predmet vzdrževanja so transportne na-
prave za transport premoga.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sposobnost se
bo ponudnikom priznala za obdobje enega
leta, druge faze postopka bo naročnik izve-
del po potrebi po vzdrževanju.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomi-
ko in javna naročila, I. nad., soba 28, kon-
taktna 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 dokumenta-
cije je 8.330 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – vzdrževanje transportnih
naprav”. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrdno predložiti potrdilo o plačilu in
potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 18. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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: bi-
anco menica v drugi fazi.

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

sno od vrste vzdrževanja (mesečno, po kon-
čanju 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): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo ter
usposobljenost.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 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 na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 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

Ob-60314
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko.

2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001
Ljubljana.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
19. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost, 10 računalnikov, 10 monitor-
jev, Fakulteta za računalništvo in informatiko.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): najnižja ponudbena cena za
posamezno skupino blaga.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) Kotar trgovsko podjetje, d.o.o. (raču-
nalniki),

b) Kotar trgovsko podjetje, d.o.o. (moni-
torji).

7. Pogodbena vrednost:
a) 5,248.935,46 SIT,
b) 2,029.279,89 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 6,011.478,73 SIT z DDV,

5,248.935,46 SIT z DDV,
b) 2,226.969 SIT z DDV, 2,029.279,89

SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 70 z dne 31. 8.
2001, Ob-54252.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in

informatiko

Št. 58 Ob-60317
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tiskanje lx obrazcev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena maks 60 točk, roki
tiska 20 točk, kakovost ponudnika 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: - vizitka presenečenja

b (2 različna motiva, predvidena letna
količina 30.000 kos) se izbere ponudnik
EMMA,d.o.o. Veličkova 43, 1430 Hrastnik
po ceni 73 SIT za kos, predvidena letna
vrednost 2,190.000 SIT, pogodba se skle-
ne za dobo dveh let,

– vizitka glasbena (15 različnih motivov,
predvidena  letna  količina  195.000  kos)
se izbere ponudnik EMMA, d.o.o. Velič-
kova 43, 1430 Hrastnik po ceni 157 SIT
za kos, predvidena letna vrednost
30,615.000 SIT, pogodba se sklene za
dobo dveh let,

– vizitka super glasbena (4 različni mo-
tivi, predvidena letna količina 40.000 kos)
se izbere ponudnik EMMA, d.o.o. Veličko-
va 43, 1430 Hrastnik po ceni 200 SIT za
kos, predvidena letna vrednost 8,000.000
SIT, pogodba se sklene za dobo dveh let,

– vizitka presenečenja a (4 različni moti-
vi, predvidena letna količina 40.000 kos)
se izbere ponudnik Avizo,d.o.o. Cesta Ljub-
ljanske brigade 23, 1000 Ljubljana po ceni
56 SIT za kos, predvidena letna vrednost
2,240.000 SIT, pogodba se sklene za do-
bo dveh let,

– vizitka navadna (20 različnih motivov,
predvidena letna količina 200.000 kos) se
izbere ponudnik Avizo,d.o.o. Cesta Ljub-
ljanske brigade 23, 1000 Ljubljana po ceni
53,50 SIT za kos, predvidena letna vred-

nost 10,700.000 SIT, pogodba se sklene
za dobo dveh let.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 49,705.000 SIT celotna ponudba,
17,800.000 SIT delna ponudba: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o.
Maribor

Št. 0309-5/17-01-B Ob-60320
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks 01/23-12-182,
elektronski naslov: projekt.kzz@zzzs.si, tel.
01/30-77-430.

3. Datum izbire: sklep o izbiri: 6. 11.
2001; podpis pogodbe: 27. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: samopostrežni terminali - 10 kosov,
na lokacije naročnika ali njegovega poobla-
ščenca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, skladnost s tehnični-
mi specifikacijami, reference, garancija,
podpora, rok izvedbe. Izbran je bil ponu-
dnik, ki je dosegel najvišjo končno oceno in
je po pregledu celotne ponudbene doku-
mentacije sposoben dobaviti samopostrež-
ne terminale Zavodu za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 34,117.300
SIT (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja vrednost: 43,744.400 SIT; naj-
nižja vrednost: 34,117.300 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-53043.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-60322
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: en ultrazvočni aparat.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena aparata skupaj s ceno

letne servisne pogodbe 65%, kakovost apa-
rata 35%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MEVI d.o.o., Ul. Kirbi-
ševih 93, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

7. Pogodbena vrednost: 48,742.492,80
SIT.

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

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

be: 48,742.492,80 SIT; 38,907.291,99
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 20. 7.
2001, Uradni list RS, št. 60.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Onkološki inštitut

Št. 961-14/01-12-110 Ob-60324
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. Datum izbire: 17. oktober 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 x SAN omrežje, 7x strežnik, tračna
knjižnica, oprema za namestitev in pove-
zave, sistemska programska oprema in
povezane storitve. Centralna služba ZRSZ,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani dobavitelj je preraču-
nano po merilih iz razpisne dokumentacije
ponudil najugodnejšo ceno za dobavo opre-
me in izvedbo povezanih storitev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC d.o.o.,
Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 75,115.232,35
SIT.

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

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

be: 101,019.023,07 SIT, 73,052.757,57
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 1. junij
2001, OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS -
Razglasni del, št. 34-44/01.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 012/1717-01 Ob-60328
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta

12, Ljubljana, p.p. 2037.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za igral-
nice in garderobe za enote vrtca.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop mize, kotički, omare: UMT
d.o.o., Kolodvorska 20a, 1000 Ljubljana,

– za sklop kotički, igrala in ostalo: Učil-
na d.o.o., Cesta na Brdo 43, 1000 Ljublja-
na,

– za sklop garderobe: Alpos d.d., Ul.
Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop mize, stoli, omare:

10,096.219,21 SIT,
– za sklop kotički, igrala, ostalo:

5,518.597,17 SIT,
– za sklop garderobe: 741.727 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in na jnižje po-

nudbe:
– za sklop mize: 3,311.824,74 SIT,

2,005.947,63 SIT,
– za skop stoli: 2,569.162,40 SIT,

1,756.291,50 SIT,
– za sklop kotički: 4,385.620,99 SIT,

2,115.605,70 SIT,
– za sklop omare: 9,873.383,59 SIT,

6,333.980,08 SIT,
– za sklop garderobe: 1,051.281,70

SIT, 741.727 SIT,
– za sklop igrala: 1,391.110 SIT,

927.563,35 SIT,
– za sklop ostalo: 4,142.994,90 SIT,

2,475.428,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

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

Vrtec Ljubljana Center

Št. 1793/01 Ob-60332
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.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 20.000.000 l kurilnega olja – ekstra
lahko, VTG – Lehnkering, Nagelsweg 34,
Hamburg, ZRN.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agip Slovenija d.o.o.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,480.000
EUR (766,943.280 SIT na dan 16. 11.
2001).

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

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

nudbe: 0,19494 EUR/l, 0,17400 EUR/l.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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. objave
264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Št. 26/2001—2 Ob-60334
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola Izola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih bri-

gad 7, 6310 Izola, tel. 05/64-17-159,
64-17-390, faks 05/64-15-495, e-mail: na-
tasa.cah@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po naslednjih
sklopih: 1. sklop: sveže meso, 2. sklop:
kruh in pekovsko pecivo, 3. sklop: sveža
zelenjava in sadje, 4. sklop; zmrznjena
zelenjava in zmrznjeni izdelki, 5. sklop:
ribe – sveže in zmrznjene, 6. sklop: mle-
ko in mlečni izdelki. Kraj dobave je sedež
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75%, plačilni rok 5%,
dobavni pogoji 5%, reference 5%, super
rabat 5%, sponzorstvo 5%. Izbran ponudnik
je dosegel največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. sklop: Kras, d.d. Se-
žana, Mirka Pirca 4; 2. sklop: Pekarna Mli-
nostest, d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška 14,
3. sklop: Mercator, d.d. Ljubljana, Poljanska
46 a, 4. sklop: Delmar, d.o.o. Izola, Industrij-
ska cesta 12, 5. sklop: Delmar, d.o.o. Izola,
Industrijska cesta 12, 6. sklop: Ljubljanske
mlekarne, d.d. Ljubljana, Tolstojeva ulica 63.

7. Pogodbena vrednost: 1. sklop:
29,923.985 SIT, 2. sklop: 1,560.940 SIT,
3. sklop: 4,198.120 SIT, 4. sklop:
3,621.831,60 SIT, 5. sklop: 6,077.925
SIT, 6. sklop: 4,835.502,60 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1. sklop: 5,
2. sklop: 2, 3. sklop: 2, 4. sklop: 3, 5.
sklop: 2, 6. sklop: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1. sklop: 29,923.985 SIT –
29,721.024,50 SIT, 2. sklop: 2,149.045
SIT – 1,560.940 SIT, 3. sklop: 4,944.780
SIT – 4,198.120 SIT, 4. sklop:
4,209.723,45 SIT – 3,621.831,60 SIT, 5.
sklop: 6,077.925 SIT – 5,872.850 SIT, 6.
sklop: 5,200.893,35 SIT – 4,835.502,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Št. 0512/3-308/61-01 Ob-60415
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta

dne: 3. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1: avtomobilske radijske po-

staje,
– sklop 2: rezervni deli in material za

radijske postaje Motorola.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: za javni razpis nista prispeli
vsaj dve ponudbi, zato javni razpis v skladu
s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni us-
pel. Postopek se je, v skladu s tretjim od-
stavkom 76. člena in 1. točko prvega od-
stavka 20. člena ZJN-1, nadaljuje po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51360.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/54-01 Ob-60449
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2 – kruh, pekarsko in slašči-

čarsko pecivo,
– sklop 3 – testenine in hitro zamrz-

njene jedi,
– sklop 4 – prehrambeno blago in po-

trošni material,
– sklop 5 – sveže sadje,
– sklop 6 – sveža zelenjava,
– sklop 7 – zelenjava, sadje – zamrz-

njen program,
– sklop 8 – sokovi, brezalkoholne in

alkoholne pijače,
– sklop 9 – ribe,
– sklop 10 – cigareti,
– sklop 11 – mleko in mlečni izdelki

– Debeli rtič,
– sklop 12 – kruh in pekarsko pecivo

– Debeli rtič,
– sklop 13 – ribe – Debeli rtič,
– sklop 14 – prehrambeno in ostalo

blago – Debeli rtič,
– sklop 15 – artikli za osebno in po-

trošno rabo – Debeli rtič,
– sklop 16 – prehrambeno in ostalo

potrošno blago – Bohinj,
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– sklop 17 – mleko in mlečni izdelki
– Center za oskrbo Gotenica,

– sklop 18 – kruh, pekarsko in slašči-
čarsko pecivo – Center za oskrbo Gote-
nica,

– sklop 19 – živila, artikli za osebno
rabo in potrošno blago – Center za oskr-
bo Gotenica,

– sklop 20 – kruh, pekarsko in sla-
ščičarsko pecivo – Center za tujce Ljub-
ljana,

– sklop 21 – testenine in hitro zamrz-
njene jedi – Center za tujce Ljubljana,

– sklop 22 – mleko in mlečni izdelki
– Center za tujce Ljubljana,

– sklop 23 – zelenjava – zamrznjeni
program – Center za tujce Ljubljana,

– sklop 24 – zamrznjene in konzervi-
rane ribe – Center za tujce Ljubljana,

– sklop 25 – sveže sadje in zelenjava
– Center za tujce Ljubljana,

– sklop 26 – razno prehrambeno bla-
go – Center za tujce Ljubljana,

– sklop 27 – kruh, pekarsko in slašči-
čarsko pecivo – Icot Prosenjakovci,

– sklop 28 – mleko in mlečni izdelki
– Icot Prosenjakovci,

– sklop 29 – sveže sadje in zelenjava
– Icot Prosenjakovci,

– sklop 30 – razno prehrambeno bla-
go – Icot Prosenjakovci.

Kraj dobave:
– za sklope 1–10: Rocenska 56, Ljub-

ljana-Šmartno, Kotnikova 8, Ljubljana;
– za sklope 11–15: Jadranska 2, Anka-

ran;
– za sklop 16: Ribičev laz 59, Bohinjska

Bistrica;
– za sklope 17–19: Gotenica, Kočev-

ska Reka;
– za sklope 20–26: Celovška cesta

166, Ljubljana;
– za sklope 27–30: Prosenjakovci 67c,

Prosenjakovci.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za do-
bavo živil, artiklov za osebno rabo in druge-
ga potrošnega blaga, so bile, pri sklopih 2,
3, 5–7, 11, 12, 18, 20–25, 27 in 29,
pravilne in primerne ponudbe ocenjene na
podlagi merila ekonomsko najugodnejša po-
nudba in vseh podmeril (cena, strokovna
priporočila, certifikat ISO in finančno stanje
ponudnika) ter na način, podan v razpisni
dokumentaciji. Glede na navedeno, je na-
ročnik oddal naročila ponudnikom, navede-
nim v 6. točki te objave.

Za sklope 9, 13, 14, 16, 19, 26 in 30
javni razpis v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 ni uspel, saj za te sklope
nista prispeli pravilni in primerni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov. Javno naročilo za te
sklope se v skladu s 3. odstavkom 76. čle-
na ZJN-1 in 1. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1 nadaljuje po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

Za sklope 1, 4, 8, 10, 15, 17 in 28 javni
razpis v skladu s prvim odstavkom 76. čle-
na ZJN-1 ni uspel, saj za te sklope nista
prispeli ponudbi vsaj dveh različnih, kapital-
sko in upravljalsko nepovezanih ponudni-
kov. Javno naročilo za te sklope se v skladu
s tretjim odstavkom 76. člena ZJN-1 in
1. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1

nadaljuje po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 2, 3, 12, 18, 20, 21, 27: Žito
prehrambena industrija d.o.o., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana;

– sklop 5, 6, 25: KZ Krka d.o.o., Novo
mesto, p.p. 215, 8000 Novo mesto;

– sklop 7, 23: Brumec – Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš;

– sklop 11: Mlekarne Celeia d.o.o., Mle-
karstvo in sirarstvo, Arja vas 92, Petrovče;

– sklop 22: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;

– sklop 24: Mercator d.d., Sektor ek-
sterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana;

– sklop 29: Gramis d.o.o., Noršinska 3,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
– okvirna pogodbena vrednost za sklope

2, 3, 12, 18, 20, 21 in 27 znaša
34,014.713,56 SIT z vključenim DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za sklope
5, 6 in 25 znaša 13,491.100,80 SIT z vk-
ljučenim DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za
sklopa 7 in 23 znaša 2,385.369 SIT z
vključenim DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za sklop
11 znaša 8.437.515,12 SIT z vključenim
DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za sklop
22 znaša 5,658.390 SIT z vključenim DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za sklop
24 znaša 2,261.586,31 SIT z vključenim
DDV;

– okvirna pogodbena vrednost za sklop
29 znaša 908.388 SIT z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 2: 14,909.974,67 SIT z DDV,

12,255.999,94 SIT z DDV;
– sklop 3: 11,946.368,81 SIT z DDV,

8,777.014,74 SIT z DDV;
– sklop 5: 7,096.680 SIT z DDV,

4,483.998 SIT z DDV;
– sklop 6: 9,885.456 SIT z DDV,

6,480.000 SIT z DDV;
– sklop 7: 2,501.984,48 SIT z DDV,

1,769.445 SIT z DDV;
– sklop 11: 9,982.297,44 SIT z DDV,

8,437.515,12 SIT z DDV;
– sklop 12: 929.718,86 SIT z DDV,

878.752,80 SIT z DDV;
– sklop 18: 2,575.476 SIT z DDV,

2,122.496,42 SIT z DDV;
– sklop 20: 9,718.920 SIT z DDV,

7,452.320,76 SIT z DDV;
– sklop 21: 890.905,39 SIT z DDV,

796.616,96 SIT z DDV;
– sklop 22: 5,706.614,70 SIT z DDV,

5,658.390 SIT z DDV;
– sklop 23: 873.978,98 SIT z DDV,

615.924 SIT z DDV;
– sklop 24: 2,734.560 SIT z DDV,

2,261.586,31 SIT z DDV;
– sklop 25: 3,486.132 SIT z DDV,

2,289.079,44 SIT z DDV;
– sklop 27: 2,025.993,06 SIT z DDV,

1,680.545,88 SIT z DDV;

– sklop 29: 1,212.300 SIT z DDV,
908.388 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-49977.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-49826.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/62-01 Ob-60450
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje “ekstra lahko“; okvirna let-
na količina je 1.992.600 litrov; dobava bo
na lokacijah posameznih organizacijskih enot
naročnika, na območju celotne države.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za do-
bavo kurilnega olja “ekstra lahko” sta pri-
speli 2 pravočasni in pravilno opremljeni po-
nudbi, ki sta bili pravilni, primerni in spre-
jemljivi, zato sta bili ocenjeni na podlagi me-
rila ekonomsko najugodnejša ponudba in
vseh podmeril (popust, strokovna priporoči-
la in finančno stanje ponudnika) ter na na-
čin, podan v razpisni dokumentaciji. Glede
na navedeno, je naročnik oddal naročilo po-
nudniku, navedenemu v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna letna
pogodbena vrednost znaša 168,374.700
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost višje ponudbe: 5,150%
popusta, vrednost nižje ponudbe: 6,836%
popusta.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 57-58 z dne 13. 7. 2001,
Ob-52051.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001,
Ob-42398.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/57-01 Ob-60452
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti

dne 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: blago za nadgradnjo avtomatske
tračne knjižnice.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za ta javni razpis nista pri-
speli vsaj dve pravilni in primerni ponudbi,
zato javni razpis v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 ni uspel. Postopek se v
skladu s tretjim odstavkom 76. člena in
1. točko drugega odstavka 20. člena ZJN-
1 nadaljuje po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.

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 po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-51056.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 630-01-2/2001-1800 Ob-60451
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto.
3. Datum izbire: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema za elektronsko
pisarniško poslovanje, Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Trža-
ška cesta 116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,872.650 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 142,800.000 SIT, 5,872.650 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54648.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Mestna občina Novo mesto

Št. 1/01-589/1-3 Ob-60455
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,

Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-345-00; faks 03/54-413-56.

3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža dveh aparatur za
obremenitveno testiranje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancija, referen-
ce,servis, plačilni pogoj in dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dräger Slovenija

d.o.o., Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana –
Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 12,532.234,71
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,612.521,50 SIT; 12,532.234,71
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 56233..

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Zdravstveni dom Celje

Št. 1357 Ob-60461
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh p.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/515-93-00, faks
04/515-93-99, e-mail: marjan. ursic@ru-
dnik-zv.si.

3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcevisna dobava kurilnega olja EL
– ekstra lahko, Rudnik Žirovski vrh.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena z vsemi stroški
do prevzema pri naročniku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 14,315.820
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,353.980 SIT, 14,315.820 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Št. 0512/3-308/43-01 Ob-60462
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: naprava oziroma sistem za merjenje
hitrosti v prometu z vso opremo in pribo-
rom – 1 komplet.

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju
pozval 3 kandidate, od katerih sta podala
ponudbo dva kandidata. Oba kandidata sta
ponudbo predložila pravočasno in pravilno
opremljeno. Pogajanja so potekala po meri-

lih (cena, dobavni rok, finančno stanje po-
nudnika) iz razpisne dokumentacije pred-
metnega javnega naročila. Naročnik je iz-
bral ekonomsko ugodnejšo ponudbo kandi-
data, navedenega v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Intermatic d.o.o., Glo-
narjeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,592.387,29
SIT z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,592.387,29 SIT brez DDV,
35,444.095,39 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan dne 3. 8. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/55-01 Ob-60477
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: /
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za na-
bavo usmerjevalnikov, so prispele tri pra-
vočasne in pravilno opremljene ponudbe.
Pri pregledu ponudb je naročnik ugotovil,
da sta dve ponudbi nepravilni in sta bili izlo-
čeni iz nadaljnega postopka. Ker na javni
razpis nista prispeli vsaj dve pravilni ponud-
bi, javni razpis v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-50078.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 10196/01 Ob-60480
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževa-

nje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vozila - tovorna - 6 kosov. Dobava bla-
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ga v poslovne enote naročnika v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dumida d.o.o. Kidričeva
16, 2230 Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 32,388.000,33
SIT.

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

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

be: 34,886.162,15 SIT, 30,588.236 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 69 z dne 24. 8. 2001,
Ob-53964.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 11. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 10195/01 Ob-60481
1. Naročnik: Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 19. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: zimska mehanizacija - merilec
slanosti 1 kos - Dobava blaga v PE Hru-
šica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami
razpisne dokumentacije so bile pravilne,
primerne in sprejemljive ponudbe ocenjene
na podlagi meril, določenimi z razpisno do-
kumentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o., Bara-
gova 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,312.213 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,102.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: naročnik je dokončal postopek
oddaje javnega naročila po 20. členu
ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54502.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 10194/01 Ob-60482
1. Naročnik: Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 19. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: svetlobna signalizacija po speci-
fikaciji iz razpisne dokumentacije. doba-
va blaga v poslovne enote naročnika v
Republiki Sloveniji:

– sklop 1 - signalna oprema,
– sklop 2 - posebna signalna oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z določbami raz-
pisne dokumentacije so bile pravilne, prim-
erne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop I - Rona d.o.o. Kranj, Vide Šink-
ovčeve 11, 4000 Kranj,

– sklop II - Ultima d.o.o. Ljubljana, Grud-
nova 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop I - 8,052.212,12 SIT,
– sklop II - 25,764.143,36 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: sklop II - 41%.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I - 1,
– sklop II - 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop I - 6,766.564,80 SIT;
– sklop II - 20,810.544 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dokončal postopek odd-
aje javnega naročila po 20. členu ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54501.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 11. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 407-244/2001 Ob-60487
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: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: GOI dela po odprtem postopku za iz-
gradnjo novih prostorov Znanstveno ra-
ziskovalnega središča v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GEOIT, Gradbeništvo,
projektiranje, inženiring d.o.o., Kolomban
37, 6280 Ankaran.

7. Pogodbena vrednost: 97,577.512,90
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,317.203,50 SIT, 97,577.512,90
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-249/2001 Ob-60488
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: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prenova velike predavalnice in kabi-
neta na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komin inženiring d.o.o.,
Pod hibom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 56,857.447,91
SIT.

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

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

be: 57,646.616,62 SIT, 56,857.447,91 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 12. 2001.
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-60505
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

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

78, 3320 Velenje, tel.: 03/899-61-00, faks:
03/5869-131.

3. Datum izbire: 28.11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup kratke lafete vrtalne garniture
B 15 JKS BOYLES in vrtalne garniture
RVS max.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ZJN -1: 110. člen točki 3 in 5.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: JKS BOYLES Ltd. Neder-
land in HTZ I. p. d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 33,949.037
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavi-
telja.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Ob-60508
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
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2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel.: 03/899-61-00, faks:
03/5869-131.

3. Datum izbire: 3.12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezalni motor JOY 4 LS 5 - Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev  izbire:  ZJN -1:  110.  člen  točki
3, 4 in 5.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Joy Mining Machinery.

7. Pogodbena vrednost: 33,108.274,96
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavi-
telja.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Ob-60511
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

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

78, 3320 Velenje, tel.: 03/899-61-00, faks:
03/5869-131.

3. Datum izbire: 27.11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema za avtomatizacijo smernega
traku II. del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ZJN-1: 110. čl. t. 3 in 5.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SAIT Mining SA - PRO-
MOS.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavi-
telja.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 33/01 Ob-60513
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava impregniranih drogov ter izo-
latorjev in opornic za SN vode v obdobju
2001/2002:

– skupina 2 “izolatorji podporni in zatezni
(10-20 kV)” (7700 kosov, po specifikaciji).

Dostava razpisanega blaga je v posa-
mezna skladišča – nadzorništva kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik se je odločil, da
zaključi odprti postopek oddaje javnega na-
ročila pod št. JN 33/01, razpisna skupina 2
– izolatorji podporni in zatezni (10–20 kV).
Razpis za to skupino zaradi le ene pravilne
ponudbe ni uspel, kar je potrdila tudi Držav-
na revizijska komisija.

Dobavo blaga te razpisne skupine bo
naročnik vključil v novi javni razpis za blago,
katerega objava bo izvedena v mesecu de-
cembru 2001.

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: razpisna

skupina 2 “izolatorji podporni in zatezni (10–
20 kV)” 1 pravilna in 2 nepravilni (neprimer-
ni) ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so podane pod točko 5.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 38/01 Ob-60515
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje 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: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava golih vodnikov in srednjena-
petostnih (s.n.) energetskih kablov v ob-
dobju 2001/2002:

– skupina 1 “tokovodniki goli (35–120
mm2)” (5050 kg, po specifikaciji).

Dostava razpisanega blaga je v posa-
mezna skladišča – nadzorništva kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik se je odločil, da
zaključi odprti postopek oddaje javnega na-
ročila pod št. 38/01, razpisna skupina 1-to-
kovodniki goli (35–120 mm2), saj razpis za
to skupino zaradi le ene ponudbe ni uspel.

Dobavo blaga te razpisne skupine bo
naročnik izvedel po postopku za oddajo na-
ročila male vrednosti.

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: razpisna

skupina 1 “tokovodniki goli (35–120 mm2)”
1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so podane pod točko 5.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 025-58/2001 Ob-60516
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: informacijska oprema:
– sklop 1: osebni računalniki - 48 kosov;
– sklop 2: tiskalniki za pisarniško delo -

14 kosov;
– sklop 3: tiskalnik za potrebe računo-

vodstva - 1 kos.
Kraj dobave: Centralna enota in območ-

ne enote ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev  izbire:  cena,  garancijsko  in
pogarancijsko  vzdrževanje,  usposoblje-
nost  za  podporo  Microsoft  programski
opremi.

Naročnik ni izbral najugodnejšega po-
nudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v odprtem postopku do-
bil samo nepravilne ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 1341/01 Ob-60518
1. Naročnik: Javni zavod za zaščitno in

požarno reševanje Maribor.
2. Naslov naročnika: Cesta proletarskih

brigad 21, Maribor, tel. 02/33-12-541, faks
02/33-23-696.

3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: podvozje gasilskega vozila s kabino
1 + 2, skupne teže 13-14 ton, s pogonom
koles 4 x 4, Cesta proletarskih brigad 21,
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, referen-
ce, dobavni rok - merila so bila podrobno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MAN-AT, d.o.o., Jadran-
ska c. 25, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 14,490.083,70
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,549.023 SIT, 14,490.083,70 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 12. 2001.

Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje

Maribor

Št. 0512/3-308/12-01 Ob-60573
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava letnih avtoplaščev, motopla-
ščev in ostalega blaga:

– za sklop 1 - avtoplašči letni (4016 ko-
sov),

– za sklop 2 - motoplašči, javni razpis ni
uspel,

– za sklop 3 - ostalo blago, javni razpis
ni uspel.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6 pravo-
časnih in pravilno opremljenih ponudb, od ka-
terih je bila izločena ena ponudba, ker ponu-
dnik v ponudbi ni priložil vseh zahtevanih doku-
mentov. Za sklop 2 nista prispeli formalno po-
polni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, za sklop
3 pa nista prispeli ponudbi vsaj dveh ponudni-
kov, zato javni razpis v skladu s 1. odstavkom
76. člena ZJN-1, za ta dva sklopa ni uspel.

Naročnik je za sklop 1 med pravilnimi, pri-
mernimi in sprejemljivimi ponudbami, izbral
ekonomsko  najugodnejšo  ponudbo,  kot  je
navedeno  v  6. točki  te  objave, in sicer po-
nudbo, ki je ustrezala merilom cena, kvalite-
ta in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za sklop 1 - avtoplašči let-
ni: Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo
27, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: za sklop 1 zna-
ša 42,652.924,86 SIT z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1 - avtoplašči letni:

44,240.582,40 SIT z vključenim DDV,
40,046.079,92 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 12/01 z dne 23. 2.
2001, Ob-44146 in v Uradnem listu RS, št.
14-15/01 z dne 2. 3. 2001, Ob-44530.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 03/2001 Ob-60588
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.

3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška, komunikacijska in nad-
zorna oprema, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ustreznost ponujene rešitve,
– sposobnost in usposobljenost,
– cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– sklop 1: mrežno stikalo za giga ether-

net, Smart COM d.o.o. Brnčičeva 45, 1001
Ljubljana,

– sklop 2: mrežno stikalo za fast ether-
net, Nil d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,

– sklop 3: računalniška oprema za raz-
vojno skupino, ki se deli na podsklope:

· podsklop 3a: PCX Computers d.o.o.,
Stegne 15, Ljubljana,

· podsklop 3b: Lancom d.o.o., Tržaška
c. 63, Maribor,

· podsklop 3c: Marand Inženiring d.o.o.,
Gospejna 12-15, Maribor,

· podsklop 3d: Marand Inženiring d.o.o.,
Gospejna 12-15, Maribor,

· podsklop 3e: Lancom d.o.o., Tržaška
c. 63, Maribor,

· podsklop 3f: Birostroj Computers d.d.,
Mladinska 3, Maribor;

– sklop 4: ni bil izbran,
– sklop 5: strežnik za ISDN dial-in do-

stop, MIBO Komunikacije d.o.o., Železna
14, Ljubljana,

– sklop 6: osebni računalniki, Comtron
d.o.o., Gregorčičeva 39, Maribor,

– sklop 7: komunikacijske omare, Nil
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,

– sklop 8: ni bil izbran.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 3,843.328,72 SIT,
– sklop 2: 1,129.012,50 SIT,
– sklop 3: razdeljen na podsklope:
Podsklop 3a: 910.350 SIT
Podsklop 3b: 2,101.269,87 SIT
Podsklop 3c: 1,364.329 SIT
Podsklop 3d: 98.936,84 SIT
Podsklop 3e: 383.596,50 SIT
Podsklop 3f: 151.725 SIT
– sklop 5: 3,268.356,42 SIT,
– sklop 6: 3,293.125,65 SIT,
– sklop 7: 501.206,28 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: 7,901.755,30 SIT,

3,843.328,72 SIT,
– sklop 2: 1,435.975,38 SIT, 1,119.552

SIT,
– sklop 3: razdeljen na podsklope:
· podsklop 3a: 1,533.688,28 SIT,

910.350 SIT,
· podsklop 3b: 2,356.200 SIT,

2,049.825,79 SIT,
· podsklop 3c: 2,043.111 SIT,

1,364.329 SIT,
· podsklop 3d: 123.641 SIT, 97.580 SIT,
· podsklop 3e: 460.711,14 SIT,

383.596,50 SIT,
· podsklop 3f: 328.309,10 SIT, 151.725

SIT;
– sklop 5: 5,866.700 SIT,

3,268.356,42 SIT,

– sklop 6: 5,107.122,99 SIT, 3,094.000
SIT,

– sklop 7: 794.979,50 SIT, 431.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 12. 2001.
Univerza v Mariboru

Št. 65/3849/2001 Ob-60598
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,1000

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

3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vozil za potrebe avtoparka
ELES-a.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 100% – v
drugi fazi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost je prizna-
na naslednjim dobaviteljem:

1.1. Osebna vozila tipa limuzina (cenov-
nega razreda do 6.500.000,00 SIT (do
29.515,75 EUR)) s pogonom na prednja
kolesa: Interclass d.o.o., Avtohiša Malgaj
d.o.o., Summit Motors Ljubljana d.o.o., Av-
tohiša Real, d.d.

1.2. Osebna vozila tipa limuzina (cenov-
nega razreda do 5.500.000,00 SIT (do
24.974,87 EUR)) s pogonom na prednja
kolesa: Porsche Slovenija d.o.o., Interclass
d.o.o., Avtohiša Malgaj d.o.o., Avtohiša Re-
al, d.d.

1.3. Osebna vozila tipa limuzina (cenov-
nega razreda do 3.500.000,00 SIT (do
15.893,10 EUR)) s pogonom na vsa štiri
kolesa: Avtoimpex d.o.o., AvtoMerkur PSO
Bežigrad, d.d., s pogonom na prednja kole-
sa: Avtoimpex d.o.o., Avtohiša Malgaj
d.o.o., Summit Motors Ljubljana d.o.o., Av-
toMerkur PSO Bežigrad, d.d.

1.4. Osebna vozila tipa limuzina (cenov-
nega razreda do 2.500.000,00 SIT (do
11.352,21 EUR)) s pogonom na prednja
kolesa: Avtoimpex d.o.o., Interclass d.o.o.,
Avtohiša Malgaj d.o.o., Summit Motors Ljub-
ljana, d.o.o., Istra avto d.o.o., Avto Triglav
d.o.o., AvtoMerkur PSO Bežigrad, d.d.

1.5. Osebna vozila tipa karavan (cenov-
nega razreda do 6.500.000,00 SIT (do
29.515,75 EUR)) s pogonom na prednja
kolesa: Interclass d.o.o., Avtohiša Malgaj
d.o.o., Avtohiša Real, d.d.

1.6. Osebna vozila tipa karavan (cenov-
nega razreda do 5.500.000,00 SIT (do
24.974,87 EUR)) s pogonom na prednja
kolesa: Interclass d.o.o., Avtohiša Malgaj
d.o.o., Avtohiša Real, d.d.

1.7. Osebna vozila tipa karavan (cenov-
nega razreda do 3.500.000,00 SIT (do
15.893,10 EUR)) s pogonom na vsa štiri
kolesa: Avtoimpex d.o.o., AvtoMerkur PSO
Bežigrad, d.d., s pogonom na prednja ko-
lesa: Avtoimpex d.o.o.,, Summit motors
Ljubljana, d.o.o., AvtoMerkur PSO Beži-
grad, d.d.

1.8. Osebna vozila tipa karavan (cenov-
nega razreda do 2.500.000,00 SIT (do
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11.352,21 EUR))  s  pogonom  na  pred-
nja  kolesa:  Avtoimpex  d.o.o.,  Interclass
d.o.o.,  Summit  Motors  Ljubljana  d.o.o.,
Istra avto d.o.o., AvtoMerkur PSO Beži-
grad d.d.

1.9. Terenska vozila cenovnega razreda
do 5.000.000,00 SIT (do 22.704,42 EUR):
Interclass d.o.o.,, Suzuki Odar d.o.o., Istra
avto d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: bo znana šele
v drugi fazi, ko bodo prispele ponudbe.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

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

Št. 3 Ob-60600
1. Naročnik: Nafta Lendava – proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ulica 1,

9220 Lendava, faks 02/577-23-88, tel.
02/577-21-00.

3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kom. vrtalna glava (S-85 Power
Swivel Head), 1. kom hidravlična gumi-
jasta cev (1-1/4˝ x50' Hydraulic Hose),
1 kom. hidravlična gumijasta cev (1˝ x
100' Hydraulic Hose). Kraj dobave: Len-
dava.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

– cena – vplivnost 35%,
– rok plačila – vplivnost 20%,
– rok dobave – vplivnost 45%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Peter’s Handels
G.m.b.H., Vienna.

7. Pogodbena vrednost: 50.426 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52.647 USD (brez transportnih stro-
škov), 50.426 USD (s transportnimi stro-
ški).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-60605
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor.

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugodnej-
ših ponudnikov št. 41405/00105/2000
0400 01 z dne 13. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 1) 1. sklop: avdio, video in interfon-
ski sistem z izdelavo projektne doku-
mentacije in internim ožičenjem, 2) 2.
sklop: scenska razsvetljava z izdelavo
projektne dokumentacije in internim oži-
čenjem, 3) 3. sklop: odrske zavese in
odrska tla.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: praviloma najnižja ponudbe-
na cena, le izjemoma je lahko do 10% višja
od najcenejše ponudbene cene, v kolikor iz-
kazuje bistveno boljše reference pri primer-
ljivih delih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: 1) za 1. sklop (avdio, vi-
deo in interfonski sistem z izdelavo projek-
tne dokumentacije in internim ožičenjem) na-
ročnik ni izbral dobavitelja, ker ni prejel dveh
pravilnih ponudb, 2) za 2. sklop (scenska
razsvetljava z izdelavo projektne dokumen-
tacije in internim ožičenjem) Despo d.o.o.,
Stegne 21, 1117 Ljubljana, 3) za 3. sklop
(odrske zavese in odrska tla) Sling d.d., Pot
k sejmišču 30, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za 2. sklop: 103,258.193,92 SIT
z vključenim DDV, pogodbena vrednost za
3. sklop: 29,668.534,98 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za 2. sklop: /, za 3.
sklop: 20,927.044,88 SIT z vključenim
DDV.

9. Število prejetih ponudb: za 1. sklop:
2, za 2. sklop: 3, za 3. sklop 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za 2. sklop 245,680.288,56 SIT,
135,568.503,93 SIT, za 3. sklop:
37,332.005,27 SIT, 37,135.608,86 SIT .

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zaradi trenutnega pomanjkanja sred-
stev je naročnik zmanjšal obseg del.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene

dejavnosti

Št. 1/01-860 Ob-60641
1. Naročnik: Dom upokojencev Šmarje

pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-14-00; faks
03/817-14-20.

3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil in materiala za prehrano
ter čistil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh za-
htev v I. fazi) najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-

nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev in to od 1. 1. 2002 do 30. 6.
2002, v višini ponudbene vrednosti kot
sledi:

Skupina A: živila in material za prehrano
za:

– podskupino 1: splošno prehrambeno
blago: Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška
cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini
8,413.266 SIT;

– podskupina 2: sadje: Plod d.o.o., Pre-
loge 25, 2316 Zgornja Ložnica, ponudba v
višini 2,423.200 SIT;

– podskupino 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
ponudba v višini 1,614,038,40 SIT;

– podskupino 4: zelenjava: Plod d.o.o.,
Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, ponud-
ba v višini 988.178,40 SIT;

– podskupino 5. zelenjava, sadje, sla-
doledi – zamrznjeno: Ljubljanske mlekarne
d.d., Maribor, Osojnikova ul.5, 2000 Mari-
bor, ponudba v višini 616.212 SIT;

– podskupino 6: kruh in pekovsko peci-
vo: Gratis, d.o.o.,Cerovec 3a, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, ponudba v višini 2,410.621
SIT;

– podskupino 7: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celea – Mlekar. in sir. d.o.o., Arja
Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini
5,958.403 SIT;

– podskupino 8: meso in mesni izdelki:
Gruda – Jurmes d.d., Cesta L. Dobrotinška
15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba v višini
9,623.084 SIT;

– podskupino 9: perutnina: Rib,
d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Plani-
ni, ponudba v višini 2,110.610 SIT;

– podskupina 10: ribe: Ledo d.d., Brn-
čičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče, po-
nudba v višini 222.740 SIT;

– podskupino 11: testenine: Pekarna
Boč, Koren P., s.p., Zbelovo 33 A, 3215
Loče/Poljčane, ponudba v višini
205.854,48 SIT;

– podskupino 12: jajca: Kmetija –M. in
M. Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanci, ponudba v višini 417.000 SIT;

– podskupino 13: gastro program (juhe
in začimbe): Kolinska d.d., Kolinska ul. 1,
1544 Ljubljana, ponudba v višini 2,564.366
SIT;

– podskupino 14: tobačni izdelki: Era,
d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Vele-
nje, ponudba v višini 1,275.709,20 SIT;

Skupina B: čistila za:
– podskupino 1: sredstva za osebno hi-

gieno in zaščitna sredstva: Dentacom,
d.o.o. Efenkova 61, 3320 Velenje, ponud-
ba v višini 1,739,641 SIT;

– podskupino 2: čistila splošno: Chemo
d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljublja-
na, ponudba v višini 948.211,89 SIT;

– podskupino 3: pralna sredstva: Denta-
com, d.o.o. Efenkova 61, 3320 Velenje,
ponudba v višini 785.465,78 SIT;

– podskupino 4: pomivalna sredstva:
Dentacom, d.o.o. Efenkova 61, 3320 Vele-
nje, ponudba v višini 331.838,25 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:

– podskupino 1: splošno prehrambeno
blago

· Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška ce-
sta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini
8,413.266 SIT;

· Živila Kranj, Trgovina in gost. d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo, ponudba v
višini 11,515.661 SIT;

– podskupino 2: sadje:
· Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja

Ložnica, ponudba v višini 2,423.200 SIT;
· Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini
3,250.184,40 SIT;

– podskupino 3: kmetijski pridelki:
· Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja

Ložnica, ponudba v višini 1,614,038,40 SIT;
· Živila Kranj, Trgovina in gost. d.d., Ce-

sta na Okroglo 3, 4202 Naklo, ponudba v
višini 2,298.802 SIT;

– podskupino 4: zelenjava:
· Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja

Ložnica, ponudba v višini 988.178,40 SIT;
· Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini
1,959.919,20 SIT;

– podskupino 5. zelenjava, sadje, sla-
doledi – zamrznjeno:

· Ljubljanske Mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul.5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 616.212 SIT;

· Mlekarna Celea – Mlekar. in sir. d.o.o.,
Arja Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v
višini 1,190.418,12 SIT;

– podskupino 6: kruh in pekovsko peci-
vo:

· Gratis, d.o.o.,Cerovec 3a, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, ponudba v višini 2,410.621
SIT;

· Kruh – Pecivo trgovina in storitve d.d.
Jožice Flander 2, 2000 Maribor, ponudba
v višini 3,425.377 SIT;

– podskupino 7: mleko in mlečni izdelki:
· Mlekarna Celea – Mlekar. in sir. d.o.o.,

Arja Vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v
višini 5,958.403 SIT;

· Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul.5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 6,098.129 SIT;

– podskupino 8: meso in mesni izdelki:
· Gruda – Jurmes d.d., Cesta L. Dobro-

tinška 15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba
v višini 9,623.084 SIT;

· Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini 10,465.750
SIT;

– podskupino 9: perutnina:
· Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje

pri Planini, ponudba v višini 2,110.610 SIT;
· Gruda – Jurmes d.d., Cesta L. Dobro-

tinška 15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba
v višini 2,655.055 SIT;

– podskupino 10: ribe:
· Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljublja-

na – Črnuče, ponudba v višini 222.740
SIT;

· Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul.5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 284.400 SIT;

– podskupino 11: testenine:
· Pekarna Boč, Koren P., s.p., Zbelovo

33 A, 3215 Loče/Poljčane, ponudba v viši-
ni 205.854,48 SIT;

· Trgovska družba Žana Žalec d.d., Me-
stni trg 2, 3310 Žalec, ponudba v višini
351.393 SIT;

– podskupino 12: jajca:
· Kmetija –M. in M. Kavčič, Gornji Ivanjci

21, 9245 Spodnji Ivanci, ponudba v višini
417.000 SIT;

· Gruda – Jurmes d.d., Cesta L. Dobro-
tinška 15, 3230 Šentjur pri Celju, ponudba
v višini 606.040 SIT;

– podskupino 13: gastro program (juhe
in začimbe):

· Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, 1544
Ljubljana, ponudba v višini 2,564.366 SIT;

· Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini
2,715.704,60 SIT;

– podskupino 14: tobačni izdelki:
· Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini
1,275.709,20 SIT;

· Trgovska družba Žana Žalec d.d., Me-
stni trg 2, 3310 Žalec, ponudba v višini
1,511.326,30 SIT.

V skupini B: čistila navajamo najnižjo in
najvišjo ponudbo za:

– podskupino 1: sredstva za osebno hi-
gieno in zaščitna sredstva:

· Dentacom, d.o.o. Efenkova 61, 3320
Velenje, ponudba v višini 1,739,641 SIT;

· Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljublja-
na, ponudba v višini 3,586.324 SIT;

– podskupina 2: čistila splošno:
· Chemo d.d., Ljubljana, Cesta v mestni

log 90, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
948.211,89 SIT;

· Živila Kranj, Trgovina in gost. d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo, ponudba v
višini 1,462.946 SIT;

– podskupino 3: pralna sredstva:
· Dentacom, d.o.o. Efenkova 61, 3320

Velenje, ponudba v višini 785.465,78 SIT;
· Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljublja-

na, ponudba v višini 1,166.240 SIT;
– podskupino 4: pomivalna sredstva
· Dentacom, d.o.o. Efenkova 61, 3320

Velenje, ponudba v višini 331.838,25 SIT;
· Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljublja-

na, ponudba v višini 1,451.351 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55784.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2001.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Ob-60648
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1, 3230

Šentjur, tel. 03/746-17-00.
3. Datum izbire: 1. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga: živila in ma-

terial za prehrano.
Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudnikove specifikacije ponudbe s ce-
nami za posamezno skupino oziroma pod-
skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki – podskupina
A: mleko in jogurti: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče;

– podskupina B: siri, skuta, namazi:
Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana;

– podskupina C: sladoledi: Hrib d.o.o.,
Dobje pri Planini;

2. meso in mesni izdelki – podskupina
A: junčje, telečje, svinjsko meso in mesni
izdelki: Mesnica Šteinfelser, Šteinfelser
Gregor s.p, Slov. Bistrica;

– podskupina B: meso perutnine in pe-
rutninski izdelki ter kunčje meso: Hrib
d.o.o., Dobje pri Planini;

3. ribe in konzervirane ribe: Hrib d.o.o.,
Dobje pri Planini;

4. jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič,
Spodnji Ivanjci;

5. olja in izdelki: Žana d.d., Žalec;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

Plod d.o.o., Zg. Ložnica;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

– podskupina A: zamrznjena zelenjava: Hrib
d.o.o.; Dobje pri Planini;

– podskupina B: konzervirana zelenja-
va: Mercator – SVS d.d. Ptuj;

8. sveže sadje: Plod d.o.o., Zg. Lož-
nica;

9. konzervirano sadje: STC – Interfruct
d.o.o., Celje;

10. brezalkoholne in alkoholne pijače
– podskupina A: brezalkoholne pijače:

Era d.d., Velenje;
– podskupina B: alkoholne pijače: Žana

d.d., Žalec;
11. žita, mlevski izdelki in testenine: Ža-

na d.d., Žalec;
12. kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP

Celje d.d., Celje;
13. začimbe: Hrib d.o.o., Dobje pri Pla-

nini;
14. ostalo prehrambeno blago: Era d.d.,

Velenje.
7. Pogodbena vrednost: določena po

skupinah oziroma podskupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: 5,416.532,33 SIT,

4,272.938,39 SIT,
– podskupina B: 2,054.973 SIT,

1,781.062,68 SIT;
– podskupina C: 480.496 SIT, 276.480

SIT;
2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: 13,078.506 SIT,

11,950.192 SIT;
– podskupina B: 3,189.197,66 SIT,

2,647.015 SIT;
3. ribe in konzervirane ribe: 497.823

SIT, 432.745 SIT;
4. jajca: 874.450,25 SIT, 637.500 SIT;
5. olja in izdelki: 1,084.929 SIT,

792.780 SIT;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

3,659.148 SIT, 2,382.048 SIT;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: 597.660 SIT, 294.991

SIT;
– podskupina B: 947.805 SIT,

739.807,56 SIT;
8. sadje: 2,464.560 SIT, 1,710.180 SIT;
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9. konzervirano sadje: 672.788,30 SIT,
499.252,91 SIT;

10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: 1,749.400 SIT,

1,056.882 SIT;
– podskupina B: 2,503.266,50 SIT,

2,182.933 SIT;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

2,293.790 SIT, 1,054.956 SIT;
12. kruh in pekovsko pecivo: 3,066.276

SIT, 1,817.520 SIT;
13. začimbe: 617.426,80 SIT, 442.390

SIT;
14. ostalo prehrambeno blago:

4,253.390,90 SIT, 2,600.430 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omejenega postopka: 7. 9. 2001
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 12. 2001.
Dom starejših Šentjur

Št. 407-256/2001 Ob-60694
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: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme za Sred-
njo zdravstveno šolo Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LIK Atlas d.o.o., Samova
12a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 119,889.282,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,512.435 SIT, 119,889.282,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 12. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-60732
1. Naročnik: Uradni list Republike Slove-

nije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta 9,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: integrirana strežniška platforma za
podporo dejavnostim Uradnega lista.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnične lastnosti ponujene
opreme, cena, vzdrževalna pogodba, stabil-
nost naročnika. Naročilo ni bilo oddano, ker
je naročnik prejel le eno veljavno in popol-
no ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo razpis ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 12. 2001.
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 352-05-9/97 Ob-60313
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kra-

igherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/799-06-12, faks 02/799-06-19,
e-mail: obcina.kidricevo.zdenka@siol.net.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
Njivercah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok izved-
be in plačilni pogoji, ki je po merilih prejel
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 28,714.255,78
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal pod izvajalcem: /

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

nudbe: 63,877.163,91 SIT in
28,714.255,78 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Občina Kidričevo

Št. 52 Št. 60318
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja novega Poš-
tnega centra Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na podlagi sklepa Državne revizij-
ske komisije za revizijo postopkov oddaje jav-
nih naročil se razpis v celoti razveljavi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.543,859.952,30 SIT, 1.285,918.395
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001
Ob-48055.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Pošta Slovenije d.o.o., Maribor

Št. 414-05-17/99-1 Ob-60326
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kraig-

herja 25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-12,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidrice-
vo.zdenka@siol.net.

3. Datum izbire: 2. 10. 2001
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja večnamenske
športne dvorane ter zunanjih igrišč pri
osnovni šoli Cirkovce v Občini Kidri-
čevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok izved-
be in plačilni pogoji, ki je po merilih za ce-
lotni sklop prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vegrad d.d., Velenje, Pre-
šernova 9 a, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 349,204.299
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal pod izvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14; 13 pra-
vočasnih, 1 po roku za predložitev ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za celotni sklop: 414,274.861 SIT
in 349,204.299 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 12. 2001.

Občina Kidričevo

Št. 60-4954/01 Ob-60460
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

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

8000 Novo mesto, tel.: 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja črpališča na vrtini
Škocjan.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko po-
djetje Novo mesto d.d., Trdinova ulica 23,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 25,860.716
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,570.397 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,085.265,30 SIT z DDV in
25,860.716 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: št. 22-23 z
dne 30. 3. 2001, Ob-45851.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 10212/01 Ob-60475
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževa-

nje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117 Ljub-

ljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba in postavitev infor-
macijsko prometnega znaka - 1 grt - lo-
kacija - avtocesni odsek Ljubljana - Videž.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LEA d.o.o., Dacarjeva 8,
4248 Lesce.

7. Pogodbena vrednost: 46,045.027
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,500.000 SIT, 38,693.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55512.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 10211/01 Ob-60479
1. Naročnik: Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: zamenjava varnostnih ograj
- 7.000 m - lokacija - avtocesni odsek
Ljubljana - Videž.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami raz-

pisne dokumentacije so bile pravilne, prim-
erne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrič d.o.o., Goriška 57,
5270 Ajdovščina .

7. Pogodbena vrednost: 65,768.950
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,001.000 SIT; 48,020.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54908.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 35201-19/98-1/3 Ob-60490
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240

Kamnik.
3. Datum izbire: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja meteornega kana-
la “M” za B-5 Perovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
38,666.651,30 SIT (z DDV).

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

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

be: 44,004.526,65 SIT, 38,666.651,30
SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 2001.

Občina Kamnik

Št. 35205-16/98-1/3 Ob-60493
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240

Kamnik.
3. Datum izbire: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja vzporednega vo-
dovoda DN 400 Iverje - Kamnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 37,022.833
SIT (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 8.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 51,125.714,15 SIT, 37,022.833 SIT (z
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 2001.

Občina Kamnik

Št. 35201-19/98-1/3 Ob-60494
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240

Kamnik.
3. Datum izbire: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija Ljubljanske
ceste od P1 do P9.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
33,753.479,40 SIT (z DDV).

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

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

be: 36,055.293 SIT, 33,753.497,40 SIT (z
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 2001.

Občina Kamnik

Št. 352-05-9/97 Ob-60510
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kra-

igherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/79-90-612, faks 02/79-90-619, e-ma-
il: obcina.kidricevo.zdenka@siol.net.

3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v Nji-
vercah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok izved-
be in plačilni pogoji, ki je po merilih prejel
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 28,714.255,78
SIT.

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

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

be: 63,877.163,91 SIT, 28,714.255,78 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 12. 2001.

Občina Kidričevo

Št. 27/2001 Ob-60583
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10, 1000

Ljubljana, tel. 47-29-473, faks 23-17-831.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova vodovoda po nase-
lju Brest – odsek III.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalne gradnje Gro-
suplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Gro-
suplje.

7. Pogodbena vrednost: 17,134.713,84
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o.
že izvaja dela na kanalizaciji na tem delu tra-
se, zato jim je bilo oddano tudi javno naro-
čilo za obnovo vodovoda v naselju Brest -
odsek III.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Ob-60655
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova starega objekta
Osnovne šole Ludvika Pliberška, Lacko-
va 4, 2000 Maribor - gradena, obrtniška
in instalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumenaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: M.T.B. d.o.o., Meljska ce-
sta 36, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 44,177.883,36
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,513.213 SIT za
Osnovno šolo Ludvika Pliberška.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,201.298,90 SIT, 44,177.883,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-60691
1. Naročnik: Občina Preddvor in Komu-

nala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Občina Preddvor,

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20 in Ko-
munala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/281-13-00, faks 04/204-24-49,
e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predmet izvedbe je iz-
gradnja primarnega kanalizacijskega
razvoda v naseljih Preddvor in Hrib v
skupni dolžini 3513 m, premera F 200
in 250 mm.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevala: ce-
na in plačilni pogoji 50, tehnični pogoji iz-
vedbe 25, garancijska doba 15 in referen-
ce 10. Za izvedbo je bil izbran ponudnik, ki
je dosegel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec GIP, d.o.o.,
Polica 25, 42020 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 92,898.965
SIT (vključno z DDV).

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

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

be: 118,792.678 SIT, 92,898.965 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2001.

Občina Preddvor in
Komunala Kranj d.o.o.

Ob-60697
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

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

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

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: 1. faza razširitve odlagališča
nenevarnih odpadkov na območju poda-
ljšanja IV. in V. odlagalnega polja nove-
ga dela odlagališča komunalnih odpad-
kov Barje v Ljubljani - izvedba predobre-
menilnih nasipov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejši ponudnik je
zbral najvišje število točk pri merilih cena,
rok izvedbe in rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana in Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Stolpniška 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: z DDV je
372,597.826 SIT.

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

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

be: brez DDV 676,548.066 SIT, brez DDV
313,107.417 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2001.

Javno podjetje
Snaga d.o.o., Ljubljana

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. 09/12 Ob-58967
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija SM

24 na 110 kV DV Tolmin–Cerkno.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: ponudbena cena (60%), predlog
variantnih rešitev (20%), potrjene reference
(10%), plačilni pogoji (5%), rok izvedbe (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IRGO Consulting, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 8,639.876 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 3,332.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,206.712,27 SIT, 8,639.876 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 16. 11. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Prenos električne energije

Št. 23 Ob-60319
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

računalniške opreme.
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5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena A 30 točk, cena B 30 točk,
kakovost izvajalca 40 točk, nadaljeval posto-
pek s pogajanji 1. točka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o. Tržaška
cesta 116, za “območje 2“ 1000 Ljubljana
in Lancom,d.o.o. Tržaška cesta 63, 2000
Maribor za “območje 1“.

7. Pogodbena vrednost: 97,227.600
SIT SRC.SI,d.o.o. Tržaška 116, Ljubljana,
101,206.000 SIT Tržaška c. 63 Maribor
predvidena letna vrednost pogodbe.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 594,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 30-31 z dne 28. 4. 2001, Ob-47634.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 12. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 12 JN/2001 Ob-60323
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov  naročnika:  Golnik  36,

4204 Golnik, tel. 04/25-69-100, faks
04/25-69-442.

3. Datum izbire: 21. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov in spremstva bolnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena prevoza z reševalnim
vozilom, cena prevoza s strokovnim sprem-
stvom, cena taksi prevoza, cena čakalne
ure, cena urgentnega prevoza, plačilni po-
goji, reference. Ponudbo je predložil samo
1 ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Reševalec d.o.o., Hrvat-
ski trg 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: reševalni pre-
vozi, prevozi s spremstvom in urgentni pre-
vozi 150 SIT/km, čakalna ura 2.500 SIT,
taksi prevozi 89 SIT/km .

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo se oddaja za 2 leti.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 12. 2001.
Bolnišnica Golnik - Kopa

Št. 1/01-561/1 Ob-60457
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnov-

ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske re-
gije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/54-346-11; faks 03/54-346-14.

3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje or-

dinacijskih in poslovnih prostorov za ZD
“dr. Jožeta Potrate” Žalec, ZD Šmarje
pri Jelšah in ZD Sevnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference ter kadrov-
ska struktura in strokovne reference zapo-
slenih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ker je bila samo ena po-
nudba pravilna naročilo ni bilo oddano. V
revizijskem postopku je bila potrjena pravil-
nost odločitve, da se postopek razveljavi in
ponovi.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis bo ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50537.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2001.

SZOZD celjske regije
Celje

Št. 0512/3-308/59-01 Ob-60478
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer:

– sklop 1 – cenitev poslovnih prostorov
PU Celje v Žalcu,

– cenitev poslovnih prostorov Občine
Žalec v Žalcu;

– sklop 2 – cenitev dveh stanovanj v
stanovanjskem bloku v Dubrovniku;

– sklop 3 – cenitev zemljišča na Viču v
Ljubljani;

– sklop 4 – cenitev zemljišč na Debelem
rtiču;

– sklop 5 – cenitev objekta PP Ormož v
Ormožu.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: glede na priznano sposobnost
izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za
oddajo naročila storitve po omejenem postop-
ku (1. faza) Servisa skupnih služb Vlade št.
466-4/01, za priznanje sposobnosti za vre-
dnotenje državnega premoženja (izbor cenil-
cev): nepremičnin (poslovnih prostorov, sta-
novanj in stanovanjskih hiš, premožnih objek-
tov, stavbnih zemljišč) in nepremičnin (prevoz-
nih sredstev, opreme poslovnih prostorov in
stanovanj) je na povabilo k oddaji ponudbe
prispelo 11 pravočasnih in pravilno opremlje-
nih ponudb. Naročnik je ponudbe ocenil na
osnovi merila “cena“ ter po posameznih sklo-
pih izbral najcenejšo ponudbo kandidata, kot
je navedeno v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1 – Alan Sodnik, Kladezna ul.
20, 1000 Ljubljana;

– za sklop 2 – Marija Toplak, Stojnici
135 A, 2281 Markovci;

– za sklop 3 – Rajko Srednik, Kopriva 5,
6221 Dutovlje;

– za sklop 4 – Rajko Srednik, Kopriva 5,
6221 Dutovlje;

– za sklop 5 – Marija Toplak, Stojnici
135 A, 2281 Markovci.

7. Pogodbena vrednost:.
– za sklop 1 – 97.600,50 SIT z vključe-

nim 15% davkom od osebnih prejemkov;
– za sklop 2 – 50.000 SIT z vključenim

15% davkom od osebnih prejemkov;
– za sklop 3 – 30.000 SIT z vključenim

15% davkom od osebnih prejemkov;
– za sklop 4 – 50.000 SIT z vključenim

15% davkom od osebnih prejemkov;
– za sklop 5 – 60.000 SIT z vključenim

15% davkom od osebnih prejemkov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 310.500 SIT, 97.600,50

SIT;
– za sklop 2: 195.000 SIT, 50.000 SIT;
– za sklop 3: 158.700 SIT, 30.000 SIT;
– za sklop 4: 119.025 SIT, 50.000 SIT;
– za sklop 5: 191.475 SIT, 60.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano dne 15. 6. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: objavljen
v Uradnem listu RS, št. 11/01.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 4. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 154/3-2001 Ob-60500
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-14-01.
3. Datum izbire: 7. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

vladnega letala za leto 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, čas za izplačilo škode
in višina bruto realizirane zavarovalne premije
v letu 2000.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Generali
d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35.145 USD v
tolarski protivrednosti.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 46.657,55 USD, 35.145 USD v to-
larski protivrednosti.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat
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Št. 155/3-001 Ob-60501
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-14-01.
3. Datum izbire: 8. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

avtomobilov za leto 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, čas za izplačilo škode
in višina bruto realizirane zavarovalne premije
v letu 2000.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalna družba Adri-
atic d.d., PE Ljubljana, Dunajska cesta 63,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,047.711 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 6,795.693 SIT, 6,047.711 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 12. 2001.
Vlada Republike Slovenije

Generalni sekretariat

Št. 26810-29/2001 Ob-60504
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava stro-

kovnih podlag za feasibility študijo za hi-
tro progo Benetke-Trst-Ljubljana odsek:
(it/slo) državna meja-Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki niso izpolnjevali
pogojev iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 5. 12. 2001.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Št. 32/3933/2001 Ob-60591
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 29. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavitev

kalibracijskih postopkov za akreditacijo
števcev električne energije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je pristopil k oddaji
naročila po postopku skladno z 110. členom
ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno SIQ,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,401.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 0,00.
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 9,401.000 SIT SIT, najnižja:
9,401.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 12. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega

omrežja

Št. 354-11-2/00 Ob-60640
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 5.; 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevzem,

prevoz do kraja odstranjevanja ter od-
stranjevanje s sežigom v moko predela-
nih živalskih beljakovin, ki so proizvede-
ne v kafilerijah v Sloveniji s toplotno ob-
delavo živalskih odpadkov (2).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik so bila: naj-
nižja ponudbena cena za opravo celot-
ne/delne storitve, čas prvega prevzema ko-
stno mesne moke, mesečna količina prevze-
te moke (obseg zagotovljenih kapacitet). Iz-
brani ponudnik je po zgoraj navedenih me-
rilih zbral najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Termoelektrarno Šoštanj,
d.d., Cesta Lole Ribarja 16, Šoštanj - pre-
vzem v moko predelanih živalskih beljako-
vin, ki je proizvedena v tekoči proizvodnji ka-
filerij, Mindest S.A., 16 chemin du Foron,
Ženeva, Švica - prevzem v moko predelanih
živalskih beljakovin, ki je uskladiščena v skla-
diščih Kočevje, Blanca pri Sevnici, Aero-
drom Maribor in TVI Majšperk.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost znaša za obe pogodbi
736,127.872 SIT, Ocenjena pogodbena vre-
dnost pogodbe sklenjene s Termoelektrar-
no Šoštanj, d.d. 361,504.517 SIT in z
družbo Mindest S.A. 374,623.355 SIT.

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

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

be: 608 DEM/tono na izvedbo celotne sto-
ritve; 37 SIT/kg za prevzem v moko prede-
lanih živalskih beljakovin, ki je proizvedena
v tekoči proizvodnji kafilerij.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave skladno
s 3. točko 1.odstavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 1/2001 Ob-60690
1. Naročnik: Regijski pospeševalni cen-

ter Posavje, zavod.
2. Naslov naročnika: Bohoričeva 9,

8270 Krško.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovalne

storitve pri vodenju procesa izdelave iz-
vedbenega dela regionalnega razvojne-
ga programa, strokovno vodenje delav-
nic, zbiranje in obdelava podatkov, ana-
lize in raziskovalno delo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kadrovska sposobnost, re-
ference članov projektnih skupin, metode
dela, celovitost ponudbe, reference in do-
sedanje sodelovaje s ponudnikom, ponud-
bena cena. Izbrana je ponudba, ki je prejela
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KIN poslovne storitve Sev-
nica d.o.o., Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 35,400.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 12. 2001.
Regijski pospeševalni center

Posavje

Javni razpisi

Popravek

Št. 407-335/2001 Ob-60584
V javnem razpisu zbiranja predlogov za

sofinanciranje investicij v novogradnje in
posodabljanje športnih objektov v letih
2002, 2003 in 2004, objavljenem v Ura-
dnem listu št. 99 z dne 7. 12. 2001 se
spremeni naslednji naslov pod točko 8.
Razpisna dokumentacija: “Razpisna doku-
mentacija je dosegljiva na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na
naslovu http://www.mss.edus.si” in se na-
domesti z “Razpisna dokumentacija je do-
segljiva na spletnih straneh Zavoda za
šport Slovenije http://www.spic.tv.” Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 101-161/01 Ob-60441
Poštna banka Slovenije, d.d., Ul. Vita

Kraigherja 5, 2000 Maribor, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
finančnega in pravnega svetovanja pri

projektu privatizacije Poštne banke
Slovenije, d.d.

Od svetovalca se pričakuje, da bo za
potrebe izvedbe postopka privatizacije izve-
del oziroma koordiniral izvedbo aktivnosti,
ki so potrebne za uspešno prodajo kapital-
skega deleža, predvsem svetovanje ter
opravljanje naslednjih skupin storitev:

1. Priprava poročila o skrbnem pravnem
in finančnem pregledu PBS in njenih odvi-
snih družb. Poročila morajo vsebovati vse
bistvene sestavine, ki so potrebne za objek-
tivno oceno pravnega in finančnega položa-
ja PBS.

2. Priprava vrednotenja PBS. Poročilo o
vrednotenju mora vsebovati navedbo pošte-
ne tržne vrednosti PBS. Naloga finančnega
svetovalca je, da predlaga ustrezne meto-
dologije za vrednotenje PBS.

3. Priprava predlogov elementov dol-
goročne najemne pogodbe o koriščenju
infrastrukture Pošte Slovenije s strani PBS.

4. Predlagati in koordinirati aktivnosti v
zvezi s prenosom kapitalske naložbe v PBS
na Republiko Slovenijo.

5. Priprava predlogov informacijskega
memoranduma.

6. Priprava predlogov ostalih ponudbe-
nih dokumentov, in sicer: vabilo k izkazu
interesa za nakup, poziv na izstavljanje po-
nudb ipd.

7. Priprava predlogov meril za določitev
širšega seznama potencialnih kupcev in me-
ril za izbor ožjega kroga ponudnikov (pri-
mernih kupcev).

8. Analiza posameznih izjav o izkazu in-
teresa za nakup.

9. Analiza zavezujočih ponudb.
10. Priprava predlogov dokumentov, po-

trebnih za prodajo kapitalske naložbe in iz-
vedba pogajanj s primernimi potencialnimi
kupci.

11. Priprava dokončnih besedil doku-
mentov, potrebnih za izvedbo transakcije.

12. Svetovanje pri izvedbi prenosa del-
nic na izbranega kupca.

Izbrani svetovalec bo svoje delo izvajal
koordinirano in v soglasju s Komisijo Vlade
RS za vodenje in nadzor postopka prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije (da-
lje: Komisija).

1. Pisna navodila za pripravo ponudbe,
podatke o poslovanju PBS in dodatne infor-
macije lahko zainteresirani ponudniki dobi-
jo pri Anki Čadež, Ministrstvo za finance,
tel. 01/47-85-776, faks 01/47-85-495, ali
e-mail: mf.komisija.pbs@mf-rs.si.

2. Ponudbe je treba predložiti najkasneje
do 10. 1. 2002, osebno ali po pošti v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba za izbor sveto-
valca pri privatizaciji PBS, d.d. – Ne odpiraj”,
na naslov Ministrstvo za finance, Komisija
PBS, Prežihova 4, 1000 Ljubljana.

3. Ponudnik  mora  s  pisnimi  doku-
menti  dokazati  izpolnjevanje  zahtevanih
pogojev in poimensko navesti posamezne
izvajalce aktivnosti ter njihove dosedanje
izkušnje.

4. Pri izboru svetovalca bodo upošteva-
ne strokovnost in izkušnje strokovnjakov, ki
jih bo svetovalec ponudil, obseg ponujenih
storitev in cena.

Poštna banka Slovenije, d.d. Maribor

Št. 67-6/01-4107 Ob-60484
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer

javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za

leto 2002
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v občini Ljutomer za leto
2002.

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
imajo sedež v občini Ljutomer, imajo ureje-
no evidenco o članstvu, imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje
določene ljubiteljske kulturne dejavnosti in
so kot društvo registrirani najmanj eno leto.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1,
soba 111.

4. Občina bo sofinancirala:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,

skupinah in posameznikih,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven

šolskega, vzgojno-izobraževalnega pro-
grama,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije ter dejav-
nost na področju varovanja kulturne dedi-
ščine,

– druge program, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.

5. Rok za predložitev vloge in vseh zahte-
vanih dokumentov je 10. 1. 2002 na naslovu
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, Odde-
lek za družbene dejavnosti soba št. 111. Pri-
jave morajo biti podane v zaprti kuverti z ozna-
ko “Javni razpis za letne programe dejavnosti
v ljubiteljski kulturi za leto 2002.”

6. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 46/01 Ob-60502
Mestna občina Velenje, Urad za nego-

spodarske javne službe objavlja na podlagi
10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo v letu 2002 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna

I. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje špor-
tnih dejavnosti.

II. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

1. Šport otrok in mladine:

– interesno športno vzgojo predšolskih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček“, plavalne te-
čaje, smučarski vrtec, športne delavnice,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok, zlasti dejavnosti v okviru progra-
ma športne značke “Zlati sonček“, športno
šolo, počitniški program, organizacijo in iz-
vedbo šolskih športnih tekmovanj itd.,

– interesna športna vzgoja mladine (or-
ganizacija in izvedba občinskih in državnih
tekmovanj).

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja:

– dogovorjene programe individualnih in
kolektivnih športnih panog.

3. Športnorekreativna dejavnost odraslih
4. Programi izpopolnjevanja strokovnih

delavcev
Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom ter navedbo odgovor-
ne osebe.

Programi morajo biti finančno ovredno-
teni in navedeni viri sofinanciranja.

Rok za prijavo na razpis je 23. 1. 2002.
Prepozno prispelih prijav ne bomo upošte-
vali.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov iz občinskega proračuna.

Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze
in druge neprofitne organizacije, ki imajo
sedež v Mestni občini Velenje in sta od nji-
hove registracije že pretekli dve leti.

V roku prispele prijave bo pregledal
Strokovni svet za šport pri Mestni občini
Velenje.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa.

Z izbranimi izvajalci bodo podpisane po-
godbe.

Prijave je potrebno poslati v dveh izvodih
na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za
negospodarske javne službe, Področje
športa, Titov trg 1, p.p. 97, 3322 Velenje.

Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe

Ob-60503
Občina Vojnik objavlja

ponovni javni razpis
za prodajo objekta Graščina Tabor

s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem in objekt sakralnega videza

1. Razpisni podatki in pogoji
Predmet prodaje je graščina Tabor v Viš-

nji vasi s pripadajočim funkcionalnim zemlji-
ščem. Objekt parc. št. 1 (1.270,05 m2) z
zemljiščem parc. št. 5/2 (6000 m2) in ob-
jekta sakralnega videza v velikosti 38 m2,
k.o. Višnja vas. Objekt in pripadajoče zem-
ljišče je lahko namenjeno izvajanju kulturne,
gostinske, turistične ali drugih primernih de-
javnosti. Dokončna namembnost objekta bo
določena na osnovi predloženega progra-
ma izbranega interesenta ponudnika.

Graščina ima status kulturnega spome-
nika.

Kupnina znaša minimalno 50,000.000
SIT. Zainteresirani ponudniki morajo plačati
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varščino v višini 500.000 SIT. Izbranemu
ponudniku se bo varščina obračunala kot
del kupnine, ostalim pa se bo v roku 8 dni
po izbiri brezobrestno vrnila.

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo do 7. 1. 2002 na sedežu
Občine Vojnik.

2. Ponudba
Interesenti naj svoje pisne ponudbe do-

stavijo v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, Vojnik s pripisom “Za
javni razpis Graščina Tabor“ in sicer tako,
da bo prispela po pošti oziroma bo osebno
oddana v vložišče najpozneje do 8. 1. 2002
do 12. ure.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (po razpisni do-

kumentaciji);
– predlog programa dejavnosti;
– predlagani datum začetka investicije in

datum začetka obratovanja objekta;
– ponudba za plačilo kupnine;
– potrdilo o državljanstvu RS (za fizične

osebe) oziroma sklep o registraciji v RS (za
pravne osebe) oziroma o priglasitvi (za sa-
mostojne podjetnike);

– reference;
– potrdilo o plačani varščini v višini

500.000 SIT.
3. Kriteriji po vrstnem redu
Prednost bodo imele ponudbe:

1. ki bodo zagotavljale dokončno
obnovo objekta in pričetek ponujene dejav-
nosti v čim krajšem času,

2. ki bodo omogočale občasno upo-
rabo dela objekta (dvorane) v protokolarne
namene občine Vojnik, pod pogoji, ki bodo
dogovorjeni v posebni pogodbi,

3. ki bo zagotovila čim ugodnejše pla-
čilo kupnine.

4. Odpiranje ponudb bo dne 8. 1. 2002
ob 14. uri v sejni sobi občine Vojnik, Keršo-
va 8, Vojnik. Izbor prispelih ponudb bo pri-
pravila komisija občine Vojnik in prijavljene
kandidate o izidu odpiranja obvestila v roku
30 dni.

Občina Vojnik si pridržuje pravico, da
med prispelimi ponudbami ne izbere no-
bene.

Dodatne informacije lahko dobite na
občini Vojnik pri Gregorc Jelki tel.
03/780-06-28.

Občina Vojnik

Ob-60647
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01) objavlja Mestna obči-
na Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, Ljubljana,

javni razpis
za sofinanciranje projektov/programov

v MOL za leto 2002 z naslednjih
področij:

1) Mladinska dejavnost
2) Preprečevanje zasvojenosti
3) Socialno varstvo, zdravstveno varstvo

in projekt Ljubljana Zdravo mesto
4) Šport
5) Kultura
6) Raziskovalni projekti za potrebe MOL
7) Znanstveni oziroma strokovni tisk in

znanstveni oziroma strokovni posveti za po-
trebe MOL

I. Predmet razpisa: predmet javnega raz-
pisa so projekti/programi v MOL za leto
2002 z zgoraj navedenih področij, in sicer:

Pod 1:
Projekti za leto 2002 oziroma od

2002-2004 s področja mladinskih dejav-
nosti na področju MOL z naslednjimi vsebi-
nami:

– izobraževanje in usposabljanje za mla-
dinsko delo,

– neformalno izobraževanje mladih,
– zmanjševanje diskriminacije, socialne

izključenosti mladih,
– preprečevanje nasilja med mladimi in

nad mladimi,
– pozitivna percepcija mladosti,
– mladinske subkulture,
– informiranje mladih,
– svetovanje in zagovorništvo mladih,
– osveščanje in sprejemanje drugačno-

sti ter promocija strpnosti,
– preventivni programi za mlade,
– projekti, ki bodo dosegli mlade, ki jih

ne zajame nobeden od obstoječih pro-
gramov.

Predmet javnega razpisa niso projekti, ki
imajo naravo kulturnih predstav ali festivalov
ter športnih in drugih tekmovanj.

Pod 2:
Projekti s področja preprečevanja zasvo-

jenosti in zlorabe drog med mladimi v Ljub-
ljani v okviru programa Vzgojni cilji in evalva-
cije preventivnih programov.

A) Program “Vzgojni cilji“ iz sklopov:
1. projekti za vzpodbujanje zdravega

odnosa do sebe in do okolja v vrtcih ter
šolah, ki so usmerjeni v preprečevanje za-
svojenosti in se izvajajo za cele skupine ali
razrede,

2. projekti, namenjeni otrokom in mla-
dostnikom s posebnimi potrebami,

3. projekti za mlade, naravnani k prepre-
čevanju zasvojenosti in ki se izvajajo izven
šolskih okvirov.

Predmet javnega razpisa niso projekti, ki
imajo naravo kulturnih predstav ali festivalov
ter športnih in drugih tekmovanj.

B) “Evalvalcije preventivnih programov“
Pod 3:
Programi s področja socialnega varstva

in zdravstvenega varstva ter Projekta Ljub-
ljana Zdravo mesto.

A) Programi s področja socialnega var-
stva (v skladu s prednostnimi opredelitvami
iz Strategije razvoja socialnega varstva MOL
do leta 2005):

1. socialno-varstveni programi nevladnih
organizacij:

– programi omogočanja vključevanja v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in pomoči njihovim svoj-
cem ter drugi programi s področja varova-
nja duševnega zdravja,

– drugi socialno-varstveni programi (za
različne starostne skupine ter posameznike
kot osebe s posebnimi potrebami, name-
njeni odpravljanju socialnih stisk), ki so po-
membni za Ljubljančane.

2. programi izobraževanja za ljubljanske
NVO:

– priprava in izvedba delavnic za stro-
kovne delavce, svetovalce, prostovoljce, or-
ganizatorje in mentorje prostovoljnega dela
ljubljanskih NVO o strateškem planiranju in
osnovah marketinga za NVO.

3. programi izvedbe strokovnih evalvacij
socialno-varstvenih programov NVO, ki jih
MOL že sofinancira daljše časovno obdobje:

– s področja skrbi za ženske (in otroke),
žrtve (spolnega) nasilja,

– s področja dela z zasvojenimi (informi-
ranje, podpora, zmanjševanje škode, teren-
sko delo, svetovanje, zdravljenje in rehabili-
tacija).

4. programi sofinanciranja najemnin iz-
vajalcem socialno-varstvenih programov v
Ljubljani, ki niso najemniki poslovnih pro-
storov MOL in zato za izvajanje svojih soci-
alno-varstvenih programov v MOL plačujejo
profitno najemnino na prostem trgu.

5. sekundarni preventivni programi soci-
alnih javnih zavodov v Ljubljani za mlade v
skupnosti;

skupnostni programi, ki s pomočjo so-
dobnih metod socialnega dela prispevajo
k blaginji in razvoju posameznika in po-
sameznice ter skupin mladih v skupnosti
ter k njihovemu prilagajanju socialnemu
okolju.

B) Programi s področja zdravstvenega
varstva (v skladu s prednostnimi opredeli-
tvami iz strategije razvoja zdravstvenega var-
stva v MOL za obdobje do leta 2005):

1. preventivni zdravstveni programi:
– svetovanja o zdravi prehrani in telesni

aktivnosti za posamezne starostne kategori-
je oziroma skupine bolnikov,

– učenja tehnik in postopkov v obliki de-
lavnic (za zdravo nosečnost in porod, za
samo-pregledovanje dojk oziroma mod, za
hujšanje, za astmo, ob inkontinenci ipd.),

– vzgoje staršev za preprečevanja po-
škodb pri najmlajših,

– vzgoje otrok in mladostnikov za zdrav
način življenja,

– svetovanja mladostnikom za zdravo
spolnost in vzgoje za preprečevanje AIDS-a,

– obravnave in pomoči mladim z motnja-
mi hranjenja,

– obravnave in pomoči ženskam v sti-
skah srednjih let,

– organizacija aktivnega presejanja raka
dojke za prebivalke MOL.

2. programi pomoči kroničnim bolnikom:
– programi svetovanja, pomoči in samo-

pomoči ter rehabilitacije različnim skupinam
kroničnih bolnikov in uporabnikov posamez-
nih zdravstvenih storitev.

C) Programi s področja Projekta Ljublja-
na Zdravo mesto:

1. programi, ki prispevajo k izboljševa-
nju dostopnosti do zdravstvenih služb,

2. programi za spodbujanje varovanja
okolja: zrak, podtalnica, odpadki, hrup, pro-
met idr.,

3. programi, ki spodbujajo in uvajajo va-
rovalne dejavnike zdravja za otroke in mla-
dostnike,

4. programi, ki prispevajo k izboljševa-
nju zdravja ljudi, ki živijo v neugodnih živ-
ljenjskih pogojih,

5. programi za preprečevanje poškodb
v cestnem prometu,

6. programi, ki spodbujajo zmanjševanje
porabe alkohola v Ljubljani.

Pod 4:
Programi športa na naslednjih podpo-

dročjih:
A) Vrhunski in kakovostni šport,
B) Športna rekreacija,
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C) Interesna športna vzgoja otrok in mla-
dine,

D) Šport invalidov,
E) Delovanje športnih organizacij (špor-

tna društva, ŠZL),
F) Športne prireditve in mednarodno so-

delovanje,
G) Obratovanje športnih objektov,
H) Spremljajoča strokovna dejavnost,
I) Investicijsko vzdrževanje,
J) Obnova športnih objektov.
Pod 5:
Kulturni programi in projekti z naslednjih

podpodročij:
A) Uprizoritvene dejavnosti,
B) Glasbena dejavnost,
C) Likovna dejavnost,
D) Mladinska kultura,
E) Splošnoizobraževalno knjižničarstvo,
F) Ljubiteljska kulturna dejavnost,
G) Varstvo kulturne dediščine,
H) Investicijsko vzdrževanje in nakup

opreme.
Pod 6:
Raziskovalni projekti, katerim podlaga je

delovno gradivo “Trajnostni razvoj Mestne
občine Ljubljana – Strategija“, ki je dosto-
pno na spletni strani http://ppmol.org/ur-
banizem1/doc/STRrazvoj.pdf in naslov
“PPPN/SWOT“.

A) Prioritetna podpodročja:
1. vzpodbujanje podjetništva na tehnolo-

ško intenzivnih področjih (nove zamisli za raz-
voj tehnološkega parka in sistema gospodar-
skih interakcij v Ljubljanski urbani regiji),

2. predlogi za gospodarsko, socialno,
prometno in urbanistično regeneracijo sre-
dišča Ljubljane,

3. celovito varovanje podtalnice na Ljub-
ljanskem polju (novi predlogi za učinkovit
nadzor, preventivno varstvo, sanacijo virov
ponesnaženja in bogatitev količin),

4. predlogi internalizacije eksternih stro-
škov zasebnega motornega prometa (“char-
ging the user“) in razvoj integralnega javne-
ga potniškega in drugih oblik trajnostnega
prometa,

5. predlogi ukrepov za povečanje med-
narodne konkurenčnosti mesta Ljubljane,

6. vplivi staranja prebivalstva mesta na
oskrbo z zdravstvenimi in socialnimi stori-
tvami s predlogi alternativnih storitev,

7. predlogi ukrepov za pritegovanje vi-
soko kvalificiranih mlajših strokovnjakov na
kadrovsko insuficientna področja,

8. podoba Ljubljane v Sloveniji in tujini
(stališča Neljubljančanov do Ljubljane),

9. obvladovanje problemov odvisnosti s
sposebnim poudarkom na preventivi,

10. preventiva kroničnih nenalezljivih bo-
lezni.

B) Drugi aplikativni raziskovalni projekti
in naloge za potrebe MOL, ki upoštevajo
usmeritve “Strategije“ in ustrezajo pogojem
in merilom pod točkama II. in III.

Pod 7:
A) Znanstveni oziroma strokovni tisk – pu-

blikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki
predstavljajo doprinos k promociji Ljubljane,

B) Znanstveni oziroma strokovni posveti
– delavnice, seminarji, ki so tematsko na-
ravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziro-
ma predstavljajo doprinos k njeni promociji.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo:
Pod 1:
– nevladne organizacije (društva, usta-

nove in neprofitni zasebni zavodi, ki so re-
gistrirane kot pravne osebe v RS),

– javni zavodi, ki izvajajo projekte za
mlade,

– mladinske organizacije v političnih
strankah, registrirane po Zakonu o politič-
nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).

Pod 2:
– za program A: nevladne organizacije

(društva, ustanove in neprofitni zasebni za-
vodi, ki so registrirane kot pravne osebe v
RS) in javni zavodi, ki izvajajo projekte za
preprečevanje zasvojenosti, za katere ne
prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev
in projekt pomeni nadstandard.

– za program B: vladne in nevladne or-
ganizacije ali posamezniki, ki so registrirani
za raziskovalno dejavnost.

Pod 3:
– za področje A, B in C: nevladne orga-

nizacije (društva, ustanove in neprofitni za-
sebni zavodi), ki so registrirane kot pravne
osebe v RS,

– za področje A/3, 4 in 5 ter B in C:
javni zavodi,

– za področje B in C: zasebni zdravstve-
ni delavci.

Pod 4:
Organizacije, ki so registrirane na podla-

gi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in
89/99) in Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91 in 8/96), ki imajo stalni sedež v MOL
in izpolnjujejo naslednja pogoja:

– da delujejo za območje MOL,
– da izpolnjujejo kadrovske in prostor-

ske pogoje za izvedbo programa.
Na razpis za sofinanciranje investicijske-

ga vzdrževanja športnih objektov v Ljubljani
se lahko prijavijo upravljalci športnih objek-
tov, ki so v lasti MOL in javni zavodi za
vzdrževanje športnih objektov, ki jih je usta-
novila MOL.

Prijavitelji morajo k prijavi za izvajanje let-
nega programa športa priložiti:

– finančno ovrednoten program z nave-
denimi predvidenimi viri za izvedbo progra-
ma, potrjen s strani za to pristojnega organa
predlagatelja,

– izpolnjeno razpisno dokumentacijo za
posamezne programe.

Pod 5:
Pravne osebe (javni zavodi s področja

kulture, društva, zveze društev, zavodi, usta-
nove in druge nepridobitne organizacije), ki
so v MOL registrirane za opravljanje kultur-
nih dejavnosti, kakor tudi posamezniki, ki
delujejo v MOL.

Javni zavodi, ki jih je ustanovila MOL,
prijavijo kulturni program, ki sodi v dejav-
nost iz ustanovitvenega akta javnega zavo-
da (redna dejavnost). Programu predložijo
tudi finančni načrt za izvedbo programa.

V skladu s tretjim odstavkom 18. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) bo
mogoče le izjemoma financirati oziroma so-
financirati kulturni projekt, ki ga prijavitelj
oziroma predlagatelj ne bo prijavil pod po-
goji iz tega javnega razpisa, in sicer v prime-
ru, da gre za posebno pomemben kulturni
projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načr-
tovati.

Predloge kulturnih programov in projek-
tov s podpodročja ljubiteljske kulturne de-
javnosti zbira Zveza kulturnih društev Ljub-
ljana, Krekov trg 2, Ljubljana, ki predlog
skupnega ljubiteljskega kulturnega progra-
ma prijavi na javni razpis MOL.

Pod 6:
Pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki

so vpisane v evidenco raziskovalnih organi-
zacij oziroma register raziskovalcev pri Mi-
nistrstvu za šolstvo, znanost in šport.

Pod 7:
– za podpodročje A: pravne osebe, ki

so registrirane za opravljanje založniške de-
javnosti. Publikacija mora iziti v letu 2002.

– za podpodročje B: pravne osebe, ki
so vpisane v evidenco raziskovalnih organi-
zacij pri MŠZŠ oziroma so registrirane za
opravljanje tovrstne dejavnosti. Posvet mo-
ra biti izveden v letu 2002.

III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji

Pod 1:
1. Prijavitelji lahko kandidirajo s projekti

za mlade in z mladimi od 14. do 27. leta
starosti.

2. V njihovih aktih mora biti jasno opre-
deljeno delovanje na področju mladinskega
dela in dela z mladimi.

3. Prijavljeni projekti se morajo izvajati
za potrebe mladih na območju Mestne ob-
čine Ljubljana.

4. Prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
projekti, za katere ne prejemajo v zadostni
meri zagotovljenih drugih finančnih sred-
stev.

5. Prijavitelji naj zagotovijo vsaj 50% de-
lež sofinaciranja projekta še iz drugih virov.

6. Zagotovljena mora biti brezplačna
udeležba mladih na projektu, kakor tudi nji-
hova aktivna udeležba in soodločanje pri
pripravi in izvedbi projekta.

7. Celotna vrednost enoletnega projekta
naj ne presega 3 MIO SIT oziroma 10 MIO
SIT za triletni projekt.

8. Projekt mora vsaj delno temeljiti na
prostovoljnem delu.

9. Prijavitelji naj se po optimalnih mož-
nostih pri izvedbi projekta povezujejo z dru-
gimi organizacijami na izbranem področju.

Pod 2:
Prijavitelji za “Vzgojne cilje“ lahko kandi-

dirajo s tistimi projekti, za katere ne preje-
majo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev. Poleg tega pogoja mora
biti v njihovih aktih jasno opredeljeno delo-
vanje tudi na področju preprečevanja za-
svojenosti, kakor tudi, da se njihova dejav-
nost izvaja na območju MOL.

Pod 3:
V njihovih aktih mora biti jasno opre-

deljeno delovanje tudi na področju, ki je
predmet razpisa, kakor tudi, da se njihova
dejavnost izvaja na območju MOL.

Za področje B (programi zdravstvenega
varstva) in za področje C (Projekt Ljubljana
Zdravo mesto) lahko kandidirajo prijavitelji
le s programi, ki zagotavljajo uporabnikom
brezplačno udeležbo v njih.

Pod 5:
Prijavitelji lahko na vseh razpisanih pod-

področjih prijavijo enoletne ali večletne (dvo-
letne ali triletne) kulturne programe ter po-
samezne kulturne projekte, ki bodo izvede-
ni v letu 2002.
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Prijavitelji lahko prijavijo posamezne kul-
turne projekte tudi po poteku razpisnega
roka v okviru odprtega javnega razpisa. Pre-
dloge kulturnih projektov v okviru odprtega
javnega razpisa lahko prijavijo tudi javni za-
vodi na področju kulture.

Na podpodročjih A, B, C, D in G prijavi-
telji lahko prijavijo tudi projekte in programe
v okviru mednarodnega in medmestnega
kulturnega sodelovanja.

Na podpodročjih A, B, in C prijavitelji
lahko prijavijo tudi umetniški program pode-
litve Župančičevih nagrad v letu 2002. Pri-
java se mora nanašati na izvedbo celotnega
umetniškega programa.

Na podpodročju G bodo upoštevane za-
konske obveznosti MOL, vpis v Zbirni regi-
ster dediščine ter status spomenika.

Predloge za prve projekte mladih umet-
nikov v okviru podpodročja D lahko predlo-
žijo posamezniki, ki niso starejši od 27 let in
s svojim dosedanjim delom in javno prizna-
nimi uspehi lahko potrdijo svojo izjemno na-
darjenost. Financiranje oziroma sofinanci-
ranje prvih projektov bo potekalo v obliki
subvencij bodisi za izvedbo prijavljenih av-
torskih projektov ali pa za udeležbo na med-
narodnem tekmovanju.

Drugi posebni pogoji za posamezna raz-
pisna podpodročja so del razpisne doku-
mentacije.

IV. Merila za izbor projektov/programov
Merila za izbor so:
Pod 1, 2 in 3:
– kvaliteta in realnost prijavljenega pro-

jekta,
– upoštevanje posebnih pogojev (pod 1),

oziroma možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) v projektu - velja za VC
(pod 2), oziroma možnost sodelovanja upo-
rabnikov (udeležencev, članov) in prostovo-
ljcev v projektu (pod 3),

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija projekta.
Merila za izbor projektov so podrobneje

opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Če bo Komisija za izbor projektov ugoto-

vila, da prijavljen projekt ne ustreza pogo-
jem za sofinanciranje v obdobju leta 2002
do 2004, ga bo v nadaljevanju obravnavala
kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v
letu 2002.

Pod 4:
Sredstva bodo razdeljena skladno z Me-

rili za sofinanciranje programov športa v
Ljubljani, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Pod 5:
– kakovost in zahtevnost kulturnega pro-

grama oziroma projekta,
– uveljavljenost prijavitelja doma in v tuji-

ni,
– reference prijavitelja za kakovostno iz-

vedbo programa oziroma projekta,
– nekomercialen značaj programa oziro-

ma projekta,
– pomembnost programa oziroma pro-

jekta k uveljavljanju mesta Ljubljana kot kul-
turnega središča,

– redno izpolnjevanje vseh pogodbenih
obveznosti do MOL,

– ugoden odmev preteklih programov ozi-
roma projektov s strani strokovne javnosti.

Dodatni kriteriji in merila za posamezna
razpiasna podpodročja so sestavni del raz-

pisne dokumentacije. Kriteriji in merila za
financiranje oziroma sofinanciranje investi-
cijskega vzdrževanja in nabavo opreme so
sestavni del razpisne dokumentacije.

Na podpodročjih A, B, C, D in G bodo
prednostno obravnavani projekti in progra-
mi v okviru festivalov in mednarodnih kultur-
nih prireditev na območju MOL. Pri festiva-
lih in mednarodnih kulturnih prireditvah se
kot dodatna merila upoštevajo:

– trajanje festivala oziroma mednarodne
kulturne prireditve,

– število in reference gostujočih skupin
oziroma posameznikov,

– število dogodkov in vseh nastopajo-
čih,

– programi in projekti, ki razvijajo stalne
oblike sodelovanja in povezovanja mesta
Ljubljana s tujimi prestolnicami.

Če bo pristojna strokovna skupina ugo-
tovila, da prijavljeni program ne ustreza po-
gojem za financiranje oziroma sofinancira-
nje v obdobju od leta 2002 do leta 2004,
bo le-tega v nadaljevanju obravnavala kot
program, ki kandidira za sofinanciranje v
letu 2002.

Pod 6:
– uporabnost za potrebe MOL,
– skladnost z usmeritvami delovnega

gradiva strategije trajnostnega razvoja MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in razi-

skovalne skupine,
– metodološko-tehnična izvedljivost pro-

jekta.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so

podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji (obrazec“merila za ocenjevanje
ponudb raziskovalnih projektov“).

Pod 7:
– za podpodročje A:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca (-ev) publikacije,
– varčnost pri izdaji,
– delež sofinanciranja s strani drugih

subjektov.
– za podpodročje B:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
V. Okvirna vrednost sredstev
Pod 1:
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za

sofinanciranje projektov namenjenih mladin-
skim dejavnostim za leto 2002 znaša
18,907.400 SIT, in sicer za Mladinski pro-
gram 16,000.000 SIT in za Preventivo in
svetovanje 2,907.400 SIT.

Pod 2:
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za

sofinanciranje projektov, namenjenih pre-
prečevanju zasvojenosti in zlorabe drog med
mladimi v Ljubljani za leto 2002 znaša
11,300.000 SIT, in sicer za program Vzgoj-
ni cilji 9,300.000 SIT in za Evalvacije pre-
ventivnih programov za podpodročje Vzgoj-
nih ciljev 2,000.000 SIT.

Pod 3:
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za

sofinanciranje projektov za leto 2002 znaša:
za področje A: 15,994.000 SIT, od

tega:

– 4,666.000 SIT za prednostne social-
no-varstvene programe NVO

– 1,000.000 SIT za programe izobraže-
vanja v NVO

– 5,500.000 SIT za evalvacije social-
no-varstvenih programov NVO

– 4,378.000 SIT za najemnine NVO
– 450.000 SIT za skupnostne progra-

me JZ za mlade
za področje B: 18,660.000 SIT za pre-

ventivne zdravstvene programe in progra-
me pomoči kroničnim bolnikom

za področje C: 9,000.000 SIT za Pro-
jekt Ljubljana Zdravo mesto

Pod 1, 2 in 3:
Programi bodo lahko sofinancirani na

dva načina:
– sofinanciranje za leto 2002 za področ-

ja 1, 2 in 3 in
– sofinanciranje v obdobju od vključno le-

ta 2002 do vključno leta 2004 - samo za
področji 1 in 2, (razpis obsega sofinanciranje
za leto 2002, čeprav je pogodba večletna).

Pogodbe za obdobje od leta 2002 do
2004 bo naročnik sklenil z izbranim prijavite-
ljem za dalj časa trajajoče programe za dolo-
čeno ciljno skupino, ki se izvajajo redno (dnev-
no, tedensko, mesečno). Izvajalci v takih pro-
gramih morajo biti strokovni delavce in/ali de-
lavci z večletnimi izkušnjami v programu,
prostovoljci pa le dopolnjujejo njihovo delo.

Kolikor bi posamezen program iz pose-
bej utemeljenih razlogov trajal daljše obdob-
je kot do leta 2004, se lahko naročnik odlo-
či za sklenitev pogodbe tudi za daljši čas, ki
pa ne sme biti daljši od skupnega trajanja
največ 4 leta.

Pod 4:
Okvirna vrednost sredstev, ki so na raz-

polago za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v letu 2002 znaša
1.679,630.000 SIT, in sicer:

A) Vrhunski in kakovostni šport
451,900.000 SIT

B) Športna rekreacija 44,100.000 SIT
C) Interesna športna vzgoja otrok in mla-

dine 149,190.000 SIT
D) Šport invalidov 5,275.000 SIT
E) Delovanje športnih organizacij (špor-

tna društva, ŠZL) 45,600.000 SIT
F) Športne prireditve in mednarodno

sodelovanje 86,150.000 SIT
G) Obratovanje športnih objektov

420,775.000 SIT
H) Spremljajoča strokovna dejavnost

14,240.000 SIT
I) Investicijsko vzdrževanje 178,400.000

SIT
J) Obnova športnih objektov 302,000.000

SIT
Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil

pogodbo do 31. 12. 2002 s tem, da bo
višina sredstev za posamezne namene leta
2002 natančneje opredeljena po sprejemu
proračuna MOL za leto 2002.

Pod 5:
Okvirna višina sredstev za kulturne pro-

grame in projekte z razpisanih podpodročij
A, B, C, D, E, G in H za leto 2002 znaša
1.240,858.173 SIT; le-ta ne zajema stalnih
neprogramskih stroškov oziroma plač in ma-
terialnih stroškov.

Okvirna višina sredstev za kulturne pro-
grame in projekte s podpodročja F za leto
2002 znaša 83,984.330 SIT.
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Točna višina sredstev za kulturne pro-
grame in projekte z razpisanih podpodročij
bo določena z odlokom o proračunu MOL
za leto 2002.

Pod 6:
Okvirna vrednost sredstev za projekte

pod A in B skupaj je 39,000.000 SIT, od
tega v letu 2002 29,000.000 SIT. Višina
sredstev za sofinanciranje dvoletnih projek-
tov bo določena po uveljavitvi proračuna
MOL za leto 2003.

Pod 7:
Okvirna vrednost sredstev za sofinanci-

ranje tiska in posveta skupaj je 5,680.000
SIT.

VI. Rok izvedbe
Pod 1, 2 in 3:
Dodeljena sredstva za leto 2002 morajo

biti porabljena v letu 2002 tudi v primeru,
ko bo naročnik z izbranim prijaviteljem skle-
nil večletno pogodbo. Za leti 2003 in 2004
bo naročnik sklenil dodatek k pogodbi.

Pod 4:
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na do konca leta 2002.
Pod 5:
Prijavitelji lahko prijavijo kulturne progra-

me in projekte, ki bodo izvedeni v letu 2002
na območju MOL, oziroma ki bodo prispe-
vali k promociji ljubljanske kulture v medna-
rodnem okolju.

MOL bo z izbranimi izvajalci kulturnih
programov in projektov sklenil pogodbe o
financiranju oziroma sofinanciranju. Skleni-
tev in izvedba pogodb bosta potekali v skla-
du z določili odloka o proračunu MOL za
leto 2002.

Večletni (dvoletni ali triletni) kulturni pro-
grami, ki bodo delno izvedeni v letu 2002,
bodo financirani oziroma sofinancirani v skla-
du s pogoji, določenimi v Odloku o financira-
nju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih
oseb in posameznikov (Ur. l. RS, št. 40/01).
V skladu s temi pogoji bodo financirani oziro-
ma sofinancirani tudi večletni kulturni progra-
mi, ki jih bodo izvedli javni zavodi na podro-
čju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Dodelje-
na sredstva za leto 2002 morajo biti porab-
ljena v letu 2002 tudi v primeru, ko bo
naročnik z izbranim prijaviteljem sklenil trilet-
no pogodbo. Za leti 2003 in 2004 bo naroč-
nik sklenil dodatek k pogodbi.

Pod 6:
Raziskovalni projekti so eno- in dvoletni.

Enoletni praviloma potekajo največ dvanajst
mesecev, dvoletni pa 24 mesecev.

Pod 7:
MOL bo sofinancirala samo stroške ti-

ska publikacij, ki bodo izšle do vključno no-
vembra 2002 in tiste posvete, ki bodo izve-
deni do vključno novembra 2002.

VII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve

Prijavitelji morajo prijavo oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozne-
je do dne 14. 1. 2002 (datum poštnega
žiga) na naslov Mestna občina Ljubljana –
Sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ki ne bodo ustre-
zale razpisnim pogojem, ne bodo obravna-
vane.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen projekt mora biti poslan v
zaprti ovojnici z oznako:

Pod 1: “Ne odpiraj – vloga: mladinska
dejavnost“. V primeru, da prijavitelj pošilja
več projektov, mora biti vsaka prijava posla-
na v posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

Pod 2: “Ne odpiraj – vloga: preprečeva-
nje zasvojenosti“. V primeru, da prijavitelj
pošilja več projektov, mora biti vsaka prijava
poslana v posebni kuverti z ustreznimi ozna-
kami.

Pod 3: “Ne odpiraj – vloga: socialno var-
stvo, zdravstveno varstvo in Ljubljana Zdravo
mesto“ ter z oznako področja (A, B, C). Prija-
vitelji lahko kandidirajo s posameznim pro-
gramom za sredstva samo na enem od razpi-
sanih področij. V primeru, da prijavitelj poši-
lja več programov za isto ali za različna po-
dročja, mora biti vsaka prijava poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

Pod 4: “Ne odpiraj – vloga: letni pro-
gram športa“.

Pod 5: “Ne odpiraj – vloga: kulturni pro-
grami in projekti 2002“ ter z oznako podpo-
dročja (A) uprizoritvene dejavnosti, B) glas-
bena dejavnost itn.). Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti naveden naslov predlagatelja.
V primeru, da prijavitelj kandidira s programi
oziroma projekti na več razpisanih področij,
mora biti vsaka prijava poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami.

V skladu z 18. členom Odloka o financi-
ranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih
oseb in posameznikov je razpisni rok za
posamezne kulturne projekte, ki jih bo v
letu 2002 financirala oziroma sofinancirala
MOL, odprt do naslednjega razpisa.

Pod 6: “Ne odpiraj – vloga: raziskovalni
projekti“ ter z oznako projekta (A, B).

Pod 7: “Ne odpiraj – vloga: tisk“ oziroma
“Ne odpiraj – vloga: posveti“.

VIII.Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila dne 16. 1. 2002. Odpiranje vlog
ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija, če
MOL ne razpolaga s to dokumentacijo, v
roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelje
pozvala, da do dne 1. 2. 2002 dopolnijo
prijavo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne
bodo dopolnili, bo prijava izločena kot ne-
popolna.

IX. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje do dne 26. 2. 2002.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani

dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/zamescane/izmestneuprave/razpi-
si/index. html ali pa jo v tem roku zainteresi-
rani dvignejo vsak delovni dan, in sicer:

Pod 1, 2 in 3: med 9. in 12. uro na
naslovu MOL – Sprejemna pisarna (Marjeta
Kerin Bratuš), Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.

Pod 4: med 10. in 12. uro v tajništvu
Službe za šport Oddelka za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport MOL (Neven-
ka Ravnikar), Resljeva 18, Ljubljana.

Pod 5, 6 in 7: med 10. in 12. uro v
tajništvu Oddelka za kulturo in raziskovalno

dejavnost MOL (Mirjam Lukjanovič), Čopo-
va 14/II, Ljubljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan, in sicer:

– za področje pod 1: tel. št. 306-40-44,
med 9. in 12. uro,

– za področje pod 2: tel. št. 306-40-47,
med 9. in 12. uro,

– za področje pod 3: tel. št. 306-41-00,
med 9. in 12. uro,

– za področje pod 4: tel. št. 306-40-40,
med 9. in 13. uro,

– za področje pod 5: tel. št. 306-26-00,
med 10. in 12. uro,

– za področje pod 6 in 7: tel. št.
306-26-08, med 9. in 12. uro.

Mestna občina Ljubljana

Št. 02779 Ob-60649
Na podlagi Pravilnika o postopku za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01) objavlja Občina Kr-
ško, Cesta krških žrtev 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področjih:
A) socialnega varstva

B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2002 sofinancirala

Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

2. Predmet javnega razpisa so: progra-
mi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofit-
nih organizacij ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega var-
stva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in or-

ganizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje pro-
stega časa otrok in mladostnikov ter invali-
dnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,

– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za sto-
rilce nasilnih dejanj,

– programi za svetovanje, pomoč in re-
habilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,

– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in dru-
gim osebam v osebnih stiskah,

– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alko-
hola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,

– programi med generacijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bi-
valnem okolju skrbijo za zmanjševanje soci-
alne izključenosti starejših in vzpodbujajo
širjenje prostovoljnega dela starih samih ter
prostovoljnega dela za stare.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 101-102 / 14. 12. 2001 / Stran 7947

Pod B)
– programi društev in organizacij, ki de-

lujejo v javnem interesu na področju zdrav-
stvenega varstva,

– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok,

– programi za promocijo zdravja v občini
Krško,

– programi za vzgojo otrok in mladostni-
kov za zdrav način življenja,

– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdra-
vja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,

– programi svetovanja, pomoči in reha-
bilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih sto-
ritev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavi-
jo program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdrav-

stveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejav-
nosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih pro-
gramov,

– dobrodelne organizacije kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov Občine Krško, ustanovijo posa-
mezniki v skladu z zakonom ali verske sku-
pnosti,

– organizacije za samopomoč, kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov,

– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo pose-
bne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invali-
dnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo pro-
grame na področju sociale in zdravstva.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje občine Krško oziroma njene ob-
čane.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orien-
tacijska vrednost razpisa za obe področji za
leto 2002 je 19,000.000 SIT, in sicer:

– za področje A: 12,000.000 SIT,
– za področje B: 7,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v pro-
gramu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2002 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so re-
gistrirani za opravljanje socialno varstvenih
storitev – namesto odločbe ali sklepa o re-
gistraciji se lahko predloži odločba o statu-

su društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega ali zdravstvenega var-
stva,

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet oziroma Davčnega urada,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2002 morajo biti porabljena v letu
2002.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 9. januarja 2002 (datum poš-
tnega žiga) na naslov Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14, Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj –
ponudbe na razpis“ s pripisom “za področje
A“ oziroma “za področje B, odvisno od tega
za katero razpisno področje ponudnik od-
daja ponudbo.

Ponudniki lahko kandidirajo z enim pro-
gramom za sredstva samo na enem od raz-
pisnih področij. V primeru, da prijavitelj po-
šilja več programov, mora biti vsaka ponud-
ba poslana v posebni kuverti z ustreznimi
oznakami.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna ko-
misija opravila 15. januarja 2002 v prosto-
rih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavite-
lja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopol-
nitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2002
in v okviru sredstev, zagotovljenih v prora-
čunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvig-
nejo razpisno dokumentacijo in dobijo po-
drobnejše informacije: razpisno dokumen-
tacijo dobijo zainteresirani na naslovu: Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Cesta krških žrtev 14, Krško, vsak
delavnik med 8. in 10. uro, pri Tini Jerele,
oziroma v tajništvu oddelka, soba 205.

Občina Krško

Št. 02779 Ob-60651
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s

področja tehnične kulture, ki jih bo v
letu 2002 sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Cesta krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa so:
Programi s področja tehnične kulture, in

sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško

opremo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-

telji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s po-
dročja tehnične kulture in imajo sedež v
Občini Krško.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orien-
tacijska vrednost razpisa za leto 2002 je
3,192.000 SIT.

5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v pro-
gramu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2002 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote); namesto odločbe ozi-
roma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju tehnične kulture,

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet oziroma Davčnega urada,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2002 morajo biti porabljena v letu
2002.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 9. januarja 2002 (datum poš-
tnega žiga) na naslov: Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj –
prijava na razpis za tehnično kulturo 2002“.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komi-
sija opravila 14. januarja 2002 v prostorih
Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavite-
lja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopol-
nitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
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dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2002
in v okviru sredstev, zagotovljenih v prora-
čunu.

11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavite-
lji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpi-
sno dokumentacijo dobijo zainteresirani na
naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Krško,
vsak delavnik razen sobote med 8. in 10.
uro, pri Tini Jerele, oziroma v tajništvu od-
delka, soba 205.

Občina Krško

Št. 02779 Ob-60652
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke

in mladino, ki jih bo v letu 2002
sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Kr-
ško.

2. Predmet javnega razpisa so: progra-
mi za otroke in mladino v Občini Krško v
letu 2002, razen programov s področja
športa, zdravstva in sociale.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ter
ostale nevladne organizacije, ki so registri-
rani za opravljanje dejavnosti s področja de-
la z mladimi in imajo sedež v Občini Krško.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orien-
tacijska vrednost razpisa za področje dela z
mladimi za leto 2002 je 6,492.000 SIT.

5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v pro-
gramu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2002 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote); namesto odločbe ozi-
roma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju dela z otroki in mladino,

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet oziroma Davčnega urada,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2002 morajo biti porabljena v letu
2002.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijave oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 9. januarja 2002 (datum poš-
tnega žiga) na naslov: Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu

razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan v
zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj – prija-
va na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov za otroke in mladino 2002“. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opra-
vila 14. januarja 2002, v prostorih Občine
Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavite-
lja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopol-
nitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Kr-
ško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogod-
bo o sofinanciranju programov po sprejemu
in uveljavitvi proračuna za leto 2002 in v
okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvig-
nejo razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo dobijo zainteresirani na naslo-
vu: Občina Krško, Oddelek za družbene
dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak delavnik
razen sobote med 8. in 10. uro, pri Tini
Jerele, oziroma v tajništvu oddelka, soba
205.

Občina Krško

Ob-60653
Na podlagi 18., 19., in 20. člena Zako-

na o uresničevanju javnega interesa na po-
dročju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter Pra-
vilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje kulturnih programov, ki se so-
financirajo iz proračuna Občine Krško (Ur. l.
RS, št. 91/01), ter Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 66/01), Občina Krško
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju kulture, ki jih bo v letu 2002
sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Kr-
ško.

2. Predmet javnega razpisa so: progra-
mi na področju kulture, ki zajemajo vse obli-
ke ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih vrednot na področju
književne, glasbene, plesne, gledališke, li-
kovne, filmske in video dejavnosti, varstva
kulturne dediščine, razstavne in knjižnične
dejavnosti ter založništva in kinematografije
ter investicije in investicijsko vzdrževanje.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis: na razpis se lahko pri-
javijo:

1. javni zavodi na področju kulture,
katerih ustanoviteljica je Občina Krško, za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,

2. drugi zavodi, ki delujejo na podro-
čju kulture v Občini Krško in imajo referen-
ce za kakovostno izvedbo programa,

3. fizične in pravne osebe, ki opravlja-
jo kulturno umetniške dejavnosti in imajo
sedež v Občini Krško (kulturna društva in
njihove zveze, samostojni ustvarjalci na po-
dročju kulture, območna izpostava Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti ter avtorji
za avtorske programe,

4. mladi umetniki, ki imajo stalno bi-
vališče v Občini Krško, ki niso starejši od
30 let, njihovo dosedanje delo in javno priz-
nani uspehi pa potrjujejo njihovo izjemno
nadarjenost, za izvedbo posameznih pro-
gramov ali študijsko izpopolnjevanje doma
ali v tujini,

5. organizatorji kulturnih prireditev za
gledališka in glasbena gostovanja, razstave,
abonmaje, pregledna srečanja, tekmovanja,
festivale, multimedijske in druge prireditve,
če imajo za izvedbo zagotovljene kadrov-
ske, finančne in prostorske možnosti,

6. lastniki premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status spomenika
ali pa je vpisana v zbirni register dediščine,
za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spo-
menika, pod pogoji, kot jih določa zakon.

4. Orientacijska vrednost razpisa: orien-
tacijska vrednost razpisa za področje kultu-
re za leto 2002 je 36,850.000 SIT.

5. Merila za izbor programov: osnovna
merila za vrednotenje programov so:

– kakovost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa,
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov, izvedenih v

preteklem letu (število obiskovalcev, stro-
kovne kritike).

Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavno-
sti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumen-
tacije:

– izpolnjena prijava na razpis in izpolnje-
ni obrazci iz razpisne dokumentacije,

– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode); namesto
sklepa o registraciji se lahko predloži odloč-
ba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture,

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet oziroma Davčnega urada,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2002 morajo biti porabljena v letu 2002.
8. Rok za predložitev prijav in način pre-

dložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 9. januarja 2002 (datum poš-
tnega žiga) na naslov: Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Obči-
ne Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen “Ne odpiraj –
prijava na razpis za kulturni programi 2002“.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.
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9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna ko-
misija opravila 15. januarja 2002, v prosto-
rih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje poz-
vala, da dopolnijo vlogo. Rok za dopolnitev
ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2002
in v okviru sredstev, zagotovljenih v prora-
čunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani na
naslovu: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak
delavnik razen sobote med 8. in 10. uro,
pri Tini Jerele, oziroma v tajništvu oddelka,
soba 205.

Občina Krško

Ob-60654
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini Kr-
ško (Ur. l. RS, št. 40/99) in 3. člena Pravil-
nika o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o vrednotenju športnih programov v Ob-
čini Krško (Ur. l. RS, št. 101/99), objavlja
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Krško za leto 2002
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. športne zveze,
3. vrtci, osnovne in srednje šole,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so

registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-

dniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,

razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,

2. da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število športni-
kov,

3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,

4. da imajo zagotovljeno vadbo najmanj
35 tednov v letu,

5. da dostavijo občini podatke o član-
stvu, poročilo o realizaciji programov v pre-
teklem letu, plan dejavnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.

III. V letu 2002 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo otrok in mla-

dine:
– v starosti do 7 let: 40 urni program

redne vadbe,

– v starosti 7–15 let: 80 urni program
redne vadbe,

– v starosti 16–19 let: 80 urni program
redne vadbe,

– dejavnosti v okviru programa “Zlati son-
ček“, “Morski konjiček“, “Ciciban planinec“
in “Naučimo se plavati“,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok v šolskih športnih društvih, ki ima-
jo značaj redne vadbe, zlasti dejavnosti v
okviru programa športne značke, “Zlati son-
ček“, tečaje plavanja, “Krpan“ in organizaci-
jo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj naj-
manj na občinski ravni.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, ki ima značaj redne-
ga športnega treniranja: dogovorjene pro-
grame individualnih in kolektivnih športnih
panog.

3. Športno rekreativna dejavnost:
– redna vadba,
– množične športno rekreativne akcije.
4. Kakovostni in vrhunski šport:
– redna vadba,
– uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni,
– število doma vzgojenih športnikov,
– športni dodatek,
– priprave statusnih športnikov,
– udeležbe na svetovnih, evropskih pr-

venstvih in olimpijskih igrah,
– stimulativno nagrajevanje trenerjev.
5. Šport invalidov:
– redna vadba.
6. Program skupnih nalog:
– izobraževanje in izpopolnjevanje stro-

kovnega kadra, ki deluje v športnih druš-
tvih.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.

IV. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi Pravilnika o vrednotenju špor-
tnih programov v Občini Krško in Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini
Krško.

V. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: rok za prijavo programov je 9.
januar 2002 (datum poštnega žiga). Prijave
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
s pripisom “javni razpis – šport“. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpi-
sno dokumentacijo dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič, tel.
07/49-81-229, ali pri sekretarju Športne
zveze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija
58, tel. 07/49-05-255, vsak delavnik ra-
zen sobote med 8. in 9. uro.

VI. Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udele-
žencev, krajem izvajanja programa in urni-
kom. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na
razpis, pošljejo tudi fotokopijo odločbe o
registraciji.

VII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju športnih pro-
gramov.

Občina Krško

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-65/01-0515 Ob-60474
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a)
– 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca za področje civilnega prava na
Državnem pravobranilstvu na sedežu v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca za področje upravnega prava
na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-64/2001 Ob-60473
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-19/2001 (0515) Ob-60587
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,

b) 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Šentjurju pri
Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
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2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-60/01-0515 Ob-60658
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu za-
kona o državnem tožilstvu

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-

ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 360-04/2001-104 Ob-60414
Na podlagi 10. in 15. člena Odloka o

ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 3/01 in 93/01) Mestna občina Mur-
ska Sobota ponovno razpisuje

2 člana uprave
Javnega stanovanjskega sklada Mestne

občine Murska Sobota.
Za člana uprave je lahko imenovana ose-

ba, ki poleg osnovnih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo ali viso-
ko strokovno izobrazbo,

– da ima najmanj pet let ustreznih delov-
nih izkušenj,

– da ima sposobnost vodenja in komuni-
ciranja,

– da ni bila pravnomočno nepogojno ob-
sojena na kazen zapora več kot tri mesece,
če še ni izbrisana.

Člana uprave opravljata funkcijo nepo-
klicno.

Člana uprave sta imenovana za dobo 4
let in sta lahko ponovno imenovana.

Vloge o dokazilih o izpolnjevanju razpi-
sanih pogojev pošljite na naslov: Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, v 15
dneh od objave.

Mestna občina Murska Sobota

Druge objave

Št. 2606-5/00/108-0522 Ob-60496
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi

Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97, 119/2000),
149. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 30/2001), drugega odstavka
8. člena Uredbe o podelitvi koncesij za upo-
rabo radiofrekvenčnega spektra za oprav-
ljanje storitev UMTS/IMT - 2000 (Ur. l. RS,
št. 16/2001) in 2.5. točke razpisne doku-
mentacije Ministrstvo za informacijsko
družbo objavlja

podatke
o podelitvi koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra
za opravljanje telekomunikacijskih

storitev UMTS/IMT
1. Koncedent: Vlada Republike Slove-

nije.
2. Naslov koncedenta: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 11. 2001.
4. Število prejetih ponudb: 1.
5. Izrek odločbe o podelitvi koncesije:

1. Koncesija za uporabo radiofrekven-
čnega spektra za opravljanje storitev za
opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 se za
obdobje petnajst let z možnostjo podaljša-
nja v skladu s 32. členom Uredbe o podeli-
tvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT -

2000 podeli družbi: Mobitel d.d., Vilharjeva
23, 1000 Ljubljana.

2. Koncesija vsebuje pravico do:
a) uporabe frekvenčnih pasov širine

2 × 15MHz za FDD in 5MHz za TDD v fre-
kvenčnih pasovih 1900 - 1980 MHz, 2010
- 2025 MHz in 2110 - 2170 MHz v skladu
z odločbo CEPT (ERC/DEC/(99)25) na
celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri
tem pa mora v obmejnih krajih pri načrto-
vanju upoštevati pogoje za mednarodno ko-
ordinacijo, predvidene v dokumentih
CEPT;

b) postavitve ustreznega javnega tele-
komunikacijskega omrežja UMTS/IMT-2000
ter do opravljanja vseh storitev
UMTS/IMT-2000 na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije;

c) da se mu v skladu z možnostmi
dodeli ustrezno število drugih frekvenc za
medsebojno povezavo baznih postaj in za
povezavo z omrežjem PSTN/ISDN;

d) medomrežne povezave z drugimi
telekomunikacijskimi omrežji, predvsem
omrežjem PSTN/ISDN.

3. Koncesionar je dolžan:
a) zagotavljati delovanje svojega

omrežja v skladu z Uredbo o podelitvi kon-
cesij za uporabo radiofrekvenčnega spek-
tra za opravljanje storitev UMTS/IMT –
2000, z drugimi predpisi in s koncesijsko
pogodbo;

b) plačati enkratno nepovratno kon-
cesijsko dajatev v višini 22.000,000.000
SIT na način in v rokih določenih v točki
2.7. razpisne dokumentacije in v skladu s
svojo ponudbo;

c) plačati letno dajatev za uporabo
dodeljenega dela radiofrekvenčnega spek-
tra točke 2.a izreka te odločbe, za kritje
stroškov nadzorovanja omrežja in storitev
UMTS/IMT-2000 in upravljanja z radiofre-
kvenčnim spektrom.

4. Vlada RS kot koncedent in izbrani
ponudnik kot koncesionar skleneta konce-
sijsko pogodbo najpozneje v 15 dneh po
dokončnosti te odločbe.

5. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 12. 2001.

Ministrstvo
za informacijsko družbo

Ob-60579
ELMO d.d., Vojkova 58, Ljubljana, ob-

javlja
namero o prodaji

naslednjih nepremičnin:
I. poslovno-proizvodno-skladiščni pro-

stori, Vojkova 58, Ljubljana:
– proizvodno-skladiščna hala A,

5.439 m2,
– pisarniški prostori, 1.797 m2 (del

prostora obremenjen z najemnim ra-
zmerjem),

– skladiščni prostor A, 696 m2,
– skladiščni prostor B, 744 m2 (del

prostora obremenjen z najemnim razmer-
jem),

– skladiščni prostor C, 155 m2;
II. poslovni prostori, Linhartova cesta 3a,

Plava laguna, Ljubljana:
– pisarniški prostori (1. nadstropje),

748,41 m2 (prostor je obremenjen z najem-
nimi razmerji);

III. garaži, Rapova jama, Ljubljana – Be-
žigrad:

– garažni boks št. 46, 16,02 m2 (prostor
je obremenjen z najemnim razmerjem),

– garažni boks št. 47, 16,02 m2;
IV. počitniške enote:
1. Barbariga, Pula, Hrvaška:
– počitniški apartma, 32,40 m2, vrt

21,25 m2,
– počitniški apartma, 32,40 m2, vrt

28 m2,
– počitniški apartma, 32,40 m2, vrt

21,30 m2;
2. Cres, Miholaščica, Hrvaška:
– počitniški apartma, 53,84 m2, dvoe-

tažni,
– počitniški apartma, 53,84 m2, dvoe-

tažni;
3. Mareda, Hrvaška:
– počitniško bivalna enota, 34,75 m2,
– počitniško bivalna enota, 34,73 m2;
4. Terme Čatež:
– počitniška hišica, 46,90 m2,
– počitniška hišica 46,90 m2;
5. Rogla:
– počitniška hišica, 70,36 m2;
6. Moravske Toplice:
– počitniško bivalna enota, 34,49 m2.
Podrobnejše informacije o navedenih ne-

premičninah dobite v tajništvu družbe na tel.
01/436-71-00.

V primeru več ponudb za posamezno
nepremičnino si prodajalec pridržuje pravi-
co razpisa dražbe.

ELMO,
Elektromontažno podjetje d.d.
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Razglasi in objave

Postavitev stalnega sodnega
tolmača

Št. 165-03-136/00 Ob-60245
Greta Jenček, stalno prebivališče:

3000 Celje, Opekarniška c. 12c, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-136/00 z dne 7. 11. 2001 ime-
novana za sodnega tolmača za nemški je-
zik za neomejen čas in za celotno Republi-
ko Slovenijo.

Št. 165-03-108/00 Ob-60246
Silva Hrastnik, stalno prebivališče:

2000 Maribor, Ul. Šantlovih 22, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-108/00 z dne 7. 11. 2001 ime-
novana za sodnega tolmača za nemški je-
zik za neomejen čas in za celotno Republi-
ko Slovenijo.

Št. 165-03-119/00 Ob-60247
Ksenija Kozar, stalno prebivališče: 2250

Ptuj, Miklošičeva 5, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 165-03-119/00 z
dne 7. 11. 2001 imenovana za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 165-03-97/00 Ob-60251
Maja Blaškovič, stalno prebivališče: 6000

Koper, Arjol 7, Bertoki, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-97/00
z dne 7. 11. 2001 imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 165-03-62/00 Ob-60261
Polona Starc, stalno prebivališče: 1432

Zidani Most, Veliko Širje 101, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-62/00 z dne 7. 11. 2001 imeno-
vana za sodnega tolmača za angleški jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.

Št. 165-03-88/00 Ob-60272
Trajko Barbutovski, stalno prebivališče:

2000 Maribor, Vojašniška 8, je bil z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-88/00 z dne 7. 11. 2001 imeno-
van za sodnega tolmača za makedonski je-
zik za neomejen čas in za celotno Republi-
ko Slovenijo.

Št. 165-03-3/00 Ob-60278
Aleksander Kuzmanovski, stalno prebi-

vališče: 2000 Maribor, Vrbanska c. 16a, je
bil z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-3/00 z dne 7. 11. 2001 imenovan
za sodnega tolmača za makedonski jezik za
neomejen čas in za celotno Republiko Slo-
venijo.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 3/8-35102-127/01 Ob-60315
Upravna enota Vrhnika izdaja po uradni

dolžnosti na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/00), v upravni zadevi
vlagateljev Sanje Frkal in Petra Frkala, Vr-
hnika, Mrakova 7 – priglasitev gradbenih
del, naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ja-
nezu Marklju, rojen 10. 5. 1949, neznane-
ga prebivališča, se postavi Frančiško Mar-
kelj, Gradišče 17a, Vrhnika.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku priglasitve gradbenih del toli-
ko časa, dokler ne nastopi zakoniti zasto-
pnik ali predstavnik oziroma stranka sama
ali njen pooblaščenec.

Št. 3/8-35102- 49/01 Ob-60316
Upravna enota Vrhnika izdaja po uradni

dolžnosti na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99 in 70/00), v upravni zadevi
vlagateljice Maje Katarine Cikač z Vrhnike,
Mrakova 7 – priglasitev gradbenih del, na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ja-
nezu Marklju, rojen 10. 5. 1949, neznane-
ga prebivališča, se postavi Frančiško Mar-
kelj, Gradišče 17a, Vrhnika.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku priglasitve gradbenih del toli-
ko časa, dokler ne nastopi zakoniti zasto-
pnik ali predstavnik oziroma stranka sama
ali njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-3/01-101 Ob-60242
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo pra-
vilnik o delovanju sindikata, vpisan v evi-
denco statutov sindikatov dne 29. 11.
2001 pod zaporedno št. 52 z nazivom:
Pravilnik Sindikata družbe Hotel Sava,
sprejetega na ustanovni seji Sindikata
družbe Hotel Sava, Rogaška Slatina, Ne-
odvisnost KNSS, dne 22. 11. 2001, s se-
dežem: Hotel Sava, Zdraviliški trg 10,
3250 Rogaška Slatina.

Št. 028-11/2001 Ob-60243
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, z dnem 3. 12. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom “Statut
Sindikalne enote strokovnih služb SŽ” in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod za-
poredno številko 276, za sindikat z imenom:
Sindikat železničarjev Slovenije, Sindikal-
na enota strokovnih služb SŽ, kratico: SŽS
SE SSSŽ, matično številko: 1160036 in se-
dežem: Trg OF 5a, Ljubljana.

Ob-60329
Pravila Sindikata kovinske in elektro

industrije Slovenije - konference sindi-
kalnih podružnic AS Domžale, skrajšano
SKEI Konferenca AS Domžale, s sede-
žem na Ljubljanski 1, 1230 Domžale, se
hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zapo-
redno številko 07/01.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513516.

Št. 127-9/2000 Ob-60644
Veljavna pravila Sindikata HYB Šentjer-

nej, s sedežem v Šentjerneju, Trubarjeva
7, 8310 Šentjernej, ki so bila 27. 11.
2001 sprejeta na sestanku članov sindika-
ta, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 182.

Št. 121-59/93-08 Ob-60645
Upravna enota Kranj preneha hraniti

Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata Kokre, trgovskega podjetja
Kranj, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 45. Iz evidence statutov
sindikatov se pravila izbrišejo z dnem
4. 12. 2001.

Št. 028-15/2001 Ob-60646
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, izpostava Center, z dnem 6. 12.
2001 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Statut Sindikata Glavnega odbora
SVIZ” in ga vpiše v evidenco statutov sindi-
katov, pod zaporedno št. 277, za sindikat
z imenom: Sindikat Glavnega odbora
SVIZ, kratico: Sindikat GO SVIZ, matično
št.: 1160044 in sedežem: Dalmatinova
4, Ljubljana.

Objave gospodarskih
družb

Ob-60413
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zako-
na o gospodarskih družbah, uprava družbe
Hermes  Plus,  računalniški  in  merilni
sistemi  d.d.,  Šlandrova  2,  Ljubljana  in
direktor  družbe  Maček,  računalniški  in-
ženiring  d.o.o.,  Kersnikova  19,  Celje
objavljata

obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani

in Okrožnemu sodišču v Celju, dne 30. 11.
2001, predložena pogodba o poenostavlje-
ni pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Maček, računalniški inženiring d.o.o. kot
prevzete družbe k delniški družbi Hermes
Plus, Računalniški in merilni sistemi d.d.,
kot prevzemni družbi.

Delničarje oziroma družbenike obeh
družb uprava prevzemne družbe in direktor
prevzete družbe opozarjata na njihove pra-
vice iz drugega do četrtega odstavka



Stran 7952 / Št. 101-102 / 14. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

516. člena in na pravico iz tretjega odstav-
ka 528. člena Zakona o gospodarskih
družbah.

Hermes Plus d.d.
predsednik uprave

Maček d.o.o.
direktor

Ob-60458
Energetika – ŽJ, d.o.o., Jesenice, Ce-

sta železarjev 8, Jesenice, kot prenosna
družba, na podlagi določila 533.f člena Za-
kona o gospodarskih družbah v zvezi s
533.o členom Zakona o gospodarskih
družbah objavlja

obvestilo
Družba Energetika – ŽJ, d.o.o., Jese-

nice, Cesta železarjev 8, Jesenice, je dne
26. 11. 2001 predložila registrskemu
sodišču Okrožnega sodišča v Kranju,
Pogodbo o delitvi in prevzemu družbe
Energetika – ŽJ, d.o.o., Jesenice, z dne
23. 11. 2001 zapisano v obliki notarskega
zapisa.

Imetnike poslovnih deležev v prenosni
družbi Energetika – ŽJ, d.o.o., Jesenice,
se obvešča in opozarja, da lahko na sedežu
prenosne družbe Cesta železarjev 8, Jese-
nice, v času do datuma sklica skupščine
družbe, ki bo odločala o delitvi, pregledajo
listine navedene v drugem odstavku 533.f
člena Zakona o gospodarskih družbah, pri
čemer jim je prenosna družba dolžna na
njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delov-
ni dan po prejemu zahteve, brezplačno dati
prepis teh listin, kot tudi, da bodo navedene
listine predložene na sami skupščini družbe,
na kateri bo uprava prenosne družbe obraz-
ložila vsebino Pogodbe o delitvi in prevze-
mu ter imetnike poslovnih deležev obvestila
o vseh pomembnih spremembah premože-
nja prenosne družbe v obdobju od sestave
pogodbe o delitvi in prevzemu do zaseda-
nja skupščine.

Upnike ter svet delavcev prenosne
družbe Energetika – ŽJ, d.o.o., Jesenice,
se obvešča in opozarja, da jim je prenosna
družba dolžna na njihovo zahtevo, najka-
sneje naslednji delovni dan po prejemu za-
hteve, brezplačno dati prepis pogodbe o
delitvi in prevzemu.

Energetika – ŽJ, d.o.o., Jesenice
uprava prenosne družbe
direktor Branko Vrečko

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-60577
Na podlagi določil 465. člena Zakona o

gospodarskih družbah, uprava družbe Ho-
teli Palace, d.d., Portorož, Obala 43, obve-
šča, da so Hoteli Morje d.d. Portorož dne
3. 12. 2001 pridobili večinski delež v družbi
Hoteli Palace d.d., in sicer 46,12% vseh
delnic.

Hoteli Palace, d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preložitev sklica skupščine

Ob-60520
Uprava družbe s soglasjem nadzornega

sveta preklicuje in predlaga sklic skupščine
družbe Hoja Lepljene konstrukcije in ža-
ga Škofljica d.d., ki je bila sklicana za dan
18. 12. 2001 ob 12. uri na sedežu družbe
Ljubljana, Ižanska 18, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001, na
nov datum sklica, in sicer na dan 17. 1.
2002 ob 12. uri na istem sedežu in z istim
dnevnim redom.

Hoja Lepljenje konstrukcije
in žaga Škofljica d.d.

uprava

Ob-60412
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-

munalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d. sklicujem

izredno sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 1. 2002 ob 15.

uri v prostorih Restavracije Štefanič pri Bla-
govnici Brežice, Bizeljska cesta 37.

1. Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potr-
ditev dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave: na podlagi liste
prisotnih se ugotovi sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Jožico
Stajić, za preštevalca glasov pa Darka Fer-
lana in Srečka Praha. Potrdi se dnevni red.
Vabljeni notar je prisoten.

2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo družbe na podlagi podatkov KDD
d.d., Ljubljana, na dan 10. 1. 2002, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo
pisno prijavili svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni pol ure pred pričetkom seje, da bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost, pre-
vzeli gradivo za glasovanje in se izkazali z
osebnim dokumentom. Pooblaščenci delni-
čarjev se izkažejo z osebnim dokumentom
in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra. Poo-
blastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji morebitne nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporo-
čeno pošiljko ali jih podajo neposredno na
sedežu družbe.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v splošnem sek-
torju vsak delavnik od 14. do 15. ure od
dneva objave sklica skupščine naprej.

KOP Brežice d.d.
uprava družbe

Ob-60454
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Žito

prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi del-
ničarje na

5. sejo skupščine
družbe Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska

c. 154,
ki bo v torek, 15. 1. 2002 ob 13. uri, v

dvorani Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Matjaža Koširja in Jerneja
Peršaka. Skupščini bo prisostvovala vablje-
na notarka Marina Ružič Tratnik.

3. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na podlagi odstopnih izjav razrešijo
z dnem sprejema tega sklepa naslednji člani
nadzornega sveta: Ada Gorjup, Simona Čar-
man Poberaj, Metka Kandrič, Anton Škrlj.

V nadzorni svet se do konca mandata
sedanjemu nadzornemu svetu imenujejo na-
slednje nadomestne člane: Borut Jamnik,
Dragomir Kolman, Janez Bojc, Marko Pla-
ninšec.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki, ki bodo najmanj tri dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v centralnem registru pri KDD
na zadnji prijavni dan.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu glavnega direktorja vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posamezni točki dnevne-
ga reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Žito, d.d., Ljubljana
uprava družbe
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Št. 10/2001 Ob-60517
Na podlagi XXX.A člena statuta družbe

Consulting d.d. podjetje za finančno po-
slovne storitve in svetovanje, uprava
družbe sklicuje

5. redno skupščino
delničarjev družbe

ki bo v soboto, dne 19. 1. 2002 ob 16.
uri v prostorih poslovne hiše Emona, I. nad-
stropje, Šmartinska 130, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta družbe: za nadzornika glasovanja se
izvoli Lampe Helena.

4. Sprejem letnega poročila direktorja
družbe o poslovanju družbe v letu 2000, z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta družbe: na podlagi mnenja nadzornega
sveta družbe ter pozitivnega mnenja revizor-
ja, se sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe v letu 2000, z mnenjem revizorja.

5. Ugotovitev čistega dobička za leto
2000 ter razporeditev čistega dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: ugotovi se čisti dobiček po
računovodskih standardih v letu 2000, v
višini 6,817.077,76 SIT. Čisti dobiček osta-
ne nerazporejen.

6. Razporeditev nerazporejenega čiste-
ga dobička iz leta 1995 in nerazporejene
revalorizacije dobička iz leta 1992, 1993 in
leta 1994 obračunano na dan 31. 12.
1995.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: nerazporejeni čisti dobiček iz
leta 1995 v višini 690.918,42 SIT se razpo-
redi tako, da se 50% čistega dobička v viši-
ni 345.459,21 SIT nameni za izplačilo divi-
dend.

Dividenda za eno delnico znaša 29 SIT
bruto.

Dividende se izplačajo 25. 2. 2002.
Za rezerve se nameni 50% čistega do-

bička iz leta 1995 v višini 345.459,21 SIT
ter revalorizacija dobička iz leta 1992 v viši-
ni 10,420.590,06 SIT, revalorizacija dobič-
ka iz leta 1993 v višini 91.167,60 SIT in
revalorizacija dobička iz leta 1994 v višini
5.171,64 SIT, za čas od 1. 1. 1995 do
31. 12. 1995.

7. Imenovanje revizorja za revidirane let-
nega poročila družbe za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe: za revizorja za revidiranje let-
nega poročila družbe za leto 2001 se ime-
nuje revizijska družba Ecum Revizija d.o.o.
Ljubljana, Kersnikova 6.

Gradiva za zasedanje skupščine so na
vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Središka 21, vsak delov-
ni dan po tej objavi v Uradnem listu RS, od
10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali njihovi pooblaščenci, ki
morajo imeti notarsko overjeno pooblastilo.

Dvorana, v kateri bo zasedanje poteka-
lo, bo odprta 45 minut pred začetkom zase-
danja skupščine.

Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z osebno izkaznico ali drugim iden-

tifikacijskim dokumentom in s podpisom na
seznamu udeležencev potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini ter prevzem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine 9. 2. 2002 ob
isti uri v istem prostoru.

Skupšina bo na ponovnem zasedanju ve-
ljavno odločala ne glede na višino na zase-
danju zastopanega kapitala družbe.

Consulting d.d. Ljubljana
direktor

Marjan Dragar

Št. 000225 Ob-60586
V skladu z določili 31. člena Statuta Za-

varovalnice Maribor d.d. ter na podlagi
sklepa nadzornega sveta družbe z dne
4. 12. 2001 sklicuje uprava družbe

21. zasedanje sklupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v torek, 15. 1. 2002 ob 11. uri, v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov z 20. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izbrskitvi sklepov skupščine z dne 24. 7.
2001.

3. Obravnava predloga sprememb in do-
polnitev statuta ZM d.d.

Predlog sklepa: 9. členu statuta ZM d.d.
se doda novi peti odstavek, ki se glasi: upra-
va družbe je pooblaščena za povečanje
osnovnega kapitala družbe z izdajo novih
delnic v nematerializirani obliki in na ime.
Osnovni kapital se lahko na ta način poveča
samo za zagotovitev z zakonom predpisane
kapitalske ustreznosti družbe in izključno z
denarnimi vložki. Nove delnice se izdajo sa-
mo s soglasjem nadzornega sveta družbe.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo in dopolnitev statuta, ki
zadeva uskladitev njegovega besedila s tem
sklepom na nadzorni svet družbe.

4. Obravnava načrta potrebnih zavaro-
valnotehničnih rezervacij in sprejem sklepa
o povečanju osnovnega kapitala Zavaroval-
nice Maribor d.d.

Predlog sklepa:
a) za zagotovitev zakonsko opredeljene

kapitalske ustreznosti se izvede povečanje
osnovnega kapitala Zavarovalnice Maribor
d.d. z vplačilom denarnih vložkov za
7.112,381.000 SIT, in sicer tako, da se
izvede dokapitalizacija delniške družbe z iz-
dajo 4,800.000 rednih delnic v nemateriali-
zirani obliki na ime po nominalni vrednosti
1.000 SIT v skupni nominalni vrednosti
4.800,000.000 SIT, rok za vpis in vplačilo
delnic je 31. 3. 2002;

b) ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. in 4. točki prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papir-
jev (Ur. l. RS, št. 58/99);

c) delnice do zneska 4,800.000,000.000
SIT se morajo vpisati in vplačati najkasneje do
31. 3. 2002, uprava družbe pa se na podla-

gi sklepa nadzornega sveta družbe poobla-
šča, da v skladu z določili 328. člena ZGD
po vpisu osnovnega kapitala v sodni regi-
ster v znesku 4.800,000.000 SIT, izda na-
vadne (redne) delnice do zneska, oprede-
ljenega iz točke a) predloga tega sklepa, ali
pa izda vrednostne papirje z lastnostmi po-
drejenih dolžniških instrumentov, kot jih do-
loča 107. člen Zakona o zavarovalništvu in
7. člen Sklepa o postavkah in kapitalski
ustreznosti (Ur. l. RS, št. 3/01) skupno za
najmanj 2,3 milijarde oziroma za ustrezno
manj za kolikor zavarovalnica zmanjša na-
ložbe po 108. členu Zakona o zavaroval-
ništvu;

d) osnovni kapital Zavarovalnice Maribor
d.d. se poveča do zneska 7.112,381.000
SIT, z vpisom v sodni register najkasneje do
30. 6. 2002;

e) delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
družbe v sodni register.

Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico vpisa novih delnic v petnajstih dneh
od 16. 1. 2002. V sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu družbe;

f) skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom na
nadzorni svet družbe.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta
družbe in imenovanje nadomestnega člana.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave člana nadzornega sveta mag. Mladena
Starihe se na predlog uprave Nove KBM
d.d. kot nadomestni član v nadzorni svet
imenuje mag. Drago Pišek s trajanjem man-
data kot ga je imel nadomeščeni član nad-
zornega sveta.

6. Sklepanje o konverziji prednostnih
delnic ZM d.d. v navadne (redne) delnice.

Predlog sklepa: v skladu s 301. in
303. členom Zakona o gospodarskih
družbah se na predlog delničarja Pozavaro-
valnice Sava spremeni 208.500 predno-
stnih delnic prve emisije v navadne (redne)
delnice.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d., oziroma njihovi pooblaščenci,
ki pooblastila po pošti posredujejo tajništvu
družbe, najkasneje 5 dni pred skupščino.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno, sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-60594
Na podlagi 38. člena statuta družbe Po-

ligalant, industrija za predelavo plastičnih
mas d.d. uprava sklicuje

3. sejo skupščine
Poligalant, industrija za predelavo

plastičnih mas d.d.
ki bo dne 18. 1. 2002 ob 14. uri, na

sedežu podjetja v upravni stavbi Poligalanta
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:
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– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se delovna telesa skupščine –

predsednika in dva preštevalca glasov,
– seji bo prisostvovala vabljena notarka

Eva Lučovnik.
2. Potrditev dnevnega reda.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina potr-
di predlagan dnevni red.

3. Sprejem odstopnih izjav Darinke Ja-
garinec in Bojane Vinkovič kot članic nad-
zornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme odstopni izjavi Darinke Jagarinec
in Bojane Vinkovič kot članic nadzornega
sveta.

4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina ime-
nuje naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

– Herbert Piede in
– Franko Gregorič
za 4-letno mandatno obdobje od dneva

izvolitve dalje.
5. Razno “vprašanja in predlogi delni-

čarjev“.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepa

delničarjev, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vspostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma 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.

Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Poligalant, industrija za predelavo
plastičnih mas d.d.

Volčja Draga
predsednik uprave

Dimitrij Živec uni. dipl. ekon.

Ob-60612
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške

družbe Imgrad, industrija montažnih grad-
benih materialov Ljutomer d.d., Ormoška c.
46, sklicuje uprava družbe

5. skupščino
družbe Imgrad Ljutomer d.d.

ki bo dne 15. 1. 2002 ob 13. uri v sejni
sobi družbe Imgrad d.d., Babinska cesta 5,
Ljutomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina izvoli za predsednika skupščine
Kristijana Kontarščaka in za preštevalca gla-
sov Kunčič Juliko in Jerebič Marico.

Skupščina se seznani, da bo zapisnik o
delu skupščine vodil notar mag. Andrej
Rošker.

2. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la z denarnimi vložki.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
osnovni kapital družbe se poveča za
80,000.000 SIT, iz dosedanjih
287,359.000 SIT na 367,359.000 SIT. Za
znesek povečanja družba izda 80.000 na-
vadnih, imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT.

Prodajna cena ene nove delnice je
1.000 SIT.

Obstoječi delničarji družbe imajo pre-
dnostno pravico do nakupa novih delnic, in
sicer v sorazmerju z njihovimi deleži v osnov-
nem kapitalu družbe na dan vpisa sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster. Direktor družbe najkasneje v 8 dneh
po vpisu sklepa o povečanju osnovnega ka-
pitala v sodni register, pozove vse delničar-
je, da uresničijo prednostno pravico.

Delničarji morajo nove delnice vpisati in
vplačati v roku 15 dni od objave poziva. Vpis
novih delnic se uresničuje s pisno izjavo, ki
jo delničar pošlje upravi družbe, vplačilo no-
vih delnic pa se izvrši na transakcijski račun
družbe, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d.
– divizija Pomurja št. 02343 – 0016292744.

Kolikor udeležba delničarja ne omogoča
vpisa in vplačila cele delnice, se njegov vlo-
žek pri povečanju osnovnega kapitala zao-
kroži navzgor. V primeru, da zaradi zaokro-
ževanja pride do višjega zneska povečanja
osnovnega kapitala kot je določen v tem
sklepu, je nadzorni svet družbe pooblaščen,
da prilagodi ta sklep dejanskemu poveča-
nju osnovnega kapitala.

V primeru, da v roku za uresničitev pre-
dnostne pravice niso vplačane vse nove del-
nice, lahko delničarji družbe izvršijo vpis in
vplačilo preostalih delnic v naknadnem
15-dnevnem roku, in sicer ne glede na za-
stopanost v osnovnem kapitalu družbe. V
navedenem naknadnem roku pridobi delni-
ce tisti delničar, ki je časovno prej izvršil
vpis in vplačilo novih delnic, vse do višine
še nevplačanega razpisanega kapitala.

V primeru, da v naknadnem roku delni-
čarji vplačajo več kot znaša razpisani osnov-
ni kapital, se presežek v roku 5 dni od izte-
ka roka za vpis vrne delničarjem, skladno z
vrstnim redom vplačil.

V primeru, da nove delnice niso vplača-
ne v celoti do poteka 30-dnevnega roka od
vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapi-
tala v sodni register, se povečanje osnovne-
ga kapitala družbe ne izvrši. V tem primeru
se že izvršena vplačila za nakup novih del-
nic v 5 dneh od poteka roka za vpis vrnejo
delničarjem.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
sprejme sklep, s katerim ugotovi znesek

dejanskega povečanja osnovnega kapitala
in sprejme spremembe statuta, ki so potre-
bne zaradi uskladitve s tem sklepom.

3. Spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sprejme spremembe Statuta
družbe v predloženem besedilu.

4. Zamenjave članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: skupščina se

seznani, da je na podlagi odstopnih izjav
prenehal mandat Janku Siranku in Ernestu
Ebenšpanegerju in imenuje za nova člana
nadzornega sveta Vido Lorber in Matjaža
Vnuka.

5. Sejnine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za

udeležbo in delo v nadzornem svetu pripa-
da članoma nadzornega sveta sejnina v viši-
ni 30.000 SIT in predsedniku nadzornega
sveta sejnina v višini 40.000 SIT. Sejnina se
letno valorizira z indeksom rasti drobno pro-
dajnih cen v preteklem koledarskem letu.

Prijava udeležbe na skupščini
Zaradi lažjega organiziranja izvedbe

skupščine pozivamo delničarje, da svojo
udeležbo prijavijo najkasneje tri dni pred
skupščino upravi družbe pri Marici Jerebič
in v istem roku dostavijo tudi morebitna po-
oblastila. Udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili prisotnost in prevzeli glasovnice za gla-
sovanje.

Sklepčnost in ponovno odločanje
V skladu s Statutom družbe lahko skup-

ščina veljavno odloča, če so navzoči delni-
čarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj
petnajst procentov zastopanega osnovnega
kapitala.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom v istih
prostorih. Skupščina bo v tem primeru ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sklicano skupščino in predlo-

gi sklepov za vse točke dnevnega reda, je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Ljutomeru, Ormoška c. 46, vsak
delavnik med 9. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno zasedanja
skupščine.

Imgrad Ljutomer d.d.
uprava

Ob-60657
Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-

cuje direktorica

7. skupščino družbe
Sintal Celje, družbe za varovanje

premoženja, d.d. Celje
ki bo v torek, 15. 1. 2002 s pričetkom

ob 11. uri v pisarni notarja Mira Košaka, Trg
republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli se predsednik in potrdi se predlagani
notar.
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2. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
nadzornemu svetu se razrešijo naslednji čla-
ni nadzornega sveta: Robert Pistotnik –
predsednik, Jože Kurmanšek – član, Milan
Benetek – član.

Imenujejo se novi člani nadzornega sve-
ta: Robert Pistotnik, Jože Kurmanšek, Mi-
lan Benetek.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se 33. člen

statuta družbe tako, da glasi: skupščino se
skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v
uradnem listu ali s pisnim vabilom vsem del-
ničarjem, v katerem se navede dnevni red
ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja
skupščine, se ob sklicu obvezno objavi.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne pre-
dloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta je
vsem delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Sintal Celje, d.d., Ipavčeva ulica
22, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 11.30. Skupščina bo na istem
kraju. Skupščina bo sklepčna, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sintal Celje, d.d.
direktorica

Polona Senica, dipl. ekon.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 3/2001 S-60297
To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2001 z dne 24. 10. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 21. 11. 2001, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Gostin-
stvo d.o.o., Brezno 79, Podvelka, ter nje-
govimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

Razred 1: Obveznosti do dobaviteljev,
kreditodajalcev in državnih institucij, ki se
poplačajo v roku enega leta po pravnomoč-
nosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi, v
višini 20% vrednosti ugotovljene terjatve, re-

Objave sodišč

valorizirane z veljavno temeljno obrestno
mero od 14. 2. 2001 dalje do poplačila.

Razred 2: Obveznosti do dolžnikovih za-
poslenih, ki se poplačajo v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi, v višini 20% vrednosti ugotovlje-
ne terjatve, revalorizirane z veljavno teme-
ljno obrestno mero od 14. 2. 2001 dalje do
poplačila.

Potrjena prisilna poravnava ima, za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjat-
ve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 11. 2001

St 8/94 S-60301
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/94

z dne 29. 11. 2001 stečajni postopek nad
dolžnikom Grafika, podjetje grafične de-
javnosti p.o. Ilirska Bistrica zaključilo.

Terjatve dolžnika se prenesejo na štiri
upnike, in sicer Gepard 1 d.o.o. Koper,
Rižanski vodovod d.d. Koper, Zavod za in-
validsko in pokojninsko zavarovanje Slove-
nije, Ljubljana, Ministrstvo za finance Repu-
blike Slovenije, Ljubljana. Višina posamez-
nih terjatev je razvidna iz predloga stečajne-
ga upravitelja z dne 16. 11. 2001.

Po pravnomočnosti tega sklepa se nave-
deni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2001

St 57/2001 S-60302
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 57/2001 sklep z dne 3. 12.
2001:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Maxi group d.o.o., Trgovina in pre-
vozništvo, Šmarje pri Jelšah, Celjska ce-
sta 4, (matična št. 5608813).

Odslej se firma glasi: Maxi group d.o.o.,
Trgovina in prevozništvo, Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 4, (matična št. 5608813) - v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zlat-
ko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška Sla-
tina, št. delovnega dovoljenja: L6/2000.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka objavljen. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, 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-
moženja, na katerega so nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-

hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivre-
dnosti od vsote prijavljenih terjatev posamez-
nih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 6.
marca 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 3. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 12. 2001

St 68/99 S-60303
To sodišče razpisuje narok za obravnava-

nje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Biroreklam p.o., Miklošiče-
va 14/II, Ljubljana - v stečaju za dne 22. 1.
2002 ob 9.50 v sobi 352 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2001

St 13/97-248 S-60304
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Konstruktor Gradbeništvo d.o.o. - v
stečaju, Sernčeva 8, Maribor se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 77/2001 S-60305
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Pleskarstvo in soboslikarstvo, Caf
Božidar s.p., Vodole 31, Maribor se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 37/97 S-60306
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Unigit, gradbeno podjetje in trgovi-
na d.o.o. - v stečaju, Maribor se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 37/2000 S-60307
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Peak, družba za gostinstvo, storitve
in trgovsko dejavnost d.o.o. - v stečaju,
Pesniški dvor 11, Pesnica se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 101/2000 S-60308
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom KF Form Consulting - Kojič & Co
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k.d., Podjetje za svetovanje, trgovino in
storitve, Tržaška c. 37/a, Maribor se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 97/2000-11 S-60309
To sodišče je s sklepom opr. št. St

97/2001 z dne 3. 12. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad podjetjem Merinka - Tka-
nina Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Maribor, Žitna ul. 12.

Odslej se dolžnikova firma glasi Merinka
- Tkanina Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o. - v stečaju, Maribor, Žitna ul. 12,
njegova matična št. je 5509939, šifra de-
javnosti pa 17.230.

Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, zaposlena pri Finea
Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 10.

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 12. 3.
2002 ob 9. uri v sobi št. 330 Okrožnega
sodišča v Mariboru.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivam,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 3. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2001

St 41/98 S-60310
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

41/98 dne 27. 11. 2001 nad dolžnikom
Stol Sedit d.o.o., Ljubljanska 45, Kam-
nik stečajni postopek zaključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep o zaključku stečaj-
nega postopka lahko pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2001

St 119/2001 S-60311
To sodišče je s sklepom z dne 27. 11.

2001 pod opr. št. St 119/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Al-
tas Nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Tržaška 135, Ljubljana, matična št.
5873819, šifra dejavnosti 51.190.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-

njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(27. 11. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Robnik International d.o.o., Gabrje 57,
Dobrova,

– Adrovič Sefadin s.p., Zvezda 1, Ljub-
ljana,

– Start-Svetovalna hiša d.o.o., Jadran-
ska 18, Ljubljana,

– Floresa d.o.o., Vojkova 87, Ljubljana,
– Inštalaterstvo Pezdir Metod s.p., Drob-

tinška pot 15, Brezovica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 27. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 11. 2001

St 135/2001 S-60312
To sodišče je s sklepom z dne 21. 11.

2001 pod opr. št. St 135/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kej Trade Berisha gradbeno in trgovsko
podjetje k.d., Černetova 17, Ljubljana,
matična št. 5604079, šifra dejavnosti
51.700.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne 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 tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(21. 11. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Esperia d.o.o. Ljubljana, Bozoviška 4,
– Bordax d.o.o., Letališka c. 6, Ljub-

ljana,
– RS, Ministrstvo za finance, ki jo zasto-

pa Državno pravobranilstvo RS,
– SIB Slovenska investicijska banka d.d.,

Čopova 38, Ljubljana,
– Sladjan Stankovič, predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 21. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 11. 2001

St 17/97-90 S-60403
Likvidacijski postopek nad dolžnikom KK

Radgona, Podjetje za poslovni inženi-
ring Gornja Radgona p.o. - v likvidaciji,
Gornja Radgona, Jurkovičeva št. 5-9, se
zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 12. 2001

St 20/2001 S-60404
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2001, z dne 14. 11. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 3. 12. 2001, potrdilo pri-
silno poravnavo med dolžnikom Gašper
proizvodnja stavbnega pohištva in ža-
garstvo d.o.o., Dobrava 42, Radlje ob
Dravi ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1) Upnikom-dobaviteljem, kreditodajal-
cem in posojilodajalcem izplača dolžnik
50% ugotovljene terjatve v roku dveh let od
pravnomočnosti tega sklepa, z obrestno me-
ro TOM + 0%, od pravnomočnosti tega
sklepa dalje do plačila, in sicer:

– prvi obrok ugotovljene terjatve bo dol-
žnik poravnal v 9 mesecih po pravnomoč-
nosti tega sklepa;

– drugi obrok ugotovljene terjatve bo dol-
žnik poravnal v 12 mesecih po pravnomoč-
nosti tega sklepa;

– tretji obrok ugotovljene terjatve bo dol-
žnik poravnal v 15 mesecih po pravnomoč-
nosti tega sklepa;

– četrti obrok ugotovljene terjatve bo dol-
žnik poravnal v 18 mesecih po pravnomoč-
nosti tega sklepa;

– peti obrok ugotovljene terjatve in del
obresti bo dolžnik poravnal v 21 mesecih
po pravnomočnosti tega sklepa;

– šesti obrok ugotovljene terjatve in del
obresti bo dolžnik poravnal v 24 mesecih
po pravnomočnosti tega sklepa.

2) Izločitveni upniki - razred terjatev
leasingodajalcev, ki bodo dobili terjatve
poplačane v višini 100% in katerih položaj
se po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.

3) Terjatve, ki so nastale iz poslovanja
po 23. 5. 2001 do 30. 6. 2001, ki ne za-
padejo v postopek prisilne poravnave in ka-
terih položaj se po potrditvi prisilne porav-
nave ne spremeni.

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 ugo-
tovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
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tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2001

St 83/2001 S-60405
Začne se postopek prisilne poravnave

med dolžnikom: Mesarstvo Šentjur d.d.,
Proizvodnja in predelava mesa, Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur
(matična št. 5150400) in njegovimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (4. 12.
2001).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva  začetka  postopka  prisilne  porav-
nave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v  diskontirani  višini  na  dan  začetka
postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.700 SIT)
in največ 2.000 točk (34.000 SIT) ali posla-
ti original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska
16, Celje, št. delovnega dovoljenja:
L8/2000.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Emona farma Ihan d.d., Breznikova
89, Domžale,

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
Vojkova 1/d, Ljubljana,

3. Meja d.d. Šentjur, Cesta Leona Do-
brotinška 3, Šentjur,

4. Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Do-
brotinška 15, Šentjur,

5. predstavnik sveta delavcev Drago Pu-
šnik, Jezerce 8, Dobje pri Planini.

Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-
ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,500.000 SIT na žiro račun tega
sodišča št. 50700-696-250, sklic na št.
5-83-2001, v roku 8 dni po prejemu pisne-
ga odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 12. 2001

St 66/99 S-60407
To sodišče v stečajnem postopku nad

Iskra elektrozveze-Mehano d.o.o., Ljub-
ljana - v stečaju za dne 22. 1. 2002 ob

9.40 v sobi 352/III tega sodišča razpisuje
naslednji narok za preizkus prijavljenih ter-
jatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2001

St 50/2001 S-60408
To sodišče je s sklepom St 50/2001

dne 4. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mycycle Razvoj, proizvod-
nja in prodaja pogonskih sistemov
d.o.o., Stegne 25a, Ljubljana, matična št.
5553270.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 3. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2001

St 15/2001-34 S-60483
V postopku prisilne poravnave med dol-

žnikom HIPOT-HYB, Proizvodnja hibri-
dnih vezij, d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva
7, in njegovimi upniki vabi poravnalni senat
upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo
dne 8. 1. 2002 ob 9. uri v sobi 118 tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolni-
tev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 12. 2001

St 49/2001 S-60485
To sodišče je s sklepom z dne 15. 12.

2001, opr. št. St 49/2001, začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Lival tlačno
litje Al-zlitin in izdelovanje kovinskih iz-
delkov, d.o.o., Volče 5, Košana, matična
številka 5486971, šifra dejavnosti 27.420.

Za stečajnega upravitelja se določi mag.
Miro Benedejčič iz Kopra, II. prekomorske
brigade 52.

Sklep o začetku stečajnega postopka
se po uradni dolžnosti vpiše v registrski
vložek št. 1/01771/00 tega sodišča in se
poleg dolžnikove firme dodata besedi “v
stečaju”.

Upnike pozivamo da z vlogo v dveh izvo-
dih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Dolžnike pozivamo da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 2.
2002 ob 8.30 v sobi št. 132/I tega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 12. 2001

St 8/2001 S-60486
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 8/2001 sklep z
dne 5. 12. 2001:

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. členu in 44/II ZPPSL, v skla-
du z dol. 52. členom ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo med dolžnikom: Fe-
dercom, Proizvodnja in storitve d.o.o., Ce-
sta v Trnovlje, Celje in njegovimi upniki, ki
bo dne 16. januarja 2002 ob 9. uri v sobi št.
106/I, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2001

St 60/2000 S-60489
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 60/2000 sklep z dne 28. 11.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom: VTIS,
Veletrgovina in storitve, d.o.o., Sp. Reči-
ca 14, Rečica ob Savinji (matična števil-
ka: 5655986), se zaključi v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pranomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: VTIS, Veletrgovina
in storitve, d.o.o., Sp. Rečica 14, Rečica
ob Savinji, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2001

St 98/2001 S-60491
To sodišče je s sklepom opr. št. St

98/2001 z dne 5. 12. 2001 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Opekarna
Pragersko, proizvodnja opeke in strešni-
kov d.d., Ptujska c. 37, Pragersko, ter odre-
dilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:

1. Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,

2. Svit d.o.o. Slovenska Bistrica, Trg
svobode 256, 2310 Slovenska Bistrica,

3. Geoplin d.o.o., C. Ljubljanske briga-
de 1, Ljubljana,

4. Gorenjska banka d.d., Bleiweisova 1,
4000 Kranj,

5. Avtoprevoz Gramet trade d.o.o., Tr-
žaška 41, Maribor,

6. Nova kreditna banka Maribor d.d, Vi-
ta Kraigherja 4, Maribor,

7. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2,
Maribor,
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8. Preklade d.o.o. Pragersko, ki jo za-
stopa odvetnik Andrej Ketiš,

9. Šalamun Peter, Gosposvetska 57,
Maribor, delavski zaupnik.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Vera Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena
v Rubikon d.o.o., Kalohova 24, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2001

St 81/2001-15 S-60492
To sodišče je s sklepom opr. št. St

81/2001 z dne 4. 12. 2001 začelo in za-
ključilo stečajni postopek nad samostojno
podjetnico Andrejko Majerič s firmo Avto
Majerič s.p., Avto servis - Avtovleka, An-
dreja Majerič, Wattova 8, Maribor, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2001

St 63/2000 S-60495
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 63/2000 sklep z dne 6. 12.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom: ŠOK,
Trgovina, inženiring, kooperacija d.o.o.,
Železarska cesta 2, Štore (matična števil-
ka: 5832322), se zaključi v skladu z dol.
169 členom ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: ŠOK, Trgovina,
inženiring, kooperacija d.o.o., Železarska
cesta 2, Štore, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2001

St 3/2001-6 S-60595
To sodiče je na seji senata dne 6. 12.

2001 pod opr. št. St 3/2001 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Sever
Iztokom, Avtoservis in trgovina, s.p.,
Knafelčeva ul. 24, Novo mesto se začne
in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Se-
ver Iztok, Avtoservis in trgovina, s.p., Kna-
felčeva ul. 24, Novo mesto izbriše iz vpisni-
ka samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 12. 2001

St 25/2001 S-60604
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

25/2001 dne 4. 12. 2001 nad dolžnikom
DDD & Co., d.o.o., Smrekarjeva 8, Ljub-
ljana stečajni postopek zaključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2001

St 68/2001 S-60606
Stečajni postopek nad dolžnikom: Brecl

Majda s.p., Posredništvo, Zidani most
30, Zidani most (matična št. 1306715) se
začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije in na oglasni deski
Okrožnega sodišča v Celju.

Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Brecl Majda s.p.,
Posredništvo, Zidani most 30, Zidani most,
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 12. 2001

St 35/2000 S-60607
Stečajni postopek nad dolžnikom: Kora

d.d., Proizvodnja, storitve, trgovina, Nji-
vice 5, Radeče (matična št. 5144019), se
zaključi, v skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Kora d.d., Proiz-
vodnja, storitve, trgovina, Njivice 5, Radeče
(matična št. 5144019), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 12. 2001

St 26/2000 S-60608
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Kaufmann, Export-im-
port, Trgovina in storitve, turizem, d.o.o.,
Tolmin - v stečaju, izven naroka dne 6. 12.
2001 sklenilo:

Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-

nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim po-
stopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 12. 2001

St 100/2001 S-60609
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Rog d.d. Ljubljana, Letali-
ška c. 29, za dne 9. 1. 2002 ob 10.30 uri
v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00023 IZ-4453
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Z 2001/00023 z dne 25. 4. 2001, je bila v
zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice
Nove Kreditne banke Maribor d.d. Podro-
čje Nova Gorica in dolžnice Žižek Pregelj
Marije, Dolanci št. 15, Štanjel ter zastavite-
lja Žižek Pregelj Marija in Žižek Stojan, oba
Dolanci 15, Štanjel, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice v višini 14,360.000
SIT s pripadki, zarubljena dne 25. 4. 2001
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer

– poslovni prostor št. 1 – gostinski lokal,
v izmeri 70,62 m2 in 5,65 m2, v poslovno
stanovanjskem objektu v Ajdovščini, ob Go-
riški cesti, zgrajenem na parc. št. 455/4,
456/2, 458/19, 455/7, 456/1, 458/20
in 458/23, vse k.o. Ajdovščina, ki so last
dolžnice in zastaviteljice Žižek Pregelj Mari-
je in zastavitelja Žižek Stojana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 1/BC-3C, skle-
njeni s podjetjem SGP Primorje p.o. Ajdov-
ščina in overjeni pri notarki Lauri Čermelj v
Ajdovščini, dne 22. 10. 1996, pod št. OV.
2482/96,

– štirisobno stanovanje št. 3/II, v prvem
nadstropju poslovno-stanovanjskega objek-
ta C3-II v Ajdovščini, Tovarniška cesta 4/B,
zgrajenem na parcelah št. 455/4, 456/2,
458/19, 455/7, 456/1, 458/20 in
458/23, vse k.o. Ajdovščina, ki so last dol-
žnika in zastaviteljice Žižek Pregelj Marije in
zastavitelja Žižek Stojana, na podlagi po-
godbe št. II-S3/C3-86, sklenjeni s proda-
jalcem Primorje d.d. Ajdovščina, dne 11. 9.
2000 in overjene pri notarki Lauri Čermelj iz
Ajdovščine, pod opr. št. OV 2239/2000 z
dne 21. 9. 2000.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 4. 2001

Z 2000/00402 IZ-1728
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/402 z dne 1. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Posojilnice-Bank Bil-
čovs-Hodišče-Škofiče, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Bilčovs, zoper dol-
žnika Lorger Srečka, Zoisova ul. 2, Celje in
zoper dolžnico in zastaviteljico Lorger Zden-
ko, Zoisova ul. 2, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice do dolžnikov v višini
150.000 ATS, s pogodbeno dogovorjenimi
pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, stanovanja št. 16 s površilno
42,86 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju sta-
novanjske hiše na Zoisovi 2, Celje, katere-
ga lastnik je Zdenak Lorger, po kupoprodaj-
ni pogodbi z dne 5. 5. 1998, do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2001

Z 01/00110 IZ-4401
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R/99 v izvršilni zadevi upnika A
Agaton d.o.o., Škrabčev trg 32, Ribnica,
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zoper dolžnika in zastavitelja Mandić Stoja-
na, Opekarniška c. 12a, Celje, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
v višini 1,431.950 SIT s pogodbeno dogo-
vorjenimi pripadki, z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank
po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
nepremičnine, stanovanja št. 223, v VI. nad-
stropju, s pripadajočo kletjo stanovanjske
hiše Opekarniška 12a v Celju, v skupni
izmeri 70,76 m2, katerega je lastnik Mandič
Stojan, Opekarniška c. 12a, Celje, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1993 in dodatka k kupoprodajni pogodbi z
dne 21. 3. 2001 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2001

Z 2001/00261 IZ-12356
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2001/00261 z dne 17. 9. 2001,
v izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 1, Celje, zoper dolžnico in zasta-
viteljico Petro Giacomelli, odvetnico v Ce-
lju, Vrunčeva 1, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice do dolžnice, v višini
4,371.993 SIT, s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ, opravilo rubež in popis ne-
premičnine, poslovnih prostorov, soba št.
108, v izmeri 18,86 m2, soba št. 109, v
izmeri 18,86 m2 in soba št. 110, v izmeri
19,50 m2, skupaj v izmeri 57,22 m2, ki so
locirani v prvem nadstropju poslovne stavbe
na naslovu Vrunčeva ul. 1 v Celju, katerih je
lastnica dolžnica, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 5. 2001.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2001

Z 01/00272 IZ-12359
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00272 z dne 19. 9. 2001, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska c. 63, Ljubljana, proti dolžnikoma Bar-
bulović Djordjeju in Barbulović Dagoljubu,
oba stan. Kajuhova ul. 10, Celje, in proti
zastavitelju Barbulović Dragoljubu, Kajuho-
va ul. 10, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v vznesku 200.000 ATS s pp. oziro-
ma v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, z ustanovitvijo zastav-
ne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank, po 251. členu ZIZ opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer trisobnega stanovanja z balko-
nom, št. 6, v III. etaži - II. nadstropju stano-
vanje hiše na Kajuhovi 10, Celje, ki stoji na
parc. št. 1193/4, ki obsega kuhinjo v izme-
ri 8,51 m2, sobo v izmeri 16,65 m2, sobo v
izmeri 15,20 m2, sobo v izmeri 13,14 m2,
predsobo v izmeri 5,40 m2, kopalnico v
izmeri 5,88 m2, skupno 66,07 m2. Stano-
vanju pripadata dva kletna prostora št. 6, v
skupni izmeri 15,02 m2 in sorazmeren sola-
stniški delež na skupnih prostorih, delih ob-

jektih in napravah, ki služijo stavbi kot celoti
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja, last zastavitelja po ku-
poprodajni pogodbi št. 46/92-K z dne
15. 4. 1992 in dodatkov h kupoprodajni
pogodbi z dne 25. 5. 2001 in 30. 7. 2001.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2001

Z 01/00170 IZ-13647
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00170 z dne 18. 10. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d. Ljubljana, zoper dolžnico in zastavi-
teljico Tatjano Dremelj, Stanetova 26, Ce-
lje, in zoper dolžnika Jurija Klanjška, Ljub-
ljanska 56, Celje, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice do dolžnikov v višini
7,000.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank, po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, trisobnega stanovanja št. 10/I,
v izmeri 73,80 m2 v poslovno-stanovanj-
skem objektu Levstikova-Stanetova v Celju,
v stanovanjski stavbi na naslovu Stanetova
ul. 26 v Celju, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe, katere lastni-
ca je dolžnica Tatjana Dremelj, na podlagi
prodajne pogodbe št.
36A-1/86-II/1-MR/10 z dne 23. 6. 1988
in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 27. 6.
1988.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2001

Z 2001/00083 IZ-4426
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00083, ki ga je dne 25. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ki se
nahaja v objektu ABC, zgrajenem na zemlji-
šču parc. št. 1244/114, vknjiženim v vl. št.
1638, k.o. Trzin, z oznako B7, na naslovu
Borovec 17, Trzin, s pripadajočim parkiri-
ščem in solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe ter na
pripadajočem stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki služi stavbi za normalno rabo,
ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 57.480 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 4. 2001

In 00/00079 IZ-6850
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah z dne 4. 4. 2001, se
opravi rubež nepremičnine, to je štirisobne-
ga stanovanja št. 62, v 4. nadstropju več-
stanovanjske hiše z gradbeno oznako M3
na Slamnikarski 6 v Mengšu, ki stoji na parc.
št. 817/4, z.k. vložek št. 2276, k.o. Men-
geš. Stanovanje ni vknjiženo v zemljiški knji-
gi, obsega pa dnevno sobo v izmeri
12,96 m2, spalnico v izmeri 14,40 m2, so-
bo v izmeri 12,91 m2, sobo v izmeri

7,85 m2, bivalno kuhinjo v izmeri 12,58 m2,
kopalnico – WC v izmeri 4,56 m2, hodnik v
izmeri 9,31 m2 in 3,27 m2, loggio v izmeri
5,30 m2, neto stanovanjska površina znaša
82,15 m2, ter pripadajoča klet št. 62, v
izmeri 3,30 m2, last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 2000.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave terjatev v višini
1,193.684 SIT s pp, upnikov Darje Koželj
in Uroša Koželja.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 5. 2001

Z 2001/00233 IZ-15578
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00233, ki ga je dne 25. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v prvem nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Mengšu, Trdinov trg 6, na parc. št.
270/1, k.o. Mengeš, ki obsega dve sobi,
kuhinjo, kopalnico z WC, ložo, predprostor
in klet, s skupno uporabno površino
71,02 m2, ki je last zastavitelja, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 27.367
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 10. 2001

Z 42/2001 IZ-4121
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnice Gams Branke v dobro upnika Ahlin
Franca zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 13.920 DEM v tolarski protivredno-
sti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
Banke d.d. na dan plačila pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 124/01 z dne 21. 2. 2001, in
sicer na enoinpolsobnem stanovanju št. 27,
v 4. nadstropju stanovanjskega bloka, sto-
ječega na parc. št. 1239/1, k.o. Podgorje,
na naslovu Matije Blejca 10, Kamnik, v sku-
pni izmeri 52,60 m2, s pripadajočo kletjo.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zatavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 3. 2001

Z 102/2001 IZ-10430
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnika Vukovič Miladina v dobro upnice
Šuštar Branke zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 41.100 EUR pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. Sv 247/01 z dne 4. 6. 2001, in
sicer na stanovanju v večstanovanjski stavbi
v Kamniku, Zikova 7, stoječi na parc. št.
746/8 in 746/10, k.o. Kamnik, v izmeri
69,54 m2, z oznako št. 35/V.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnica za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 8. 2001

Z 145/2001 IZ-11719
Opravi se popis nepremičnine in rubež

dolžnice Anite Micek v dobro upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d. zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 20.050 EUR v tolar-
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ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila kredita s pripadki,
pod pogoji iz neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa, opr. št. Sv 1258/01 z dne
9. 7. 2001, in sicer na stanovanju – garso-
njeri št. 7, v izmeri 28,30 m2, v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše, na naslovu Zikova
3 v Kamniku, stoječe na parc. št. 761/18,
k.o. Kamnik, s pripadajočimi kletnimi prosto-
ri in sorazmernim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 9. 2001

I 7/98 IZ-3492
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upni-
ce ml. Maje Vodopija, ki jo zastopa mati
Mojca Vodopija, obe Verje 31/d, Ljubljana,
zoper dolžnika Damirja Vodopijo, Kozlovče-
va 9, Koper, začasno Draveljskega 21, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 336.994,50 SIT, na
naroku za rubež nepremičnine, dne 26. 2.
2001 sklenilo:

zarubi se stanovanje št. 19, v izmeri
83,95 m2, na naslovu Kozlovičeva 9 v Ko-
pru, ki sestoji iz dveh sob, dveh kabinetov,
kuhinje, kopalnice, WC, predsobe, balkona
in kleti. Nahaja se v stavbi, ki stoji na parc.
št. 229/1 in 229/2, vpisani v z.k. vložku št.
1326, k.o. Semedela. Stanovanje je last
dolžnika Damirja Vodopije, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene med njim in GP
Gradis Koper, dne 15. 11. 1991, št.
46-3/91 315.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2001

In 19/01 IZ-12988
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnice ml. Maje Vodopija, ki jo za-
stopa mati Mojca Vodopija, obe Verje 31/d,
Medvode, zoper dolžnika Damirja Vodopi-
jo, Draveljskega 21, Ljubljana, zaradi izter-
jave 336.994,50 SIT, na naroku za rubež
nepremičnine, dne 27. 9. 2001 sklenilo:

zarubi se dolžnikova nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št.
19, v izmeri 83,95 m2, ki sestoji iz dveh
sob, dveh kabinetov, kuhinje, kopalnice,
WC, predsobe, balkona in kleti, kot del več-
stanovanjske stavbe Kozlovčeva 9, Koper,
ki se nahaja na parc. št. 230/1, k.o. Seme-
dela. Nepremičnina je last dolžnika, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 1991,
št. 46-3/91 315, sklenjene med njim in
prodajalcem GP Gradis Koper.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2001

Z 732/2000 IZ-2977
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 732/2000, je bilo dvoso-
bno stanovanje z dvema kabinetoma št. 26,
v skupni izmeri 95,41 m2 in del stanovanja
št. 27, v skupni izmeri 16,04 m2, ki se na-
haja v petem nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Lojzeta Hrovata 5, Kranj, stoječi
na parc. št. 252 in 253/1, k.o. Kranj, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ju zastavna
dolžnika Borut Bele, roj. 17. 3. 1959 in
Nikolaja Bele, roj. 21. 4. 1964, oba Ulica
Lojzeta Hrovata 5, Kranj, vsak do ene polo-
vice pridobila po kupoprodajni pogodbi, ki
sta jo dne 24. 10. 1991 sklenila s prodajal-
ci Stare Janezom in Stare Metko, oba Loj-
zeta Hrovata 5, Kranj in Stare Ivanom, Opre-
šnikova 4, Kranj, ter po kupoprodajni po-
godbi, ki sta jo dne 7. 2. 1999 sklenila s
prodajalko Angelino Maglovsky, Lojzeta
Hrovata 5, Kranj, na naroku dne 19. 2.
2001, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu
za nakup poslovnih prostorov, reg. št.
500/59 z dne 10. 11. 2000, v višini
17,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2001

Z 52/2001 IZ-3450
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 52/2001 z dne 16. 2.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 26, v
četrtem nadstropju stanovanjskega objekta
v Kranju, Franca Staneta Rozmana 3, v sku-
pni izmeri 48,50 m2, last dolžnice Anice
Lah, roj. 22. 7. 1970, Putrihova ulica 1,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 15. 12. 2000, sklenjeno med njo
kot kupcem in Danijelo Jazbinšek ter Leo-
nom Jazbinškom, oba Kokra 57B, Kokra,
kot prodajalcema, na naroku dne 5. 3.
2001 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po kreditni pogodbi št.
1-01.045.970 z dne 19. 1. 2001, v višini
350.000 ATS s pripadki, v korist upnice
Posojilnice – Bank Bilčovs – Hodiše – Ško-
fiče, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, Ludmannsdorf/Bilčovs 33 A.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 2001

Z 523/2000 IZ-4356
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 523/2000 z dne 23. 4.
2001, je bilo stanovanje št. 1, v skupni izme-
ri 94,50 m2, ki se nahaja v pritličju stano-
vanjske hiše na naslovu Trg Rivoli 8, Kranj,
stoječi na parc. št. 214/1, vl. št. 751, k.o.
Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
sta ga dolžnik Klavdij Mulič, roj. 13. 5.

1941, Trg Rivoli 8 in zastavna dolžnica Mili-
ca Mulič, roj. 30. 8. 1957, Trg Rivoli 8,
vsak do 1/2, pridobila po kupoprodajni po-
godbi o prodaji stanovanja z dne 7. 11.
1991 in aneksu k pogodbi z dne 9. 4. 1992
in 25. 9. 1992, sklenjene z Iskro Terminali
Kranj, Ljubljanska c. 24a, kot prodajalcem,
na naroku dne 23. 4. 2001, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po posojilni po-
godbi št. 31/00 z dne 6. 7. 2000, v višini
3,000.000 SIT s pripadki, v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

Z 58/2001 IZ-4359
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 58/2001 z dne 19. 3.
2001, je bilo stanovanje št. 7, v I. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Gospo-
svetska 17 v Kranju, stoječi na parc. št.
887/33, vl. št. 1281, k.o. Kranj, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi, v skupni izmeri
54,60 m2, ki sta ga dolžnica Irena Zver, roj.
10. 7. 1956, Gosposvetska ul. 17, Kranj,
do 4/6 in zastavni dolžnik Boris Zver, roj.
4. 8. 1981, Gosposvetska 17, Kranj, do
1/6, pridobila po kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 21. 5. 1993 in
dodatku k njej z dne 13. 11. 1995, ki sta ju
sklenila s Planiko Kranj, p.o., Savska loka
21, Kranj, na naroku dne 23. 4. 2001, za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
posojilni pogodbi št. 5/01 z dne 23. 1.
2001, v višini 3,350.000 SIT s pripadki, v
korist upnika Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

Z 65/2001 IZ-4367
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 65/2001 z dne 16. 2.
2001, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri
60,87 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske hiše Deteljica 5 v Bistrici pri
Tržiču, last dolžnice Ljube Jevtić, roj.
16. 10. 1953, Deteljica 5, Bistrica pri Trži-
ču, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
27. 9. 1993, sklenjeno med njo kot kup-
cem in Tovarno obutve Peko Tržič, p.o.,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, kot prodajal-
cem, na naroku dne 23. 4. 2001, zarublje-
no za zavarovanje denarne terjatve po kre-
ditni pogodbi št. 1-02.406.361 z dne 26. 1.
2001, v višini 180.000 ATS oziroma
31.081,11 EUR s pripadki, v korist upnice
Posojilnice Bank Borovlje, r.z.z.o.j., Haupt-
platz 16, A-9170 Ferlach-Borovlje, Avstrija.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

Z 144/2001 IZ-4458
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 355/01 z dne 15. 3.
2001, je bilo enosobno stanovanje v pritli-
čju stanovanjskega bloka z zaporedno št.
01, na naslovu Ul. Kokrškega odreda 11,
Kranj, ki meri skupaj 35,70 m2 in sestoji iz
predprostora – hodnika, shrambe, kuhinje,
jedilnice, sobe, kopalnice z WC, balkona in
drugih prostorov – kletnih, označenih z isto
zaporedno št. 01, ki stoji na parc. št.
943/13 pri vl. št. 1358, k.o. Kranj, stano-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 101-102 / 14. 12. 2001 / Stran 7961

vanju pa pripada tudi sorazmeren solastni-
ški delež na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču objekta, na katerem se nahaja, ki ga je
dolžnik Rajko Košir, Reboljeva ul. 10, Ljub-
ljana, roj. 13. 7. 1969, pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 18. 1. 2001 in
aneksov k njej z dne 5. 3. 2001 in 8. 3.
2001, sklenjeno med njim kot kupcem in
Lukom Pircem ter Darjo Pirec, oba Kokr-
škega odreda 11, Kranj, kot prodajalcema,
na naroku dne 7. 5. 2001 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
godbi št. 1780/0000485-00 z dne 9. 3.
2001, v višini 147.000 ATS s pripadki, v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2001

Z 2000/284 IZ-10428
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 2000/284 z dne 16. 3.
2000, je bilo stanovanje št. 13, v 2. nad-
stropju večstanovanjske stavbe, Kovorska
c. 45, Tržič, ki stoji na parceli, k.o. Bistrica,
parcelna številka ni odmerjena, v skupni
izmeri 58,02 m2, ki še ni vpisano kot etažna
lastnina v zemljiški knjigi in ga je zastavna
dolžnica Ljudmila Kosmač, roj. 5. 9. 1951,
Preska 7, Tržič, pridobila na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 466-06/91-5 z dne
4. 5. 1993, ki jo je sklenila z Občino Tržič,
na naroku dne 7. 8. 2001, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
godbi z obročnim odplačevanjem št.
1-01.039.080 z dne 28. 2. 2000, v višini
210.000 ATS s pripadki, v korist upnice
Posojilnice – Bank Bilčovs – Hodiše – Ško-
fiče, Registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, 9072 Ludmannsdorf/Bilčovs 33a.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 8. 2001

Z 2000/171 IZ-10429
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 2000/171 z dne 28. 1.
2000, je bilo stanovanje v 2. nadstropju
stanovanjskega objekta Kidričeva 9, Kranj,
ki stoji na parceli št. 888/2, pri vl. št. 1193,
k.o. Kranj, v skupni izmeri 102,20 m2, ki še
ni vpisano kot etažna lastnina v zemljiški
knjigi in ga je zastavna dolžnica Slavica Mali
Nezirević, roj. 2. 7. 1966, Kidričeva 9,
Kranj, pridobila po prodajni pogodbi z dne
29. 12. 1999, ki jo je sklenila z Borisom
Boletom, Ljubljanska c. 2, Kamnik, na naro-
ku dne 7. 8. 2001 zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
1150/0000838-00 z dne 18. 1. 2000, v
višini 420.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pripadki, v korist upnika Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 8. 2001

Z 342/2001 IZ-10442
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 342/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo trisobno stanovanje z balko-
nom, z oznako 25, v skupni izmeri
73,90 m2, ter kletjo z oznako 25, v izmeri
2,70 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega

bloka v Tržiču, Kovorska 11, ki stoji na parc.
št. 224, k.o. Bistrica, ki mu pripada sora-
zmeren solastniški delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah ter na funkci-
onalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
sta ga zastavna dolžnika, Frančiška Zupan,
roj. 23. 9. 1947, Kovorska c. 11, Tržič, do
3/4 in Jurij Zupan, roj. 7. 2. 1973, Kovor-
ska c. 11, Tržič, do 1/4, pridobila na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1967, z dodatkom št. 1 z dne 25. 5. 2001
in dodatkom št. 2 z dne 7. 6. 2001, ki sta jo
sklenila s prodajalcem SGP “Projekt” Kranj
– sedaj Gradbinec, d.d. – v stečaju, Kranj,
Nazorjeva 1, na naroku dne 8. 8. 2001 za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
kreditni pogodbi št. 1101/0000781/00 z
dne 12. 6. 2001, v višini 350.000 ATS s
pripadki, v korist upnika Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska cesta 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 341/2001 IZ-10443
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 341/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v 1. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Mlekarska uli-
ca 14, Kranj, ki stoji na parceli št. 64/16,
k.o. Čirče, v skupni izmeri 48,42 m2, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Sanela Janković, roj. 28. 2. 1980, Mlekar-
ska ulica 14, Kranj, pridobila na podlagi
prodajne pogodbe št. 5117 z dne 26. 2.
2001, ki jo je sklenila s Savo, gumarsko in
kemijsko industrijo, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj, na naroku dne 8. 8. 2001 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po prodajni
pogodbi št. 5117 z dne 26. 2. 2001, v
višini 1,721.504 SIT s pripadki, v korist
upnice Save, gumarske in kemijske industri-
je, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 340/2001 IZ-10444
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 340/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo dvosobno stanovanje v 5. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Ulica Janeza
Puharja 2, Kranj, pripisani vl. št. 107, k.o.
Huje, v skupni izmeri 50,90 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Pavla Derling, roj. 26. 1. 1941, Ulica Jane-
za Puharja 2, Kranj, pridobila na podlagi
prodajne pogodbe št. 5116 z dne 26. 1.
2001, ki jo je sklenila s Savo, gumarsko in
kemijsko industrijo, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj, na naroku dne 8. 8. 2001 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po prodajni
pogodbi št. 5116 z dne 26. 1. 2001, v
višini 3,097.118 SIT s pripadki, v korist
upnice Save, gumarske in kemijske industri-
je, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 338/2001 IZ-10447
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 338/2001 z dne 12. 7.
2001, je bila garsonjera v 3. nadstropju
stanovanjskega bloka, Medetova ulica 1,
Kranj, ki stoji na parceli št. 328/1, k.o.

Stražišče, v skupni izmeri 31,20 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnik
Franc Gorenc, roj. 31. 12. 1949, Medeto-
va ulica 1, Kranj, pridobil na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 5111 z dne 10. 1. 2001, ki
jo je sklenil s Savo, gumarsko in kemijsko
industrijo, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na
naroku dne 8. 8. 2001 zarubljeno za zava-
rovanje denarne terjatve po prodajni pogod-
bi št. 5111 z dne 10. 1. 2001, v višini
1,966.363,50 SIT s pripadki, v korist upni-
ce Save, gumarske in kemijske industrije,
d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 337/2001 IZ-10448
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 337/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v pritli-
čju stanovanjskega bloka, Savska c. 3,
Kranj, ki stoji na parceli št. 399, k.o. Kranj,
v skupni izmeri 24,30 m2, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je dolžnica Antonija
Perko, roj. 14. 2. 1940, Savska c. 3, Kranj,
pridobila na podlagi prodajne pogodbe št.
5124 z dne 11. 4. 2001, ki jo je sklenila s
Savo, gumarsko in kemijsko industrijo, d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj, na naroku dne 8. 8.
2001 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po prodajni pogodbi št. 5124 z dne
11. 4. 2001, v višini 1,051.608 SIT s pri-
padki, v korist upnice Save, gumarske in
kemijske industrije, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 334/2001 IZ-10450
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 334/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v 2. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Likozarjeva
ulica 25, Kranj, ki stoji na parceli št. 284/1,
vl. št. 328, k.o. Klanec, v skupni izmeri
40 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in
ga je zastavni dolžnik Franc Kranjec, roj.
18. 10. 1964, Visoko 24, Visoko, pridobil
na podlagi prodajne pogodbe št. 5102 z
dne 22. 9. 2000, ki jo je sklenil s Savo,
gumarsko in kemijsko industrijo, d.d., Ško-
fjeloška c. 6, Kranj, na naroku dne 8. 8.
2001 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po prodajni pogodbi št. 5102 z dne
22. 9. 2000, v višini 2,461.276 SIT s pri-
padki, v korist upnice Save, gumarske in
kemijske industrije, d.d., Škofjeloška c. 6,
Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 330/2001 IZ-10453
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 330/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v 2. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Likozarjeva
25, Kranj, ki stoji na parceli št. 284/1, k.o.
Klanec, v skupni izmeri 49,80 m2, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnica
Antonija Zupan, roj. 22. 1. 1949, Likozarje-
va 25, Kranj, pridobila na podlagi prodajne
pogodbe št. 5103 z dne 25. 9. 2001, ki jo
je sklenila s Savo, gumarsko in kemijsko
industrijo, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na
naroku dne 8. 8. 2001 zarubljeno za zava-
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rovanje denarne terjatve po prodajni pogod-
bi št. 5103 z dne 25. 9. 2000, v višini
3,064.288 SIT s pripadki, v korist upnice
Save, gumarske in kemijske industrije, d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 13/2001 IZ-12973
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Lendavi, opr. št. Z
13/2001-5 z dne 25. 9. 2001, je bila ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
stanovanje v skupni izmeri 62,40 m2, v pr-
vem nadstropju stanovanjske hiše Mlinska
ulica 10 v Lendavi, ki stoji na parc. št. 4301,
vl. št. 2466, k.o. Lendava, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnice in zastaviteljice Biserke Srša in za-
stavitelja Franja Srša, vsakega do 1/2, ku-
pljeno po kupoprodajni pogodbi od proda-
jalke Nafte Lendava, aneksu št. 1 h kupo-
prodajni pogodbi z dne 4. 7. 2001 in potr-
dilu Nafte Lendava z dne 8. 8. 2001 o
plačilu celotne kupnine, zarubljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, Ljubljana, za zavaro-
vanje njene izvršljive denarne terjatve v viši-
ni 1,945.125,26 SIT.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 26. 9. 2001

Z 01/00035 IZ-6841
Okrajno sodišče v Lenartu v izvršilni za-

devi upnika Raiffeisenbank Voitsberg C. von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija, proti dolžnikoma Zorec Veri in Zorec
Sabini ter dolžniku in zastavitelju Zorec
Otmarju, vsi stanujoči Kraigherjeva ul. 3,
Lenart, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika v znesku 180.000 ATS s pripadki
oziroma v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
razvidnimi iz notarskega zapisa in sporazu-
ma o zavarovanju denarne terjatve, na ne-
premičnini dolžnika, ki ni vknjižena v zemlji-
ški knjigi, na podlagi sklepa z opr. št. Z
01/00035 z dne 9. 5. 2001 in na podlagi
četrtega odstavka 254. člena Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ, razglaša zapisnik
o rubežu nepremičnine dolžnika – zastavni-
ka, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo tukaj-
šnjega sodišča, in sicer stanovanje št. 2, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v Lenartu,
Kraigherjeva ul. 3, v skupni izmeri
80,50 m2, kar vse se nahaja v Lenartu, Kra-
igherjeva ul. 3, ki je last dolžnika - zastavite-
lja Zorec Otmarja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 11. 1991.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 9. 5. 2001

Z 2000/02234 IZ-2980
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02234, ki ga je dne 14. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 6,
v skupni izmeri 84,26 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Vla-
hovičeva 37, sedaj Jakčeva 37, ki je last
zastaviteljice, na podlagi darilne pogodbe,
sklenjene dne 25. 11. 1997 z darovalko
Ano Cuder, Jakčeva 37, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-

tanstalt d.d., Wolfova 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15.160
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2001

Z 2001/00135 IZ-3458
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00135, ki ga je dne 28. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. C,
D v objektu B 13 ureditvenega območja ŠS
4/4, v izmeri 61,90 m2, s pripadom
20,45 m2 poslovne površine v kleti, ki stoji
na parc. št. 436, 438/1, 442/2 in 443
k.o. Šentvid, ki je last zastaviteljice, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 102/90 VA z dne
1. 10. 1990, sklenjene s prodajalcem Imos
d.d., Linhartova 11a, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenkasse
Eberndorf z.o.o., Bahnstrasse 1, Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,400.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Z 2001/00332 IZ-6449
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00332 z dne 8. 5. 2001,
je bilo dvosobno stanovanje št. 10, v izmeri
67,34 m2, ki leži v četrtem nadstropju več-
stanovanjskega bloka na naslovu Linhartova
cesta 76, Ljubljana, stoječega na parcelah
št. 1390/1 in 1390/2, vključno s pripada-
jočim deležem na skupnih prostorih, delih,
napravah in na funkcionalnem zemljišču, ki
je od dne 14. 3. 2001 dalje last dolžnice in
zastavitelja, z dnem 3. 4. 2001 zarubljeno v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 25.600 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2001

Z 2001/00543 IZ-7245
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00543 z dne 22. 5. 2001,
je bilo stanovanje št. 17 v 4. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Hladilniška pot
26/c, Ljubljana - Zalog, v skupni izmeri
55,61 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
9,40 m2, sobo v izmeri 15,05 m2, sobo v
izmeri 11,65 m2, sobo v izmeri 8,05 m2, ko-
palnico v izmeri 3,85 m2 ter balkon v izmeri
0,41 m2 in druge prostore v izmeri 1,19 m2,
ki je last zastavitelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
3.0.-593-22/92 z dne 2. 10. 1992 in anek-
sa št. 1 z dne 22. 3. 2001, sklenjene med
ŽG - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana
kot prodajalcem ter zastaviteljem kot kup-
cem, z dnem 22. 5. 2001 zarubljeno v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Wol-
fova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 40.850 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2001

Z 2001/00649 IZ-8575
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00649, ki ga je dne 12. 6. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
10 v izmeri 30,99 m2, v pritličju stanovanj-
skega bloka v Ljubljani Brilejeva 19, stoje-
čega na parc. št. 125/3, k.o. Dravlje, ki je
last zastavitelja kot obdarovanca, na podla-
gi darilne pogodbe z dne 9. 12. 1991, skle-
njene z darovalko Metko Premerl-Vidmar iz
Ljubljane, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Z 2001/00791 IZ-9878
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00791 ki ga je dne 22. 6. 2001 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 6, v skupni izmeri
33,18 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše na naslovu Belkoranjska 15, stoje-
če na parc. št. 1648, vl. št. 1564, k.o.
Bežigrad, s pripadajočim solastninskim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter pravico uporabe na funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 11.
1993, sklenjene s prodajalcem Občino
Ljubljana-Bežigrad, Linhartova 13, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 25.564
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00837 IZ-11155
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00837, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 3,
v stanovanjski hiši Slomškova 19 v Ljubljani,
vl. št. 873, parc. št. 196/1, k.o. Tabor, ki
leži v pritličju in sestoji iz kuhinje 13,88 m2,
sobe 9,55 m2, sobe 18,15 m2, sobe
22,16 m2, kopalnice 5,04 m2, stranišča
1,58 m2, hodnika 4,02 m2, kleti oziroma dr-
varnice v zidanem objektu 5 m2, v skupni
izmeri 80,30 m2, ki je last zastaviteljice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 466-431/93, sklenjene dne
22. 5. 2000 med prodajalko Mestno obči-
no Ljubljana in zastaviteljico kot kupcem,
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d., Wolfova 1, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
57.600 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Z 2001/01267 IZ-12342
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01267, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 36, v skupni
izmeri 101,50 m2, v 5. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Ul. Metoda Mi-
kuža 18, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1294/30, 1292/3 in 1293/8, vse k.o. Be-
žigrad, s pripadajočim solastninskim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah stanovanjskega bloka, ki je last
zastaviteljev, na podlagi prodajne pogodbe
št. 2280/03-HB z dne 10. 5. 1993 in anek-
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sa z dne 2. 9. 1998, sklenjenih s prodajal-
ko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.537 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2001

Z 2001/01440 IZ-12936
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01440 z dne 20. 9. 2001
so bili:

– poslovni prostori – pisarne v skupni
izmeri 57,81 m2, ki se nahajajo v I. nadstro-
pju na jugozahodni strani poslovenga ob-
jekta v Ljubljani, Linhartova 11a, v objektu
Kino v Centru Bežigrada – zazidalni otok
BP 2/1 v Ljubljani, ki stoji na parcelah št.
1926/3, 1924/2, 1908 in 1909, k.o. Be-
žigrad, ki so last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe, ki jo je dne 3. 12. 1996
sklenil z družbo Imos d.d. in

– poslovni prostori v izmeri 90,30 m2, ki
se nahajajo v pritličju objekta Kino, zazidal-
nega otoka B0 2/1, Center Bežigrad v Ljub-
ljani, Linhartova 11a, ki stoji na parceli št.
1926/3, 1924/2, 1908 in 1909, k.o. Be-
žigrad, ki so last zastavitelja, na podlagi po-
godbe o prodaji poslovnih prostorov, ki jo je
dne 23. 12. 1992 sklenil s prodajalcem ko-
vinski izdelki Mantel Zlato in Mateja, z dnem
20. 9. 2001 zarubljeni v korist upnice Zve-
ze Bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bank und Revisionsverband, reg.
Gen.m.b.Haftung, Paulitschgasse 5-7, Ce-
lovec, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 90.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001

Z 2001/01226 IZ-12944
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01226, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem dvoetažnem
stanovanju, z oznako B2, v tretjem in četrt-
tem nadstropju, v izmeri 129,23 m2, s klet-
no shrambo v izmeri 4,14 m2, z dvema par-
kirnima mestoma št. 49 in 50 v drugi kletni
etaži, vse v poslovno trgovskem in stano-
vanjskem objektu Šmartinska v Ljubljani, ki
je last dolžnika, na podlagi prodajne pogod-
be št. 006/2001 z dne 30. 3. 2001 in
dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št.
006/2001 z dne 22. 6. 2001, sklenjenih s
prodajalcem Primorje d.d. Ajdovščina, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 102.050 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001

Z 2001/00861 IZ-13533
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00861, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
2/I, v izmeri 40,07 m2, v stanovanjski hiši
Celovška 145a v Ljubljani, ki predstavlja ide-
lani solastniški delež 1/160 stanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 620/35, k.o. Zg.
Šiška, ki je last zastaviteljice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 4. 1994,

sklenjene s prodajalko Sonjo Repe-Kumer,
Tolstojeva 43, Ljubljana, s prepovedjo raz-
polaganja z navedeno nepremičnino v ko-
rist upnika, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.234 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001

Z 2001/01324 IZ-15592
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01324, ki ga je dne 23. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
76, ki obsega 2 sobi, kabinet, kuhinjo, ko-
palnico, WC in predsobo, v skupni izmeri
62,74 m2, ter teraso v XII. nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, Šišenska 2, stoječe
na parc. št. 519/3, k.o. Zg. Šiška, ki je last
dolžnika Mitje Straha, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 30. 1. 1998, sklenje-
ne s prodajalcem Grujič Dragom, Šišenska
2, Ljubljana, zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt d.d., Wolfova
1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 25.950 EUR s pp.

Dolžniku je prepovedana odtujitev in
obremenitev navedene nepremičnine v ko-
rist upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2001

In 2001/00724 IZ-16094
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 2001/00724 z dne
26. 9. 2001, je bilo v korist upnice Ismete
Grosič, Zvezna 5, Ljubljana, zarubljeno eno-
sobno stanovanje v pritličju stanovanjskega
bloka Poljanski nasip 52, Ljubljana, v izmeri
35,90 m2, last dolžnika Grosič Djulaga, po-
ljanski nasip 52, Ljubljana, zaradi izterjave
6.287 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2001

Z 2000/01155 IZ-1277
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01155 z dne 11. 1.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Wies, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Oberet Markt 9, Wies, Repu-
blika Avstrija, ki ga zastopa odvetnica Breda
Senčar-Leljak iz Maribora, proti dolžnici in
zastaviteljici Vanji Drofenik, Markovičeva uli-
ca 17, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v višini 280.000 ATS s pri-
padki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na
naroku dne 11. 1. 2001, in sicer dvosobno
stanovanje št. 25, v 3. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Markovičeva ulica
17, v skupni izmeri 58,51 m2, stoječe na
parceli št. 921/2, k.o. Pobrežje, katerega
izključna lastnica je dolžnica in zastaviteljica
Vanja Drofenik, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 28. 10. 1996, vse v korist upni-
ka Raiffeisenbank Wies, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Oberet Markt 9, Wies,
Republika Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2001

Z 2001/00092 IZ-2502
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00092 z dne

15. 2. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor, proti
dolžniku in zastavitelju Vladu Gselmanu,
stan. Dvorakova ul. 3, Maribor, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice v višini
8,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno na
naroku dne 15. 2. 2001, in sicer štirisobno
stanovanje v I. nadstropju, Dvorakova 3, v
Mariboru, v izmeri 104,76 m2, ki je v lasti
zastavitelja Vlada Gselmana, na podlagi ku-
pne pogodbe z dne 6. 7. 1992, vse v korist
upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Mari-
bor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

Z 2000/01233 IZ-3441
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01233 z dne 6. 2.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffe-
isenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžniku in zastavitelju Francu Piršu,
Krekova ul. 8, Maribor ter dolžnicama Veri-
ci Pirš in Miri Majcen, obe Krekova ul. 8,
Maribor, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika v višini 150.000 ATS s pripadki,
v tolarski protivrednosti, zarubljeno na naro-
ku dne 6. 2. 2001, in sicer dvoinpolsobno
stanovanje št. 20, v III. nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Vrazova ulica 60, v
skupni izmeri 67,63 m2, ki stoji na parc. št.
867/3, doslej vpisano v vl. št. 2351, k.o.
Pobrežje, in za katero še ni izvedena etažna
lastnina, ter je do celote v lasti dolžnika in
zastavitelja Pirš Franca, na osnovi kupopro-
danje pogodbe z dne 4. 5. 1999, vse v
korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2001

Z 2001/00172 IZ-4094
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 135/2001 z dne 26. 3. 2001 in
sklepom o zavarovanju, opr. št.
2001/00172 z dne 13. 3. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo kot etažna lastnina, v korist upni-
ce Abanke d.d. Ljubljana, Glavna podružni-
ca Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, za
zavarovanje upničine denarne terjatve v viši-
ni 4,000.000 SIT s pp in je last Šorli Mojce,
stan. Besednjakova 11, 2000 Maribor, do
celote, kar je razvidno iz originalne prodaj-
ne pogodbe (brez številke) z dne 1. 2.
2001, in sicer stanovanje v pritličju stano-
vanjske stavbe, ki stoji v Istrski ul. 60, ki
stoji na parc. št. 2139/2, dvorišče, stoječe
na parc. št. 2139/2, ter parkirišč, stoječih
na parc. št. 2140/2, prip. vl. št. 3029, k.o.
Pobrežje, v skupni izmeri 117 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00051 IZ-4404
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00051 z dne
24. 4. 2001, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 405, v večstanovanjski
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zgradbi Cesta XIV. divizije 1 v Mariboru, ki
obsega 43,10 m2 stanovanjske površine, s
pripadajočim kletnim prostorom - shrambo
v izmeri 1,02 m2, stoječe na parc. št.
1084/5, 1087/7 in 1084/44, k.o. Pobre-
žje, katerega izključna lastnica je zastavite-
ljica Jožefa Guček, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 13. 7. 1998, sklenjene s pro-
dajalcem Slocan d.o.o. Maribor, zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank Ei-
biswald reg. Gen. m.b.H., Eibiswald 85,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 220.000 ATS v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2001

Z 2001/00432 IZ-8103
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklejenega v obliki ne-
poredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.
SV 1293/00 z dne 7. 11. 2000, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00432 z
dne 31. 5. 2001, odredilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, man-
sardnega trisobnega stanovanja v velikosti
98,20 m2, s pripadajočo kletno shrambo v
Vojašniški ul. 6 v Mariboru, lociranega na
parc. št. 1989, 1990 in 1992, k.o. Maribor
Grad, ki je last dolžnikov-zastaviteljev Igorja
Andrica in Romane Andric, vsakega do 1/2
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 2. 1997, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Raiffeisenkasse Eberndorf,
G.m.b.H., Bahnstrasse 1, Eberndorf, Av-
strija, v višini 360.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2001

Z 2001/00433 IZ-8106
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 1294/00 z dne 7. 11. 2000, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00433 z dne 31. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, stanovanja št. 12, v prvem nad-
stropju, v izmeri 65,09 m2, v stanovanjski
hiši Ferkova 18 v Mariboru, stoječi na parc.
št. 2799/4, pripisani vl. št. 1189, k.o. Ta-
bor, ki je last dolžnika-zastavitelja Bojana
Farasina, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 9040-405/92 z
dne 19. 10. 1992, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Raiffeisenkasse Eberndorf,
G.m.b.H., Bahnstrasse 1, Eberndorf, Av-
strija, v višini 220.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2001

Z 2001/00351 IZ-8540
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora št. SV
279/2001 z dne 18. 4. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00351 z dne 22. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo - dvosobnega stanovanja št. 12,
v izmeri 51,5 m2, ki se nahaja v tretjem nad-

stropju stanovanjske stavbe na Borštnikovi
116 v Mariboru, stoječe na parc. št.
1375/7, v k.o. Sp. Radvanje, last dolžnikov
ter zastaviteljev Dragomirja Pavloviča in Kar-
men Pavlovič, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe št. 3856/93 z dne
10. 9. 1993, sklenjene s prodajalko Obči-
no Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Raiffeisenbank Schwanberg, reg.
Gen.m.b.H. Schwanberg, Avstrija, v višini
280.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2001

Riz 527/99 IZ-8558
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 527/99 z dne 12. 11.
1999, je bila ustanovljena zastavna pravica
na proizvodno-poslovnem prostoru v izmeri
23,52 m2, ki se nahaja v območju F med
osmi 20 in 21, v večnamenskem objektu
avtobusnega terminala v Mariboru, zgraje-
nem na zemljišču par. št. 1112, 1121,
1126/2, 1131/2, 1899/3, 1900/1,
1902/1 in 1904, k.o. Maribor Grad, kate-
rega izključna lastnica je Barbara Starova-
snik, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 5. 1989 v korist upnika Raiffeisen-
bank Mureck, reg. G.m.b.H., s sedežem na
naslovu 8480 Mureck, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 215.300 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2001

Z 2001/00417 IZ-9862
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00417 z dne
28. 6. 2001, je bila ustanovljena na triso-
bnem stanovanju št. 29, v izmeri 62,56 m2,
v IV. nadstropju večstanovanjskega bloka v
Mariboru, Ljubljanska 88/a, ki stoji na par-
celi št. 180, pripisani k vl. št. 1206, k.o.
Sp. Radvanje, katerega izključni lastnik je
dolžnik oziroma zastavitelj Ludvik Jaušovec,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja, št. 9040-499/93 z dne 15. 3.
1993, sklenjene s prodajalko Tovarno vozil
in toplotne tehnike Maribor d.o.o., zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank Un-
terpremstaetten, reg. Gen.m.b.H., Unter-
premstaetten, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 210.000 ATS v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave
s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2001

Z 2001/00460 IZ-9912
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 365/01 z dne 18. 5. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00460 z dne 3. 7. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, enosobnega stanovanja št. 5, v
prvem nadstropju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Prekmurska 40, v skupni izmeri
34 m2, stoječe na parceli št. 203, k.o. Tez-
no, ki je last dolžnice-zastaviteljice Dušanke
Unuk, na podlagi pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 5. 4. 2000, sklenjene s proda-

jalcem Borislavom Marjanovićem, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Raiffeisen-
bank Unterpremstaetten, reg. Gen.m.b.H.,
Unterpremstaetten, Avstrija, v višini
120.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2001

Z 2001/00497 IZ-10001
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 386/01 z dne 28. 5. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00497 z dne 11. 7. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, trisobnega stanovanja št. 17, v
II. nadstropju večstanovanjske hiše Ljubljan-
ska 88a, Maribor, ki obsega 62,56 m2 in
stoji na parceli št. 180, pripisani k vl. št.
1206, k.o. Sp. Radvanje, ki je last zastavi-
teljice Milene Del Bianchi, na osnovi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
9130-266/91 z dne 15. 1. 2001, sklenje-
ne s prodajalko Tovarno vozil in toplotne
tehnike Boris Kidrič Mribor, v korist upnice
Raiffeisenbank Eibiswald-St. Oswald, reg.
Gen.m.b.H., Eibiswald 85, Eibiswald, Av-
strija, v višini 250.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2001

In 2001/00071 IZ-10004
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 01/00071 z dne 7. 6.
2001, je bila v izvršilni zadevi upnika Raiffe-
isenbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Ba-
hnhofstrasse 2, 8430 Lipnica, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak
iz Maribora, proti dolžnici Dušanki Simono-
vič, Prušnikova 16, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 165.175 ATS s
pp., v tolarski protivrednosti, na naroku dne
10. 7. 2001 zarubljena nepremičnina dvo-
sobno stanovanje št. 25, v V. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Prušni-
kova ul. 16, ki stoji na parc. št. 1114, k.o.
Sp. Radvanje, katerega izključna lastnica je
dolžnica in zastaviteljica Dušanka Simono-
vič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 4. 1999, v korist upnika Raiffeisen-
bank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhof-
strasse 2, 8430 Lipnica, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001

In 2000/00271 IZ-11732
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00271, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 3, v izmeri
76,46 m2, v I. nadstropju večstanovanjske-
ga objekta v Mariboru, Meljska cesta 5,
katero je pripisano k podvložku št. 1380/9,
k.o. Maribor-Grad, katerega izključna lastni-
ca je dolžnica Lučka Fojtl, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. ST-13/98 z dne 16. 12.
1998, dne 30. 8. 2001 na naroku zarublje-
na in s tem ustanovljena poplačilna pravica
za denarno terjatev 284.014 ATS s pripad-
ki, v korist upnika Raiffeisenbank Unter-
premstaetten, reg. Gen.m.b.H., Hauptstras-
se 151, Unterpremstaetten, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2001
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Z 2001/00617 IZ-11753
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00617 z dne 4. 9.
2001, je bila nepremičnina, enosobno sta-
novanje, št. 5, v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Meljska cesta 9, v skupni
izmeri 49,87 m2, stoječe na parc. št. 475,
pripisano v vl. št. 26, k.o. Melje, ki je do
celote last Dobrivoja Kalamande, dne 4. 9.
2001 na naroku zarubljena v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, Avstrija, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 100.000
ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2001

Z 2001/00541 IZ-12929
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV
439/2001 z dne 12. 6. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00541 z dne
10. 7. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
stanovanje št. 8, v III. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Vošnjakova 25, v izmeri
68,86 m2, zgrajeno na parc. št. 1845, k.o.
Maribor-Grad, ki je do celote v lasti dolžnice
in zastaviteljice, Vesne Likovnik, na osnovi
prodajne pogodbe št. 4231/93 z dne
15. 10. 1993, v korist upnika Raiffeisenbank
Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, v višini 160.000 ATS s
pp., v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001

Z 2001/00740 IZ-12326
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00740 z dne
14. 9. 2001, je bila ustanovljena na triso-
bnem stanovanju št. 4, v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Mariboru, Cesta zma-
ge 92, v izmeri 74,90 m2, last zastaviteljev
Marjane Rajzer in Romana Rajzerja, vsake-
ga do 1/2 celote, na podlagi originalne ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 9. 3. 1993 in aneksa h kupoprodajni
pogodbi z dne 2. 2. 1996, sklenjene s To-
varno obutve Peko Tržič p.o., Cesta Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, kot prodajalcem
ter zastaviteljema kot kupcema, zastavna
pravica v korist upnika Steiermärkische
Bank und Sparkassen A.G., Sparkassen-
platz 4, A-8011 Graz, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 420.000 ATS oziroma
30.522,59 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2001

Z 31/2001 IZ-4451
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 31/2001, ki ga je dne 3. 4. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila usta-
novljena na stanovanju v II. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Murski Soboti, Staneta
Rozmana 3, v skupni izmeri 66,88 m2, ki je
last dolžnikov, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 30. 9.
1992 in aneksa k tej pogodbi z dne 30. 11.
1998, sklenjene s prodajalcem PAN AGRO
d.o.o. Murska Sobota, zastavna pravica v

korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan - Ja-
gerberg - Wolfsberg, reg. Gen.m.b.H. za za-
varovanje denarne terjatve v višini 130.800
ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti zne-
sek 2,040.480 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 4. 2001

Z 70/2001 Iz-10418
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 70/2001, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Murski Soboti, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 31, v stanovanjski hiši v Murski
Soboti, Staneta Rozmana 12, v VII. nadstro-
pju v skupni izmeri 36,91 m2, ki stoji na
parc. št. 1254, vpisani pri vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, ki je last dolžnice, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
26. 6. 2001 s prodajalcem Lebar Dragom
iz Murske Sobote, zastavna pravica v korist
upnika Raiffesenbank St. Stefan – Jager-
berg - Wolfsberg, reg.Gen.m.b.H za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 355.200
ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve sporazuma 5,612.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 8. 2001

Z 95/2001 IZ-12975
Na podlagi sklepa opr. št. Z 95/2001,

ki ga je dne 25. 9. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na delu poslovne zgradbe, ležeče na parc.
št. 854/96, prej parc. št. 854/2, vpisane v
vl. št. 1049, k.o. Nova Gorica, v izmeri
264 m2, v legi, razmejitvi in izmeri, ki je
razvidna iz grafične priloge, ki jo je dolžnica
Katja Leban, s.p., Naturavit, Goriška 2,
Šempeter, pridobila na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe, sklenjene v obliki notarskega
zapisa, opr. št. Sv 859/99 notarke Eve Lu-
čovnik iz Nove Gorice z dne 3. 9. 1999, od
prodajalca Meblo Pohištvo Nova Gorica, Po-
djetje za proizvodnjo pohištva in opreme,
d.o.o., zastavna pravica v korist upnice No-
ve KBM, d.d., za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 9. 2001

In 1999/00080 IZ-13539
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

In 1999/00080-7 z dne 27. 1. 2000, v
zvezi s sklepom In 1999/00080-20 z dne
18. 10. 2000, se opravi rubež nepremični-
ne – dvosobnega stanovanja št. 18, v pr-
vem nadstropju stanovanjske hiše na Drski
št. 46, parc. št. 1045/7, vl. št. 808, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri
56,40 m2, last dolžnikov Branka Reba in
Nataše Reba, Drska 46, Novo mesto, zara-
di izterjave terjatve upnika Marijana Habija-
niča, Most na Soči, Bača pri Modreju 44, v
znesku 2,484.000 SIT, z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi od 22. 4. 1999 dalje do
plačila in stroškov, odmerjenih na 24.840
SIT ter nadaljnjih izvršilnih stroškov.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 9. 2001

In 39/01 IZ-15579
Okrajno sodišče v Sežani v izvršilni za-

devi upnice Masnec Anice, Nika Šturma 6,
Sežana, proti dolžnici Sušinski Doroteji, I.

Tankovske brigade 1, Sežana, zaradi izter-
jave 2,742.368 SIT s pp, dne 26. 10.
2001, ob navzočnosti upnice in nenavzoč-
nosti dolžnice, na podlagi drugega in tretje-
ga odstavka 211. člena ZIZ, objavlja nasled-
nji zapisnik o rubežu nepremičnine:

zarubi se stanovanje – garsonjera v V.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu I. Tankovske brigade št. 1, Sežana, last
dolžnice, s popisom tega stanovanja.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe sklepa
o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dol-
žnici je prepovedano razpolagati z zarublje-
no nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali
kako drugače preprečiti plačilo upnici, si-
cer stori kaznivo dejanje po 229. členu Ka-
zenskega zakonika RS.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
(poplačilna pravica) tudi v primeru, če pri-
dobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 10. 2001

In 2000/00109 IZ-1733
Na podlagi pravnomočne in izvršljive

sodbe Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-
cu, opr. št. P 496/97 z dne 21. 12. 1998,
se opravi v korist upnikov mld. Danijela Djur-
djiča in mld. Darka Djurdjiča, oba stanujoča
Na Fari 13, Prevalje ter v breme dolžnika
Ljuba Djurdjiča, Stražišče 1, Ravne na Ko-
roškem, rubež s popisom nepremičnine, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer dol-
žniku lastnega enosobnega stanovanja št.
2, na naslovu Stražišče 1, Ravne na Koro-
škem, v izmeri 34,2 m2 v pritličju večstano-
vanjske hiše, stoječe na parc. št. 1290/1,
pripisane pri vl. št. 197, k.o. Tolsti vrh, pri-
dobljenega na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 17. 9.
1993, sklenjene med SGP Kograd, Grad-
beno podjetje Stavbenik, Prevalje, kot pro-
dajalcem ter Ljubom Djurdjičem, Stražišče
1, Ravne na Koroškem, kot kupcem.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 2. 2001

In 2001/00006 IZ-5473
Na podlagi pravnomočne in izvršljive po-

ravnave Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-
cu P 175/98 z dne 10. 11. 1999, se opra-
vi v korist upnika Poldeta Smonkarja, Zg.
Dolič 71, Mislinja in v breme dolžnice Janje
Kumer, Maistrova 7, Slovenj Gradec, rubež
s popisom nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer dolžnici lastnega
stanovanja 17S, v stanovanjski hiši na na-
slovu Maistrova 7, Slovenj Gradec, v izmeri
31,07 m2. Dolžnica je lastnica navedenega
stanovanja do celote, in sicer na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 48/93, sklenjene med prodajalcem
Fecro, Tovarna opreme p.o. v stečaju in
dolžnico Janjo Kumer kot kupcem.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 11. 5. 2001 ima pomen zaz-
nambe izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2001

Z 2001/00087 IZ-11725
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00087, ki ga je dne 29. 8. 2001
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izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na zastavitelju lastnem sta-
novanju št. 3, v skupni izmeri 37,74 m2, ki
se nahaja v mestni pasaži v Slovenj Gradcu
in stanovanju št. 2, v skupni izmeri
37,74 m2, ki se nahaja v mestni pasaži v
Slovenj Gradcu, ki je last zastavitelja Emila
Logaja, roj. 30. 4. 1959, stanujočega Pa-
meče 133a, Slovenj Gradec, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe št.
P-ISM-301/95 z dne 22. 12. 1995 in pro-
dajne pogodbe št. P-ISM-302/95 z dne
22. 12. 1995, sklenjene med prodajalcem
SGP Kograd, Inženiring, d.o.o., Dravograd,
Mariborska cesta 3, Dravograd in kupcem
zastaviteljem Logar Emilom, Pameče 133a,
Slovenj Gradec, zastavna pravica v korist
upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 8. 2001

In 40/2000 IZ-4480
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 40/2000 z dne 3. 4. 2001,
je bil dne 8. 5. 2001, opravljen v korist
upnika Raiffeinsenbank Voitsberg, C. von
Hotzendorfstasse 5, Avstrija, ki ga zastopa
odvetnik Razboršek Zoran iz Maribora, ru-
bež nepremičnine – trisobnega stanovanja
št. 7, ki meri skupno 67.32 m2 in ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Slomškova 7, Slovenske Konjice,
last dolžnikov Soderžnik Igorja in Soderžnik
Jožice, Slomškova 7, Slovenske Konjice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 8. 5. 2001

In 99/00011 IZ-12945
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

opr. št. In 99/11 z dne 9. 2. 2000, se v korist
upnikov Dragice in Slavka Slejka zaradi izter-
jave 30.000 DEM v tolarski protivrednosti, v
skladu z 211/III členom ZIZ opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanja št. 7, v izmeri 51,45 m2, v
stanovanjskem bloku Dramlje 9/b, Dramlje,
stoječega na parc. št. 1478/14, k.o. Dram-
lje, ki je last dolžnika Janka Obreza, Miloša
Zidanška 9, Šentjur, sedaj Kocbekova 2, Ško-
fja vas, na podlagi menjalne pogodbe, skle-
njene dne 7. 8. 1992, med Občino Šentjur
pri Celju in dolžnikom.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 10. 9. 2001

Z 2001/00003 Ob-2364
Na podlagi sklepa opr. št. Z

20001/00003, ki ga je dne 5. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
16, v III. nadstropju stanovanjskega bloka
SB-P+3 Kamnitnik, ki stoji na parc. št.
1092/12, k.o. Suha, z naslovom Tavčarje-
va 12/A, 4220 Škofja Loka, in ki obsega
34 m2, in sicer kuhinjo v izmeri 10,30 m2,
sobo v izmeri 18,14 m2, kopalnico z
WC-jem v izmeri 3,50 m2, in predsobo v
izmeri 2,40 m2. Stanovanju pripada tudi klet,
skupni prostori, deli, objekti in naprave ter
funkcionalno zemljišče in se zapisnik o ru-
bežu razglasi na sodni deski tega sodišča
ter objavi v Uradnem listu RS za denarno
terjatev v znesku 350.000 ATS, v tolarski

protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, z vsemi obrestmi, ostalimi stroški
in pogoji, kot so navedeni v notarskem zapi-
su SV 1889/00 z dne 21. 12. 2000 in
kreditni pogodbi št. 1150/0004673-00 z
dne 18. 12. 2000, ki je last dolžnikov Da-
mira Harbaša, Groharejvo naselje 5, Škofja
Loka in Ahmeta Harbaša, Groharejvo nase-
lje 5, Škofja Loka, vsakega do polovice, na
podlagi kupne pogodbe z dne 5. 12. 2000,
sklenjene s prodajalko Natašo Drakulić, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica, Dunajska
c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 350.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 5. 2. 2001

Z 2001/00010 Ob-2367
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00010, ki ga je dne 5. 2. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Škofji Loki, ki je bila
ustanovljena na stanovanju v 11. nadstropju
večstanovanjske hiše Podlubnik 155, Ško-
fja Loka, št. stanovanja 45, skupna površina
76,22 m2, stanovanje obsega kuhinjo
11,32 m2, sobo 19,53 m2, sobo 13,40 m2,
sobo 14,34 m2, hodnik 9,05 m2, WC
1,74 m2, kopalnico 4,03 m2, teraso
1,62 m2 in druge prostore 1,28 m2, stano-
vanje pa je last dolžnika zastavitelja Vidmar
Janeza, Zgornje Bitnje 203, sedaj Podlu-
bnik 155, Škofja Loka, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 21. 10. 2000, skle-
njene med Rizom Nekovičem, roj. 1. 11.
1941, kot prodajalcem in dolžnikom zasta-
viteljem kot kupcem do celote z zaznambo
na originalu kupoprodajne pogodbe z dne
21. 10. 2000, da je na nepremičnini, ki je
predmet pogodbe, ustanovljena zastavna
pravica in prepoved nadaljnje odtujitve in
obremenitve in odreditev hrambe navede-
nega originala pogodbe pri upniku vse do
poplačila celotne terjatve, kot izhaja iz no-
tarskega zapisa opr. št. SV 32/01 z dne
17. 1. 2001, za denarno terjatev v znesku
210.000 ATS s pogodbenimi obrestmi v
višini 10% in zamudnimi obrestmi v višini
15%, ter rokom vračila do 31. 12. 2005, s
stroški ter drugimi pogoji, razvidnimi iz no-
tarskega zapisa s prilogami, ki je last dolžni-
ka do celote, zastavna pravica v korist upni-
ce Posojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škofi-
če, Ludmannsdorf/Bilčovs 33a, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 210.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 5. 2. 2001

Z 2001/00024 IZ-3446
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00024, ki ga je dne 5. 3. 2001 izda-
lo Okrajno sdoišče v Škofji Loki, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št.
10/2, v skupni izmeri 45,10 m2, ki se naha-
ja v II. nadstropju stanovanjsekga objekta
stolpič SB-58/II, na naslovu Frankovo na-
selje 67, Škofja Loka, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
stoječe na zemljišču parc. 101/1, 101/3
in 88/2, k.o. Stari dvor, po kupoprodajni
pogodbi z dne 17. 5. 1990 in na podlagi
sporazuma o delitvi skupnega premoženja z
dne 4. 10. 1992, ki je last dolžnika Borisa
Orehka, Frankovo naselje 67, Škofja Loka,

zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 21,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 5. 3. 2001

In 2001/00011 IZ-12963
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po okraj-

ni sodnici Nadi Prosen, v izvršilni zadevi In
2001/00011, upnika Perharič Damjana,
Trubarjeva 61, Ljubljana, proti dolžnikoma
Mariji in Francu Voharju, Suška 54, Škofja
Loka, zaradi izterjave 23.200 DEM s pp,
dne 14. 9. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, ki ni vknjižena v
zemljiški knjigi, in sicer dvosobno stanova-
nje, v izmeri 45,50 m2, Suška c. 54, Škofja
Loka, last dolžnikov Marije Vohar in Franca
Voharja, vsakega do 1/2. Navedeno stano-
vanje se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka, ki stoji na parc. št. 994/2 in 994/3,
vpisan v vl. št. 68, k.o. Suha.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 14. 9. 2001

Z 135/2001 IZ-9865
Na podlagi sklepa opr. št. Z 135/2001

z dne 19. 6. 2001, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila garsonjera Gb, v
IV. nadstropju v velikosti 28,77 m2, (dva), ki
se nahaja v Poslovno stanovanjskem objek-
tu, stočejem na parc. št. 282/14, 282/11
in 282/15, k.o. Trbovlje, v celoti, ki je last
dolžnika Alnex d.o.o., Gabrsko 12, Trbov-
lje, na podlagi pogodbe št. T-87/99 z dne
18. 11. 1999 in kletni prostori v izmeri
149,87 m2, v objektu Petelinkarjeva 1, Ki-
sovec, v celoti, last zastavitelja Mežnarič
Marjana, Cesta zmage 22, Zagorje ob Savi,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 14. 1. 1998, z GIP Beton Hol-
ding d.o.o., v stečaju, Borovniško naselje
7, Kisovec, dne 19. 6. 2001 zarubljeno v
korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančna skupina NLB, Trg revolucije 25c,
Trbovlje, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 6. 2001

Z 110/2000 IZ-1316
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija, do dolžnikov Ragiba in Zumrete Delić,
Goriška 61, Velenje, je bila po sklepu na-
slovnega sodišča, opr. št. Z 110/2000 z
dne 3. 7. 2000, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnikov v višini 180.000
ATS v SIT protivrednosti, v korist upnika
ustanovljena zastavna pravica na stanovanju
št. 11, v 2. nadstropju stanovanjske hiše v
Velenju, Goriška 61, v skupni izmeri
86,53 m2, katerega lastnika sta na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 20. 3. 1998, dolžnika Delić Ragib
in Zumreta, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 12. 2000

In 114/2000 IZ-11730
V izvršilnem postopku upnikov Edne in

Edina Džaniča, ki ju zastopa mati Farzila
Božanovič-Džanič, vsi Jenkova 11, Velenje,
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je bila na podlagi pravnomočnega sklepa o
izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju pod opr.
št. In 114/2000 (prej I 3501/99) z dne
19. 2. 2001, do dolžnika Osmana Džaniča,
Jenkova 16, Velenje, zaradi izterjave preživ-
nine v znesku 619.320 SIT s pripadki, z
rubežem dne 9. 7. 2001 v korist upnika
utanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi, to je
stanovanje v izmeri 30,26 m2, št. 6, v PO
nadstropju večstanovanjske hiše na Jenko-
vi 16, Velenje, ki je po podatkih iz spisa last
dolžnika Osmana Džaniča, Jenkova 16, Ve-
lenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 8. 2001

Kolektivni delovni spori

K-60241
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščin (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4
in nasprotnim udeležencem Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6,
zaradi izvrševanja kolektivne pogodbe - na-
predovanje v plačilni razred.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je rzapisan na dan
16. 1. 2002 ob 12.15, v sobi št. 7/III. nad-
stropje Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča od dne
3. 12. 2001 dalje.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2001

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

LJUBLJANA

SR-50847
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2001/16020 z dne 27. 9. 2001
pod št. vložka 1/03572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5313317

Firma: INOTEHNA, trgovina, proizvod-
nja, inženiring, zastopanje, uvoz-izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Lakotence 7,

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lakotence 7, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.800 SIT
Ustanovitelj: Držak Branko, Lakotence

7, 1110 Ljubljana, vložek: 1,502.800 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1989.

Obrazložitev: ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni ki začne
teči: – za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu – za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Vpisi po ZGD

Izbrisi

CELJE

Rg-17279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2001/02362 z dne 5. 12. 2001
pod št. vložka 1/02456/00 izbrisalo iz so-
dnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5623880
Firma: SPRINT, Podjetje za športni tu-

rizem in marketing, trgovino ter grafič-
ne storitve, Vrunčeva 14, Celje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Vrunčeva 14
Osnovni kapital: 1,563.932 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevame/jo: Jug
Štefan, 3000 Celje, Na zelenici 4, vložek
781.966 SIT, ne odgovarja, vstop 27. 12.
1989; Drofenik Peter, 3000 Celje, Vrunče-
va 14, vložek: 781.966 SIT, ne odgovarja,
vstop 27. 12. 1989.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbe-
nikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Prav-
ni pouk: zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 8 dni od vročitve sklepa o izbrisu, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3141/2001 Rg-17145
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PEX, trgovina in storitve d.o.o.,

Vojkovo nabrežje 23, Koper, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/1242/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 12. 11. 2001.

Družbenika Šverko Boris in Šverko Ro-
bert, oba iz Kopra, Ulica Vena Pilona 8,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe da družba ni imela zaposlenih delav-
cev in da prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se deli, tako, da družbenik Boris
Šverko postane edini in izključni lastnik ne-
premičnine, to je poslovnega prostora, oz-
načenega s št. 15, v 1. nadstropju, v izmeri
13,35 m2 in označen s pikasto črno črto v
stavbi na naslovu Koper, Vojkovo nabrežje
23, s parc. št. 506, k.o. Koper, vpisane v
osnovnem vložku 1005 in podvložku
1005/15, vpisanega kot etažna lastnina in
izključni lastnik osebnega vozila reg. št. KP
92-88P, znamka vozila Seat Ibiza 1.6, št.
šasije VSSZZZ6KZXR107907, številko mo-
torja Tipalm in leto izdelave 1998.

Družbenik Robert Šverko soglaša, da se
taka sprememba lastništva vpiše v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča v Kopru in v
ustrezne javne knjige UE Koper.

Družbenik Robert Šverko postane edini
in izključni lastnik osebnega vozila reg. št.
KP 95 - 78P, znamka vozila Alfa Romeo
156 1.8, št. šasije ZAR93200001015776,
številka motorja TIPAR32201 in leto izdela-
ve 1998.

Družbenik Boris Šverko soglaša, da se
taka sprememba lastništva vpiše v ustrezne
javne knjige UE Koper.

Ostalo premoženje se razdeli na vsake-
ga družbenika do ene polovice.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 2001

KRANJ

Srg 1751/2001 Rg-15608
Družba MAVI, servis, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o., s sedežem Juleta Ga-
brovška 34, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/3659/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Martinčič Jože, Juleta Gabrovška 34,
Kranj, Vilfan Sašo, Zasavska cesta 16,
Kranj in Tavčar Branko, Ocvirkova ulica 61,
Ljubljana.
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Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2001

LJUBLJANA

Srg 17333/2001 Rg-17240
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, po okrožni sodnici -
svetnici Jani Nograšek, v zvezi s priglasitvijo
družbe JR Consulting d.o.o. Ljubljana, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku v sodni register, dne 7. 12. 2001
objavlja sklep:

družba JR Consulting, d.o.o., Ljublja-
na, Ul. bratov Učakar 42, Ljubljana, pre-

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Intereuropa mednarodna špedicija, tran-
sport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z na-
slednjo vsebino: INTEREUROPA d.d., Filia-
la špedicije Ljubljana......24. Ob-60498

Štefanija Kladnik, s.p., M. Dobje 18,
3222 Dramlje, preklicujem štampiljko z na-
slednjo vsebino: GRADBENA MEHANIZA-
CIJA IN PREVOZI VILKOM, Štefanija Kla-
dnik s.p., M. Dobje 18, 3222 Dramlje,
tel./fax: 03 579 80 35, GSM: (041)
798-035. Ob-60771

Vesna d.d., Maribor preklicuje štampi-
ljko z naslednjo vsebino: VESNA d.d., Po-
djetje za akumulatorsko dejavnost Maribor,
Prodajalna Maribor. Ob-60244

Priglasitveni list

Arnejšek Jakob, Novo Polje, cesta
VII/139, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
036140/1489/00-36/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnv-74500

Bajuk Anton, Primostek 4/a, Gradac, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011393/0235/00-44/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gns-74653

Dimnik Marijan s.p., Splošno kleparst-
vo in klimatske naprave, Bizoviška cesta
51, Ljubljana-Dobrunje, priglasitveni list,
opravilna št. 26-466/94, mat. št.
5207572, izdan dne 28. 7. 1995.
gnz-74821

Dušič Anton, Krivica 29/a, Prevorje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 52-0198/94, iz-
dan dne 18. 5. 1994. gnr-74454

Erjavšek Zvonko, Slovenska cesta 39,
Cerklje na Gorenjskem, priglasitveni list, op-
ravilna št. 18-1548/95. gnq-74655

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 9. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Razboršek Jernej, Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 42, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih prostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na Razboršek Jerneja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 7. 12. 2001

Faletič Jožko, Kred 48, Kobarid, obrtno
dovoljenje, št. 005178/049900-65 1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gni-74313

Ferčec Marija, Liebknechtova ulica 40,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1672/94, izdan dne 27. 7. 1994.
gnn-74758

Fijok Branko, Kocljeva ulica 2, Murska
Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-0282/94, izdan dne 18. 5. 1994 in
8. 3. 2000. gnm-74384

Goljevšek Franc, Gorenja vas 67, Kanal,
priglasitveni list, opravilna št. 37-504/94,
izdan dne 10. 5. 1994. gnk-74536

Gorjup Gorazd, Slomškova 7/a, Sloven-
ske Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0643/95, izdan dne 21. 11 1995,
20. 3. 1996 in 30. 7. 1997. gnm-74759

Grandošek Štefan, Staneta Severja 7,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2203/94. gnz-74746

Grbas Janez, Dolniška cesta 50, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034031/3791/01-37/1995, izdana dne
19. 12. 1996. gns-74828

Higiena d.o.o., Kocjančičeva 7, Anka-
ran - Ankarano, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 017763/2488/01-27/1995, izda-
na dne 1. 12. 1997. gnb-74445

Ivičak Dušan, Pesnica 41/b, Pesnica pri
Mariboru, priglasitveni list, opravilna št.
065-0201/94, izdan dne 5. 9. 1994.
gnf-74541

Jenko Gregor, Kunaverjeva ulica 3, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 25-1205-01,
izdan dne 19. 11. 2001. gnw-74549

Kovačič Gorazd, Gornji Zemon 12, Ilir-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
12-12/98, izdan dne 10. 3. 1998.
gns-74528

Pegan Valter, Strossmayerjeva 8, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolemje, št.
067100/3446/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-74620

Posedi Ferdinand, Ul. bratov Pihlar 8,
Ljutomer, priglasitveni list, opravilna št.
29-0409/94, izdan dne 20. 12. 1994 in
31. 12. 1994. gni-74388

Špur Blažo s.p., Podbrdo 27/a, Podbr-
do, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068217/1150/01-65/1998. gnx-74748

Trobok Marjan s.p., FINAL-MT, Cesta 1.
maja 61, Hrastnik, priglasitveni list, opravi-
lna št. 10-0292/99, izdan dne 29. 10.
1999. gnl-74764

Veselič Jože, Vrhovci 16, Adlešiči, prig-
lasitveni list, opravilna št. 05-0797/00, iz-
dan dne 1. 4. 2000. gni-74663

Vončina Srečko s.p., PTGM, Gorenja
Kanomlja 23, Spodnja Idrija, odločbo o ob-
rtnem dovoljenju, št.
032041/0032/00-21/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-74568

Zabavnik Bogdan s.p., Volčji potok 391,
Radomlje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 040627/0092/00-25/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnb-74545

Žabjek Darko, Dobrunjska cesta 34/a,
Ljubljana-Dobrunje, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 055946/2530/01-36/1996,
izdana dne 16. 8. 1996. gnm-74534

Potne listine

Balažič Terezija, Plešivica 29, Ivanjkov-
ci, potni list, št. AA 134330, izdala UE Lju-
tomer. gnh-74364

Barborič Aleksandra, Ulica Slavka Gru-
ma 12, Novo mesto, potni list, št. BA
935800. gnj-74362

Beganović Brusli, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 883604, izdala
UE Ljubljana. gns-74553

Benedičič Breda, Lancovo 38, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 744342. gnb-74320

Božnar Peter, Kremen 2, Poljane nad
Škofjo Loko, potni list, št. BA 365248.
gnl-74835

Brenko Anja, Južna cesta 6, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 987, izda-
la UE Izola. gnf-74691

Breznik Janez, Zg. Kozji vrh 8, Radlje ob
Dravi, potni list, št. AA 753152, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnb-74370

Cipot Andrejka, Čentiba 1, Lendava -
Lendva, potni list, št. BA 723288, izdala UE
Lendava. gnf-74616

Cokan Urban, Pernovo 33/a, Žalec, po-
tni list, št. BA 471401. gno-74607

Černe Jože, Stare žage 18, Dolenjske
Toplice, potni list, št. BA 303927.
gnb-74570

Češarek Franc Rudolf, Naselje pod hri-
bom 22, Gozd Martuljek, potni list, št. BA
187070. gnu-74526

Čuček Branko, Pernica 22, Pernica, po-
tni list, št. BA 57729. gnh-74614

Ćirkić Ednan, Titova 53/b, Jesenice, po-
tni list, št. BA 766848. gnk-74361

Dolinšek Maja, Gotska 11, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 637415. gnu-74701

Dornig Kavčič Bojana, Cesta v Podboršt
3, Ljubljana, potni list, št. BA 22777, izdala
UE Ljubljana. gnt-74852

Erman Gregor, Kumerdejeva 14, Bled,
potni list, št. BA 718454. gnf-74666

Erman Staško, Kumerdejeva 14, Bled,
potni list, št. AA 330102. gne-74667

Ferenčič Franko, Partizanska 30, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
002877, izdala UE Sežana. gnt-74527

Ficijan Jelka, Sp. Velovlek 11/a, Ptuj,
potni list, št. BA 917214. gni-74592
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Ficijan Marjan, Sp. Velovlek 11/a, Ptuj,
potni list, št. BA 466621. gnd-74593

Filipič Dolničar Anamarija, Stanovišče 3,
Breginj, potni list, št. AA 285494.
gns-74778

Franko Franci, Ločna 31, Novo mesto,
potni list, št. AA 954046. gnm-74709

Gagel Blažka, Mali trg 3, Ljubljana, potni
list, št. AA 586903, izdala UE Ljubljana.
gnj-74487

Gavranović Zoran, Levstikova cesta 10,
Grosuplje, potni list, št. BA 422283, izdala
UE Grosuplje. gnq-74855

Genorija Jože, Sp. Draga 25, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 965549.
gng-74365

Grgurevič Neža, Lamutova ulica 34, Lju-
bljana, potni list, št. BA 841107, izdala UE
Ljubljana. gnz-74546

Halilagić Asmir, Jakopičeva 11, Kamnik,
potni list, št. BA 122351, izdala UE Kam-
nik. gnq-74555

Hentar Leon, Gabrnik 33, Juršinci, potni
list, št. BA 392593. gnr-74379

Herman Hermina, Saarstr. 1, Asperg, Ne-
mčija, potni list, št. AA 371794. gnq-74780

Horvat Tadej, Kamnogoriška 43, Ljublja-
na, potni list, št. BA 455764, izdala UE
Ljubljana. gny-74497

Hribar Sorčan Valentina, Tomišelj 31/a,
Ig, potni list, št. BA 771640, izdala UE Lju-
bljana. gnm-74484

Jerman Alojz, Senožeti 40, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. P00028595. gnt-74552

Jerman Jelek Marinka, Hrastje 52/h, Li-
mbuš, potni list, št. BA 208871.
gnq-74380

Jernejec Mladen, Trubarjeva 19, Ljublja-
na, potni list, št. P00055329. gne-74842

Kerčmar Miha, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 707609, izdala UE
Ljubljana. gnr-74529

Klopčič Jure, Zaboršt, Pot za Bistrico
35, Domžale, potni list, št. BA 766551,
izdala UE Domžale. gnt-74777

Kocijančič Iris, Miren 168/h, Miren, po-
tni list, št. BA 956751, izdala UE Nova Go-
rica. gne-74367

Kovačič Marija, Adamičeva ulica 18, Lju-
bljana, potni list, št. BA 289654, izdala UE
Ljubljana. gnk-74761

Kragelj Bor, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 989509, izdala UE Ljublja-
na. gnp-74581

Krapež Danica, Bevkova 15, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 381354, izdala UE
Ajdovščina. gni-74363

Kuljaj Jasna, Celovška 108, Ljubljana,
potni list, št. BA 888000, izdala UE Ljublja-
na. gnh-74564

Lekan Matej, Ulica Dolenjskega odreda
37, Ivančna Gorica, potni list, št. BA
806942, izdala UE Grosuplje. gng-74790

Lokar Bojan, Črnivec 25/b, Brezje, pot-
ni list, št. AA 422202. gns-74603

Lokar Tatjana, Črnivec 25/b, Brezje, po-
tni list, št. BA 421164. gnr-74604

Lončarević Uroš, Žlavsova ulica 3, Voj-
nik, potni list, št. BA 420638. gnk-74436

Lužar Franc, Stražna 7, Novo mesto, po-
tni list, št. AA 556380. gnw-74574

Lužnic Jožef, Pod gradom 44, Dravog-
rad, potni list, št. AA 250085. gnb-74720

Macele Zoran, Obrežje 41, Radeče, po-
tni list, št. BA 99054. gne-74742

Maksić Dušan, Murnova ulica 9, Men-
geš, potni list, št. CA 37535, izdala UE
Domžale. gnb-74470

Malbašić Mile, Krekov trg 8, Celje, potni
list, št. BA 564802. gny-74772

Manfreda Valentin, Levpa 20, Kal nad Ka-
nalom, maloobmejno prepustnico, št. AI
120965, izdala UE Nova Gorica. gnu-74726

Markež Lilijana, Koroška Bela, Cesta tal-
cev 4/a, Jesenice, potni list, št. AA 573470.
gnz-74571

Mastnak Ratka, Perovec 11/a, Sloven-
ske Konjice, potni list, št. BA 30594, izdala
UE Slovenske Konjice. gnm-74609

Miletič Mirče, Kačja ulica 6, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 224665, izdala
UE Koper. gnk-74711

Nedić Goran, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 841464, izdala UE Ljublja-
na. gnn-74483

Novak Ana, Jakčeva 36, Ljubljana, potni
list, št. AA 602715, izdala UE Ljubljana.
gnv-74325

Palek Marko, Kranjčeva ulica 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 761318, izdala UE
Ljubljana. gnc-74544

Pehlič Igor, Ulica Tončke Čečeve 18,
Ljubljana, potni list, št. AA 305109, izdala
UE Ljubljana. gng-74315

Peischl Suvada, Merzstr. 2, Bad Tolz,
Nemčija, potni list, št. BA 385942, izdala
UE Krško. gng-74740

Pirnat Nataša, Litostrojska cesta 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 1184210, izdala UE
Ljubljana. gng-74840

Rebernik Gašper, Povšetova ul. 18, Lju-
bljana, potni list, št. BA 998039, izdala UE
Ljubljana. gnn-74833

Riedl Radovan Nikolaj, Glinškova plo-
ščad 18, Ljubljana, potni list, št. BA
679574, izdala UE Ljubljana. gnl-74785

Rogel Andrej Marijan, Šubičeva 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 413784, izdala UE
Ljubljana. gnc-74669

Rojc Danilo, Zalošče 11, Dornberk, pot-
ni list, št. BA 36698, izdala UE Nova Gori-
ca. gnn-74458

Roudi Stjepan, Šmartno ob Paki 138,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 27438.
gny-74597

Ružič Stanislav, Tišina 37/b, Tišina, pot-
ni list, št. AA 671440, izdala UE Murska
Sobota. gnd-74368

Sagadin Aleš, Prepolje 104, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. BA 570700.
gnh-74739

Sitar Janez, Stožice 29/b, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 994880, izdala UE Ljubljana.
gnf-74491

Skala Nuša, Na Korošci 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 773270, izdala UE Ljublja-
na. gnu-74851

Skrbič Ludvik, Fram 111, Fram, potni
list, št. BA 126070. gnw-74599

Stanovnik Martin, Pleteršnikova 17, Lju-
bljana, potni list, št. BA 627357, izdala UE
Ljubljana. gnj-74562

Stopar Vinko, Boršt 15, Cerklje ob Krki,
potni list, št. BA 59853, izdala UE Brežice.
gnf-74641

Šakić Zlatkov, Prištinska 6, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 984165, izdala UE Ljubljana.
gns-74853

Šef Marijan Jožef, Gornji trg 18, Ljublja-
na, potni list, št. P00062425. gny-74672

Škaper Bogdan, Sebenje 58, Tržič, pot-
ni list, št. AA 361621. gnn-74437

Škaper Marjeta, Sebenje 58, Tržič, pot-
ni list, št. AA 727556. gni-74438

Šterlekar Marija, Šmarca, Gubčeva 3,
Kamnik, potni list, št. AA 696532, izdala UE
Kamnik. gnw-74349

Štirn Petra, Breg ob Savi 47, Mavčiče,
potni list, št. CA 015848. gni-74738

Šturm Denis, Samostanska 5, Kamnik,
potni list, št. P00118975. gnr-74804

Švabić Šura, Vrtača 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 172330, izdala UE Ljubljana.
gnr-74704

Topolovec Tjaša, Veluščkova ulica 3,
Maribor,  potni  list,  št.  AA 546168.
m-2412

Tvrtkovič Melita, Celovška 136, Ljublja-
na, potni list, št. BA 681995, izdala UE
Ljubljana. gnr-74854

Urbič Danijel, Gasilska cesta 41, Šen-
čur, potni list, št. AA 626249. gni-74338

Vanček Ivan, Križni vrh 22, Laporje, pot-
ni list, št. BA 582600. gnv-74700

Vetrih Marija, Gregorčičeva 13, Nova
Gorica, potni list, št. AA 468610, izdala UE
Nova Gorica. gni-74713

Vidic Janez, Langusova 23, Radovljica,
potni list, št. BA 955677. gnf-74716

Zakrajšek Živa, Bevkova 18, Kamnik, po-
tni list, št. BA 718778, izdala UE Kamnik.
gno-74507

Zalar Živa, Belska cesta 50, Preddvor,
potni list, št. BA 820266. gnn-74733

Zorman Mateja, Slomškova ulica 5, Lju-
bljana, potni list, št. BA 679743, izdala UE
Ljubljana. gnv-74675

Osebne izkaznice

Anžur Ivanka, Jakčeva 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 581092. gnx-74823

Avguštin Slavko, Podturn pri Dol. Topli-
cah 54, Dolenjske Toplice, osebno izkazni-
co, št. 643601. gnw-74353

Balantič Katarina, Cesta maršala Tita 53/b,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 488373.
gng-74590

Balažic Helena, Moščanci 47/a, Mač-
kovci, osebno izkaznico, št. 436729.
gnu-74351

Bavdaž Ignacij, Smrečnikova 10, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 327722.
gnn-74708

Berič Marija, Streliška 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 121469. gnr-74779

Bogićević Radoslav, Podpeška cesta
362, Notranje Gorice, osebno izkaznico,
št. 595241. gnb-74345

Borišek Lučka, Zavrh 4, Dole pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 248737. gnw-74503

Bregar Dušan, Farčnikova kolonija 30,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 134490.
gnw-74474

Breznikar Ivan, Begunjska cesta 25, Le-
sce, osebno izkaznico, št. 655720.
gng-74715

Bučar Draga, Gosposka 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159065. gnr-74504

Burger Angela, Merčnikova 5/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 629589.
gnc-74844
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Cirar Ivana, Vidrga 9, Vače, osebno iz-
kaznico, št. 702170. gnm-74734

Cirar Marjan, Vidrga 9, Vače, osebno
izkaznico, št. 702188. gnl-74735

Čadež Anton, Lajše 6, Gorenja vas, ose-
bno izkaznico, št. 704026. gnp-74535

Čermelj Marjeta Marija, Zagrebška 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 695405.
gnu-74501

Čurila Pavla, Šarhova 28, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 377122. gnd-74668

Derganc Damir, Pot na veselico 2, Metli-
ka, osebno izkaznico, št. 432020.
gnw-74724

Dobaj Dejvid, Brezula 36, Rače, osebno
izkaznico, št. 837425. gni-74463

Duša Igor, Krakovska 13, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 725315. gno-74582

Đukić Darinka, Hladilniška 26/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 931846.
gnh-74289

Fekonja Borut, Strejaci 1, Dornava, ose-
bno izkaznico, št. 208112. gnp-74356

Felicijan Bojana, Bela 15, Motnik, oseb-
no izkaznico, št. 397237. gny-74547

Ferk Branko, Plavčakova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 168250. gnl-74464

Ficijan Jelka, Sp. Velovlek 11/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 303499. gnj-74462

Firer Marta, Grušovje 38, Slovenske Konji-
ce, osebno izkaznico, št. 915774. gnn-74608

Franko Franci, Ločna 31, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 946698. gnl-74710

Gabrič Jožefa, Ženje 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 101342. gnp-74381

Gagel Blažka, Mali trg 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 353370. gni-74488

Gasser Boštjan, Begunje na Gorenjskem
110/a, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 138110. gnb-74770

Gerdin Angela, Slovenčeva 76, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 595433.
gnq-74705

Gerič Eva, Glavna ulica 34, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 1002702.
gnd-74468

Glavar Albin, Goriški vrh 24/c, Dravog-
rad, osebno izkaznico, št. 699240.
gnc-74719

Golenko Julijana, Novo naselje 11, Bist-
rica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
788568. gnv-74725

Goleš Iztok, Cankarjeva 9, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 819704.
gnm-74809

Gregorčič Stanislav, Šmartinska 49, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 339452.
gni-74763

Gričar Marija Lili, Naselje pod hribom 9,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico, št.
126484. gns-74703

Habič Urška, Cesta v kostanje 5/b, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 20245.
gnv-74375

Hamberger Aljaž, Vikrče 16/b, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 215544.
gnq-74830

Horvat Zvonimir, Kolodvorska 34, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 790852.
gnx-74573

Hribar Klemen, Pipanova cesta 78, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 22069. gnn-74858

Hrženjak Vladimir, Štrekljeva 24, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 000008529
- za tujca. gnk-74636

Jaklin Božo, Grošljeva ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 484565. gnq-74680

Japić Enes, Zg. Škofije 49, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 270707. gnz-74721

Jejčič Matjaž, Kreplje 18, Dutovlje, ose-
bno izkaznico, št. 281388. gnz-74471

Jenko Maja, Jadranska cesta 2/a, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
289415. gnj-74712

Jernejec Mladen, Trubarjeva 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 793653.
gnf-74841

Kajnih Katarina, Prečna pot 9/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 750972. gnx-74723

Korevec Metka, Prečna ulica 2, Šmart-
no pri Litiji, osebno izkaznico, št. 331813.
gne-74692

Košir Dušan, Linhartova 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273245. gnx-74848

Kovač Janez, Prapreče 5, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 690736. gnh-74639

Kozjan Viktor, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 134085. gnv-74475

Kristan Robert, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, osebno izkaznico, št. 799030.
gnn-74333

Krivokapić Marija, Maroltova 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 265473.
gng-74540

Krmelj Frančiška Milena, Milčinskega 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 101653.
gne-74642

Kruhoberec Stjepan, Tomažičeva 12,
Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
223118. gnp-74781

Kržišnik Boštjan, Hotedršica 10, Hoted-
ršica, osebno izkaznico, št. 261919.
gnb-74845

Kukovič Zdravko, Ziherlova ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 135236. gnt-74827

Kutin Milan, Retnje 1/a, Križe, osebno
izkaznico, št. 215747. gnt-74477

Kuzman Apolonija, Prisojna ulica 4, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 96534.
gnj-74737

Likon Martin, Puntarjeva 3, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 507367.
gnm-74359

Lorencin Marck Goran, Stantetova 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 818634.
gns-74382

Lovrenčič Urban, Sovjak 10, Trnovska
vas, osebno izkaznico, št. 344324.
gnl-74585

Lužar Alja, Igriška ulica 15, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 292872. gnw-74699

Lužar Franc, Stražna 7, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 742964. gnv-74575

Magušar Marija, Poljanska 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 80341.
gnb-74495

Marn Sanja, Župančičeva ulica 1, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 379068.
gnv-74750

Marolt Ivan, Šolska ulica 26, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 564372. gny-74722

Merlak Ivan, Hoterdšica 56, Hotedršica,
osebno izkaznico, št. 21831. gnt-74327

Merlak Janja, Rovte 48, Rovte, osebno
izkaznico, št. 386171. gnf-74366

Mesiček Dejan, Cesta M. Zidenška 8/b,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 232232.
gnl-74435

Mihelj Ana, Tugomirjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 791787. gnu-74776

Milanović Milan, Slavka Gruma 44, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 245459.
gnu-74576

Mlinarič Zlatko, Zgornje Grušovlje 24,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkazni-
co, št. 362276. gnl-74610

Močnik Jožefa, Cankarjeva 54, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 459138.
gne-74717

Mohorčič Benjamin, Slovenska vas 47,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkazni-
co, št. 5519. gnq-74605

Morec Karel, Loboda 22, Trzin, osebno
izkaznico, št. 61331. gnz-74496

Mucko Josip, Tomačevo 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 498360. gnx-74548

Neuvirt Simon, Ruperče 73, Pernica,
osebno izkaznico, št. 583375. gnl-74460

Okorn Barbara, Kenzov štradon 13, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 232377.
gny-74472

Pečan Marija, Celovška 83, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 327427. gnj-74537

Peternelj Pavla, Frankovo naselje 177,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 433130.
gnn-74533

Pikon Darja, Ul. Slavka Likoviča 4, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 267572.
gny-74572

Pinter Matej, Ločnikarjeva ulica 12, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 342631.
gny-74347

Pinter Tomaž, Vuhred 69, Vuhred, oseb-
no izkaznico, št. 268276. gnx-74373

Plohl Ivan, Hlaponci 13/a, Juršinci, ose-
bno izkaznico, št. 941104. gnw-74374

Plohl Željko, Vespazianova 5, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 826376. gnh-74714

Podbregar Vasle Lidija, Medvedova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64286.
gnt-74352

Podgoršek Marjetka, Malgajeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 681651.
gnm-74559

Podgrajšek Martin, Zlakova 3, Zreče,
osebno izkaznico, št. 200920. gnj-74587

Podlogar Sebastjan, Postojnska 3, Ra-
kek, osebno izkaznico, št. 602153.
gne-74467

Podobnik Marija, Gortanova 21, Idrija,
osebno izkaznico, št. 810580. gnz-74771

Pogorelčnik Mojca, Zg. Žerjavci 33, Le-
nart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
293221. gnc-74344

Polajnar Bernarda, Podvasca 20, Tržič,
osebno izkaznico, št. 661029. gnt-74377

Prelogar Matjaž, Dragomer, Na njivi 37,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 223424. gnt-74402

Pucihar Emilija, Žibertova 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 650762. gnu-74551

Radoslav Marija, Sečovlje 92, Sečovlje -
Sicciole, osebno izkaznico, št. 568593.
gnn-74783

Raya Mounzer, Borova vas 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 721413. gnj-74637

Rejc Barbara, Jesenica 13, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 451252. gny-74322

Rešetar Maja, Gabrje 23/a, Dobova,
osebno izkaznico, št. 251251. gns-74728

Sajovec Ludvik, Lokve 3, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 314312. gnx-74323

Savić Gojko, Frankovo naselje 53, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 176984.
gnu-74376
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Skobe Anton, Ponoviče 30, Sava, oseb-
no izkaznico, št. 607343. gni-74288

Slak Marija, Jana Husa 68, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 536931. gnu-74476

Smodiš Matjaž, Ragovska 17, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 276033.
gnk-74586

Stare Marija, Ljubljanska 39, Bled, ose-
bno izkaznico, št. 47998. gnl-74360

Stolnik Igor, Pavšičeva 30, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 670018. gnf-74291

Sušanj Kristina, Ul. 7. maja 18, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 303335.
gns-74578

Svetanič Veronika, Rožno naselje 2, Mu-
rska Sobota, osebno izkaznico, št. 120274.
gng-74465

Šala Peter, Zgornje Jarše, Kamniška 28,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 807841.
gnv-74683

Šarkanj Matjaž, Vanganel 52/b, Koper,
osebno izkaznico, št. 759712. gno-74707

Šavel Jože, Černelovci, Liškova 61, Mu-
rska Sobota, osebno izkaznico, št. 732686.
gnc-74623

Šef Marijan Jožef, Gornji trg 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 993089.
gnx-74673

Šermet Kristjan, Smrečnikova 30, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 153537.
gnr-74354

Štekar Roman, Snežatno 26/a, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 895415. gnd-74718

Štemberger Andreja, Silvire Tomasini 3, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 7379. gns-74378

Štrukelj Veronika, Peleckova 25, Preserje,
osebno izkaznico, št. 291128. gnm-74834

Tasić Stojan, Letoviška 1, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 263565.
gnv-74350

Tekavec Branko, Cesta v Zgornji Log
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
105827. gnl-74685

Terčelj Barbara, Jarše 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 242508. gnl-74510

Thaler Simeon, Studeno 29, Železniki,
osebno izkaznico, št. 670602. gnd-74493

Tone Aleš, Vrhe 74, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 856086. gnq-74355

Urbič Danijel, Gasilska cesta 41, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 224076.
gnh-74339

Valenčič Slavica, Staretova 36, Kranj,
osebno izkaznico, št. 745895. gnm-74334

Vezjak Venčeslav, Draža vas 43, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
828292. gnp-74606

Vidmar Tanja, Seljakovo naselje 27, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 276578.
gnc-74444

Volčanšek Tatjana, Jamova 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 21014. gnf-74566

Vovko Jožef, Leskovec 2, Brusnice, ose-
bno izkaznico, št. 195520. gnt-74577

Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 132581.
gnn-74358

Vrtovec Pavel, Pod ostrim vrhom 6, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 370527.
gnt-74602

Weber Mojca, Ig 313, Ig, osebno izkaz-
nico, št. 821476. gny-74622

Zajc Andrej, Zabretova ulica 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 471519.
gnj-74787

Zgonec Janez, Zvonarska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 3306. gnz-74521

Žafran Bojana, Sele 12, Gorica pri Sliv-
nici, osebno izkaznico, št. 623777.
gnr-74329

Žafran Nataša, Sele 12, Gorica pri Sliv-
nici, osebno izkaznico, št. 250986.
gnq-74330

Železnik Zofija, Horjul 38, Horjul, oseb-
no izkaznico, št. 915678. gnj-74687

Žerdin Franc, Ptujska cesta 1/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 675471.
gnc-74469

Žužek Anton, Gornje Retje 6, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 554781.
gnr-74754

Žužek Mojca, Ulica OF 4/a, Radeče,
osebno izkaznico, št. 395042. gnc-74769

Vozniška dovoljenja

Al - Daghistani Nabil, Krpanova 6/a, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6620, izdala UE Logatec. gnp-74456

Antloga Iztok, Ložnica pri Žalcu 35/i,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1195264, izdala UE Žalec. gnf-74591

Bacić Milić, Sketova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106388, reg. št. 200417, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-74505

Bajc Dušan, Popovičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014270, reg. št. 84692, izdala UE Ljub-
ljana. gni-74413

Balažic Marija, Ulica 4. maja 4, Turni-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13776, izdala UE Lendava. gnh-74439

Balažič Slavica, Bukovska vas 17, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 3362.
gnf-74741

Barlič Gregor, Hrastnik 10, Moravče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1374850, reg. št. 30068, izdala UE Dom-
žale. gnc-74594

Beguš Ploh Maja, Bohinjska Bela 20,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 869565, reg. št. 23315.
gnc-74644

Belcl Damijanca, Prešernova 9, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
581127, reg. št. 7605, izdala UE Ljuto-
mer. gnz-74596

Belna Aleš, Krivi vrh 20/a, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 10236, izdala UE Lenart. m-2383

Benkovič Teja, Novi trg 40/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22438, izdala UE Kamnik. gni-74688

Bernik Peter, Linhartova cesta 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250291, reg. št. 223914, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-74560

Bezjak Peter, Zimica 88/a, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
105131, izdala UE Maribor. m-2434

Blagojević Radovan, Preglov trg 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 444461, reg. št. 127220, izdala UE
Ljubljana. gnd-74343

Boltavzer Rok, Kovičeva 9, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1512898, reg. št. 101687, izdala UE Mari-
bor. gnd-74643

Borovšak Sebastjan, Štefana Kovača 19,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
37525. gnq-74630

Bradeško Dominik, Rakovnik 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265445, reg. št. 200371, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-74856

Brajdić Dane, Dobruška vas 41, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. A - 125 ccm,
BGH, št. 40307, izdala UE Novo mesto.
gnn-74583

Bratkovič Aleksander, Lackova 43, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1276975, reg. št. 116315, izdala UE Mari-
bor. m-2388

Budič Bojan, Cesta 4. julija 40, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19670. gni-74613

Butara Matej, Spodnji Prhovec 7, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1472994, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-74348

Centrih Iztok, Ulica bratov Pihlar 10/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1063338, reg. št. 11125, izdala UE Ljuto-
mer. gnh-74293

Cergol Igor, Kočevarjeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444181, reg. št. 92612, izdala UE Mari-
bor. m-2380

Ciglar Martin, Zlatoličje 11, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 67478,
reg. št. 2404. m-2377

Cigut Melita, Vučja gomila 114, Fokov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 29292.
gnz-74646

Cirar Ivana, Vidrga 9, Vače, vozniško do-
voljenje, kat. BEGH, št. S 470921, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnc-74744

Cirar Marjan, Vidrga 9, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1313467. gnb-74745

Črepinko Jurij, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1240509, reg. št. 101419. gnr-74729

Črne Branko, Mačkovci 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675692, reg. št. 11410, izdala UE Domža-
le. gnw-74849

Dolenšek Milan, Alpska 3, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 725311.
gnt-74302

Duša Igor, Krakovska 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 151601,
reg. št. 611620, izdala UE Ljubljana.
gnm-74584

Džumhur Čoklc Alja, Na zelenici 5, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 1125256,
reg. št. 42931. gnm-74434

Đukić Darinka, Hladilniška 26/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811058, reg. št. 104457, izdala UE Ljub-
ljana. gng-74290

Farkaš Mario, Pristava 30, Ljutomer, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. S 1161662,
reg. št. 11442. gng-74515

Ferlež Irena, Cesta zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442224, reg. št. 91023, izdala UE Mari-
bor. m-2376

Ferlinc Jožef, Vukovski vrh 20, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4175, izdala UE Pesnica. m-2405
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Franko Franc, Ločna 31, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21579,
izdala UE Novo mesto. gni-74638

Gajič Miha, Lobetova 7, Novo mesto, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. 36678, izdala
UE Novo mesto. gnb-74645

Garibović Irfan, Hripavci, Ključ, BIH, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1460123, reg.
št. 242734, izdala UE Ljubljana. gnm-74509

Gerdin Tomaž, Črtomirova ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1013341, reg. št. 157206, izdala UE Ljub-
ljana. gng-74665

Gerič Eva, Glavna ulica 34, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1162, izdala UE Lendava. gnf-74466

Goljat Matej, Vrhe 13, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11576,
izdala UE Slovenj Gradec. gnr-74479

Goltnik Marija, Bezenškova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
180940, reg. št. 23339, izdala UE Celje.
gny-74372

Goršič Tina, Ponova vas 6/b, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160989, reg. št. 19801, izdala UE Grosu-
plje. gnm-74563

Gregorčič Sanja, Log 33, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 18162, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-74736

Gričar Marija Lili, Naselje pod hribom 9,
Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 0028898, izdala UE Jesenice.
gnt-74702

Hajnžić Ivan, Kušernik 21/a, Pernica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
165984, reg. št. 5285. gnp-74331

Hlaj Edvin, Ulica svobode 45, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7802, izdala UE Piran. gnc-74519

Hočevar Robert, Kidričeva ulica 7, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1399982, izdala UE Žalec. gnv-74600

Hostnik Gregor, Suha 28, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23525, izdala UE Škofja Loka. gni-74788

Hrast Klementina, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1104844, reg. št. 203792, izdala UE Lju-
bljana. gnw-74674

Hriberšek Anton, Gotovlje 71/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
001412090, izdala UE Žalec. gnp-74831

Indihar Damijana, Trubarjeva cesta 59,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1189746, reg. št. 190932, izdala UE
Ljubljana. gnd-74843

Jaklin Božo, Grošljeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216050, reg. št. 4715, izdala UE Ljublja-
na. gnr-74679

Jančigaj Špela, Čopova ulica 7, Dob, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1238231,
reg. št. 33013, izdala UE Domžale.
gnt-74452

Jekler Urška, Cesta 1. maja 82, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101649, izdala UE Jesenice. gno-74632

Jorgić Dragan, Ulica 28. maja 61, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097181, reg. št. 181918, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-74554

Kavčič Drago, Štajngrova 23, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1173063,
reg. št. 10528, izdala UE Lenart. m-2410

Keržar Andrej, Ulica XIV. divizije 4, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12911, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-74640

Knavs Aleš, Mali log 54, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7594,
izdala UE Ribnica. gng-74490

Komel Vladka, Trubarjeva cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928888, reg. št. 199337, izdala UE Ljublja-
na. gnl-74485

Kondić Branko, Praše 30, Mavčiče, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1404861, reg. št. 49083, izdala
UE Kranj. gnd-74618

Korič Ana, Ziherlova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631449, reg. št. 43793, izdala UE Ljublja-
na. gnt-74502

Kovačič Peter, Jerebova 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5869, izdala UE Novo mesto. gnw-74299

Kozina Matija, Oretnekova pot 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810061,
reg. št. 44890, izdala UE Kranj. gnc-74448

Krajnc Katja, Vlahovičeva ulica 3, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39984, izdala UE Ptuj. gnt-74627

Kremič Fatima, Ojstro 9, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12422, izdala
UE Trbovlje. gnu-74301

Križaj Tatjana, Rožna dolina cesta III/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 47503, reg. št. 6359, izdala UE Izola.
gne-74342

Kukovič Zdravko, Ziherlova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
930114, reg. št. 154367, izdala UE Ljublja-
na. gnu-74826

Lazar Anton, Preglov trg 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999803,
reg. št. 197284, izdala UE Ljubljana.
gnl-74635

Leskovšek Jožica, Drapšinova 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37947. gno-74732

Lipovec Miha, Hrušica 123, Hrušica, vo-
zniško dovoljenje, št. S 001475083, izdala
UE Jesenice. gny-74447

Lorencin Marck Goran, Stantetova 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 577364, reg. št. 101222. gnn-74383

Lužar Alja, Igriška ulica 15, Radomlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 555895,
reg. št. 22086, izdala UE Domžale.
gnx-74698

Maher Jasna, Antoličičeva 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239062, reg. št. 114370. gnq-74730

Marguč Mirjana, Poljanska cesta 56, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5921, izdala UE Škofja Loka. gnl-74760

Marinič Tanja, Ulica 5. prekomorske 11,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44983, izdala UE Ptuj. gnu-74626

Marn Sanja, Župančičeva ulica 1, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1474621, reg. št. 19729, izdala UE Dom-
žale. gnw-74749

Medved Jožica, Ul. Marjana Nemca 2,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 571385, izdala UE Laško. gnp-74731

Mihalič Miroslav, Farancan 7/a, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
7216. gnd-74518

Mihelčič Miha, Vavpča vas 6/a, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10516, iz-
dala UE Črnomelj. gnf-74441

Mlakar Franc, Zamarkova 2, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 582533, reg. št. 3560, izdala
UE Lenart. m-2433

Mučaj Flurim, Vrtna ulica 1, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1335834, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-74784

Mujkanović Abdulah, Koželjskega ul. 3,
Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 88/2001.
gnk-74611

Murn Franci, Sela 11, Dolenjske Top-
lice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 20595, izdala UE Novo mesto.
gnx-74298

Neuvirt Simon, Ruperče 73, Pernica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1377991, reg. št. 117934, izdala UE Mari-
bor. gnm-74459

Nježić Vasilka, Lošca 35, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11008, izdala
UE Vrhnika. gnp-74481

Očko Brigita, Tinjska gora 7, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15116, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-74757

Omahen Andrej, Rožna dolina c. XVII723,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927957, reg. št. 107051, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-74499

Pantner Milan, Legen 101/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5713, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gns-74628

Pavc Veronika, Praše 30, Mavčiče, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1354781, reg. št. 30345, izdala
UE Kranj. gnc-74619

Pavelšek Borut, Klek 35, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11874,
izdala UE Trbovlje. gne-74517

Pegan Radoš, Tomšičeva 23, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13067, izdala UE Piran. gnr-74579

Peternelj Pavla, Frankovo naselje 177,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10613, izdala UE Škofja Loka.
gno-74532

Petrović Marija, Novo Polje, Cesta I/60,
Ljubljana-Polje, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 95/2001.
gnk-74561

Pezdevšek Peter, Ješovec 3/a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 14723, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-74633

Pikon Darja, Ul. Slavka Likoviča 4, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
866989. gnd-74543

Pirc Brigita, Zupančičeva 16, Zgornja Po-
lskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12749, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv-74300

Podbregar Vasle Lidija, Medvedova ce-
sta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1244585, reg. št. 96630, izdala
UE Ljubljana. gnq-74580

Podgoršek Marjetka, Malgajeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 565516, reg. št. 192677, izdala UE Ljub-
ljana. gno-74557
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Podjed Vika, Olševek 50, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806627,
reg. št. 37835. gnm-74634

Ponikvar Janez, Vincarje 46, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
8336, izdala UE Škofja Loka. gns-74678

Potokar Marko, Župančičeva 25, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359323, reg. št. 28713. gnu-74751

Predalič Gašpr, Prečna pot 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396498, reg. št. 15244, izdala UE Grosu-
plje. gnh-74489

Prelogar Matjaž, Dragomer, Na njivi 37,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 13855, izdala UE Vrhnika.
gnu-74401

Pušnik Jože, Šober 50, Bresternica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
875582, reg. št. 95904. gnu-74326

Pušnjak Dragomir, Lopata 58/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26705. gng-74615

Rakovec Ivan, Bašelj 17, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 735773,
reg. št. 43759, izdala UE Kranj.
gni-74442

Rebec Tomaž, Mali otok 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
12357, izdala UE Postojna. gnk-74286

Rejc Cvetka, Na livadi 1/a, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2669, izdala
UE Vrhnika. gnj-74837

Repas Renata, Polje cesta XXVI/18, Lju-
bljana-Polje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2001.
gni-74567

Režek Mateja, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026441, reg. št. 202489, izdala UE Ljub-
ljana. gno-74432

Ročnik Andreja, Teplyevo naselje 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801886, reg. št. 81960, izdala UE Maribor.
m-2392

Rot Mateja, Čušperk 30, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1514248,
reg. št. 23521, izdala UE Grosuplje.
gny-74847

Rovšnik Milan, Polzela 207/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1171157,
izdala UE Žalec. gnx-74773

Rožman Jasmina, Aposttlova 2, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169986, reg. št. 112671. gnd-74443

Rupčič Romana, Cankarjeva 6/e, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
248490, reg. št. 91523, izdala UE Maribor.
m-2382

Sajovec Ludvik, Lokve 3, Brestanica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7636.
gnw-74324

Savski Ivan, Seliškarjeva 4, Poljčane, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEG, št. 16821,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-2419

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper - Ca-
podistria, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
AB, št. 25616, izdala UE Koper. m-2394

Simčič Milan, Cesta v zgornji log 66, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 544326, reg. št. 63319, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-74801

Sitar Ladislava, Moste 39, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 486892,
izdala UE Jesenice. gnc-74294

Skobe Anton, Ponoviče 30, Sava, vozni-
ško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1465731,
izdala UE Litija. gnj-74287

Skrbič Ludvik, Fram 111, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 97807, reg.
št. 4016, izdala UE Maribor. gnx-74598

Stele Simona, Krtina 9/b, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1348296, reg.
št. 34553, izdala UE Domžale. gnh-74839

Sternad Uroš, Janževa gora 6, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1309792, reg. št. 8952, izdala UE Ruše.
m-2415

Šala Kristina, Zgornje Jarše , Kamniška
28, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1486554, reg. št. 36378, izdala
UE Domžale. gno-74682

Šarkanj Matjaž, Vanganel 52/b, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39472.
gnr-74304

Šašivar Ragip, Koroška cesta 90, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1443431, reg. št. 108233. m-2378

Šmigoc Liljana, Rožna dolina, Cesta
IV/20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929420, reg. št. 130600, izdala
UE Ljubljana. gno-74782

Štefanec Edita, Rožno naselje 38, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
21123. gnv-74450

Štekar Roman, Snežatno 26/a, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18122,
izdala UE Nova Gorica. gnz-74296

Štrakl Daniela, Koroška 69, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715858,
reg. št. 24091, izdala UE Maribor. m-2407

Švara Tatjana, Martina Krpana ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 37084, reg. št. 11565, izdala UE Ljublja-
na. gnf-74341

Tekavec Branko, Cesta v Zgornji Log 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 186211, reg. št. 59230, izdala UE
Ljubljana. gnm-74684

Terčelj Barbara, Jarše 30, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1364682,
reg. št. 232380, izdala UE Ljubljana.
gnk-74511

Tomlje Matjaž, Štihova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585970, reg. št. 132610, izdala UE Ljublja-
na. gnc-74694

Ubrstar Florijan, Ljubljanska 26, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13280.
gnf-74516

Urbič Danijel, Gasilska cesta 41, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1468614, reg. št. 23815, izdala UE Kranj.
gnj-74337

Verlič Alenka, Zoisova 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1194070, reg. št.
48577. gns-74303

Vodopivec Marjetka, Preserje 105/a,
Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12497, izdala UE Nova Gorica. gnb-74295

Volčanšek Tatjana, Jamova 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6912, iz-
dala UE Kamnik. gng-74565

Vrabec Jon, Nazorjev trg 2, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28738. gny-74297

Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 925922, reg. št. 26532, izdala UE Ljub-
ljana. gno-74357

Vujčič Bojan, Šolska 44, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 298350,
reg. št. 66166. gns-74328

Zajc Andrej, Zabretova ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1504338, reg. št. 186240, izdala UE Lju-
bljana. gnk-74786

Zupančič Mirjana, Meniška vas 26, Dole-
njske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32670, izdala UE Novo mesto.
gnp-74631

Železnik Zofija, Horjul 38, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 265799,
reg. št. 56104, izdala UE Ljubljana.
gnk-74686

Župec Nataša, Sp. Bačkova 24, Benedi-
kt, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
618697, reg. št. 8996, izdala UE Lenart.
m-2429

Zavarovalne police

Belec Tomaž, Spodnja Senica 28, Med-
vode, zavarovalno polico, št. AO 230667 -
original, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc-74569

Beljak Mirjana, Horjul 59, Horjul, zavaro-
valno polico, št. 452816, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gni-74838

Boltavzer Rok, Kovičeva 9, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 305117, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-2437

Gantar Mihaela, Ul. talcev 9, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 768486,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-74524

Hlupič Darko, Stari trg 97, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 384167, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-74774

Hočevar Tomaž, Rašiška 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 822120, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnb-74695

Javornik Desimir, Trubarjeva cesta 27,
Žabnica, zavarovalno polico, št. 830378, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnt-74556

Kapitalska družba pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d. preklicuje zavaro-
valni polici za:

Janez Šusteršič, Smolenja vas 73, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 4750, izdala
Kapitalska družba pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d.,

Martin Selan, Pot terencev 6, Brezovica,
zavarovalno polico, št. 4762, izdala Kapital-
ska družba pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, d.d. Ob-60459

Klajderič Ladislav, Gabernik 8, Zgornja
Polskava, zavarovalno polico, št. 369899,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-2411

Kumer Franjo, Topol pri Medvodah 44,
Medvode, zavarovalno polico, št. 376911,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-74824

Kurtinović Branko, Beblerjev trg 14, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 135737, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-74512

Podkrajšek Maja, Rožna dolina, Cesta
V/14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101370646, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnv-74850

Rauter Ada, Krožna cesta 4, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. AO
522833. gni-74513
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Ravnič Janita, Pungart 1, Preddvor, zava-
rovalno polico, št. 2637996, izdala zavaro-
valnica Triglav. gnh-74514

Turnšek Franci, Kamence 12, Rogaška
Slatina, zavarovalno polico, št. 380855, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-74662

TYR.TRIS, zavarovanje, oglaševanje in
svetovanje, d.o.o., Koroška c. 47, 2370 Dra-
vograd, preklicuje naslednje dokumente:

– vinkulacije: 9408, 8075, 2235, 2240,
2242, 2243, 2244, 2245, 2250,

– stanovanjsko polico: 41963,
– avto odgovornost: 285233, 285234,

285235, 390138,
– avto kasko: 020055, 020056,

020092, 022397, 022398, 022399,
022400, 058005,

– zelene karte: 0085516, 0089856,
0089857, 0089858, 0089859, 220408,
0242273, 097714, 097715, 097716,
097717, 097718, 097719, 0298116,
0318128, 0318129, 0326718,

– pobotnice: 086478, 087823,
098435, 098460.

Police se preklicujejo za Agencijo Tris,
s.p., Koroška c. 48, 2370 Dravograd.
Ob-60772

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
947306 in zeleno karto, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d.. m-2435

Zemljič Damjan, Ul. D. Ozvalda 11, Or-
mož, zavarovalno polico, št. AO 381758,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-74520

Zorec Ivan, Depala vas 54/a, Domžale,
zavarovalno polico, št. AO 382690, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-74825

Žagar Robert, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, zavarovalno polico, št. 765420, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnf-74316

Spričevala

Abram Nina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2000. gny-74822

Baranja Drago, Razlagova 18/a, Murska
Sobota, diplomo SCTPU, št. I-KS/719, izda-
na leta 1985. gni-74538

Bec Milana, Rojska cesta 21, Domžale, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedago-
ške smeri Ljubljana, št. 2, izdano 27. 8. 1979,
izdano na ime Deisinger Milana. gnz-74346

Bešić Iris, Pot v Bitnje 4, Kranj, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Gimnazije Kranj.
gnh-74314

Boštjančič Turk Veruška, Vipavska ulica
33, Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete -
angleščina , nemščina, izdana leta 1964, na
ime Boštjančič Veruška. gnp-74506

Brajer Sebastjan, Celovška cesta 122,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1994. gns-74478

Buhinjak Damjan, Ulica Kirbiševih 87, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo o zaklju-
čnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor - natakar, izdano leta 2001.
m-2387

Bukovec Jožef, Gradišče nad Pijavo Go-
rico 1, Škofljica, spričevalo o končani OŠ
Škofljica, izdano leta 1962. gnb-74670

Cergolj Andrej, Zgornje Pirniče 11/f, Me-
dvode, indeks, št. 21012657, izdala FDV v
Ljubljani. gng-74690

Cibula Edvard, Zlatoličje 85, Maribor, inde-
ks, št. 95021246, izdala UM FERI. m-2413

Čeh Janja, Dolgovaške gorice 10, Mur-
ska Sobota, zaključno spričevalo Ekonom-
sko komercialne šole v Murski Soboti - smer
trgovec. gnr-74829

Dakskobler Franc, Partizanska 27, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Stroj-
ne tehnične šole v Ljubljani, zap. št. vpisa
94, izdano 18. 9. 1967. gno-74307

Divjak Uroš, Zg. Partinje 89, Jurovski Dol,
spričevalo o končani OŠ Jakobski dol, izda-
no leta 2001. m-2408

Dobrićić Saša, Ul. bratov Učakar 18, Lju-
bljana, diplomo Srednje naravslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. gnd-74768

Dolenc Marjana, Marjeta na Dravskem po-
lju 21, Marjeta na Dravskem polju, maturitet-
no spričevalo ŠCEP v Mariboru, izdano leta
1983. m-2428

Domič Sandi, Velika čolnarska 5, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Prule, izdano
leta 1999. gnh-74689

Erjavec Anton, Lipovci 83, Beltinci, letno
spričevalo Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1976. gnx-74648

Gajić Branka, Šišenska cesta 38, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gne-74492

Gazvoda Peter, Bertoncljeva 6, Kranj, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Kranj, izdano
leta 1992. gnt-74752

Glavač Tanja, Kajuhova 9, Celje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Tehniške kemijske
šole Ruše, št. 49, izdano 29. 8. 1979.
m-2386

Globočnik Maja, Voklo 49, Šenčur, inde-
ks, št. 21014140, izdala FDV v Ljubljani.
gnj-74387

Gruber Borut, Preseka 5, Slovenj Gra-
dec, maturitetno spričevalo Strojno kovinar-
ske šole Ravne na Koroškem, izdano leta
1994. gnz-74446

Habjanič Nataša, Kerenčičev trg 2, Or-
mož, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole, smer frizer, šolanje končano v šolskem
letu 1998/99. gno-74661

Hadner Tomaž, Pod hribom 11, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole v Mariboru, smer zidar, izdano leta
1996/97. m-2422

Halilov Dževad, Bokalova 5, Jesenice, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kra-
nj, izdano leta 1991/92. gnn-74658

Hutar Anton, Lokve 63, Črnomelj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Zavoda za izobraže-
vanje in kulturo Črnomelj. gnd-74318

Ivanuša Marta, Vitan 7, Kog, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje družboslovne šole
v Ptuju, izdano leta 1981, 1982 in 1983.
m-2385

Jagarinec Sandra, Lucijin breg 16, Kam-
nica, spričevalo o končani OŠ Kamnica, iz-
dano leta 1999. m-2390

Jager Mirko, Miklavčičeva cesta 2, Boro-
vnica, diplomo Centra strokovnih šol v Ljub-
ljani - avtomehanik, izdana leta 1976.
gne-74292

Jahić Jasmina, Šalek 82, Velenje, spriče-
valo o končani OŠ OŠ Šalek Velenje, izdano
23. 6. 2000. gnk-74311

Jakopin Eva, Podutiška cesta 46, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 1997. gnz-74621

Jakše Emil, Glinška ulica 13, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja šola tiska in papirja v
Ljubljani. gnq-74455

Jedlička Željko, Frajhajm 46, Šmartno na
Pohorju, indeks, št. 81484395, izdala EPF
Maribor. m-2421

Ješovnik Jurij, Zg. Kozji vrh 12, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Celje Center - vzgojitelj predšolskih ot-
rok, izdano leta 1998/99. m-2389

Judnić Dušan, Vavpča vas 23, Semič,
diplomo za gradbenega delovodjo, izdana v
šolskem letu 1976/77. gnh-74664

Jugović Jakov, Ulica Brača Radiča 22,
Virovitica, Hrvaška, letno spričevalo 1. letni-
ka, Šolskega centra Novo mesto, št. 1822.
gni-74588

Jukić Elvis, Krasulje 184, Ključ, BIH, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno spri-
čevalo Srednje gradbene šole, izdano leta
1994, 1995 in 1996. gnz-74696

Kaiser Aleš, Tavčarjeva cesta 15, Vele-
nje, indeks, št. 81579235, izdala EPF v Ma-
riboru. m-2393

Kastelic Vanja, Vir pri Stični 82, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča, izdano leta 2000.
gnk-74836

Klavžer Igor, Pečica 10, Podsreda, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor - živilski delavec v pekarstvu, izdano
leta 1992, 1993. m-2391

Kocbek Ines, Korčetova 8, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1999. m-2401

Kok Aleš, Tbelovo 22/a, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-2424

Kopitar Aleš, Primožičeva ulica 35/a, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1988.
gnp-74681

Kraševec Roki, Šentilj 108/a, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika SERŠ Ma-
ribor, izdano leta 1998. m-2431

Krivec Stanko, Žetale 8/b, Žetale, zaklju-
čno spričevalo Srednje gradbene šole v Ma-
riboru, izdano leta 1980. m-2426

Krofl Maja, Cesta zmage 24, Zagorje ob
Savi, maturitetno spričevalo Gimnazije Trbo-
vlje, izdano leta 1980, izdano na ime Pušnik
Maja. gnv-74625

Kropin Samo, Areška cesta 4, Ruše, in-
deks, št. 93514276, izdala FERI Maribor.
m-2439

Leskovar Matjaž, Sp. Dobrenje 43/a, Pe-
snica pri Mariboru, spričevalo 2. in 3. letnika
Šole za poklicne voznike Maribor, izdano leta
1997 in 1998. m-2436

Liponik Darja, Štrekljeva 58, Maribor, po-
trdilo o šolanju za poslovnega sekretarja na
Dobi Maribor, izdano leta 1998. m-2406

Marković Branko, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997.
gnu-74601

Maučec Boris, Gančani 213, Beltinci, di-
plomo SCTPU Murska Sobota, št. IKS-1069.
gnp-74306

Mehlin Franc, Vino 10/a, Grosuplje, spri-
čevalo o končani OŠ Škofljica, izdano leta
1968. gnz-74671
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Mesarič Dušan, Lešje 16/a, Majšperk,
spričevalo št. 10/891-93/94 za voz. inštru-
ktorja, izdala Delavska univerza Maribor.
m-2397

Miller Luka, Rožičeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektro-
tehniko in računalništvo, izdano leta 2001.
gno-74857

Mlinar Karmen, Ulica bratov Učakar 36,
Ljubljana, indeks, št. 71118018, izdala Pra-
vna fakulteta v Mariboru. gnk-74811

Oblak Anita, Cesta na agrarno 10, Ore-
hova vas, indeks, izdal andragoški zavod Ma-
ribor - ekonomsko komercialni tehnik leto
izdaje 2000/2001. m-2374

Osojnik Štefka, Rudarjevo 22, Črna na
Koroškem, spričevalo 4. letnika UAŠ Slovenj
Gradec. gnw-74649

Pahor Lilijana, Pot na Fužine 51, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Upravno admi-
nistrativne šole v Novi Gorici, izdano leta
1977 in 1978, izdano na ime Uras Lilijana.
gnl-74285

Pavičić Stipan, Podvine 13, Zagorje ob
Savi, diplomo Srednje rudarske šole, izdana
leta 1985. gnv-74775

Peran Anuška, Šentilj 76, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika I. gimnazi-
je v Mariboru, izdano leta 2001. m-2417

Perko Stanislav, Biš 37, Trnovska vas,
spričevalo o končani OŠ Lenart. gnu-74451

Petrič Elizabeta, Spodnja Slivnica 80, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole, izdano leta 1999. gnj-74762

Pfeifer Andrej, Šaleška 2/b, Velenje, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje. gnz-74371

Potočnik Igor, Ulica Luke Kruniča 33, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 1. in 2.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1981,
1982. m-2379

Rode Igor, Dolinska cesta 18/b, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole Portorož.
gnm-74659

Rupar Tomaž, Kovorska cesta 53, Tržič,
spričevalo 1. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje lesarske šole v Škofji Loki,
izdano leta 1992 in 2000. gnn-74558

Senčar Liza, Krakovski nasip 6, Ljublja-
na, dokazilo o opravljeni maturi Gimnazije
ledina, izdano leta 1995. gnd-74697

Skenderović Edisa, Tunjiška cesta 2/c,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Radomlje,
izdano leta 1997. gnz-74321

Slatinek Silvo, Skomarje 49, Zreče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinar-
ske šole Zreče, smer oblikovalec kovin, iz-
dano leta 1992. gnl-74660

Smole Marinka, Čužnja vas 24, Trebe-
lno, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje teksti-
lne šole Sevnica, izdano leta 1982/83 in
1983/84. gnl-74310

Snežič Rok, Rosinova 26, Maribor, inde-
ks, št. 71104224, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-2375

Stanec Bojan, Ulica heroja Šlandra 27,
Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika GŠC
Maribor, izdano leta 1976, 1977 in 1978.
m-2440

Stefanović Branislav, Zoisova 11, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro tehni-
čne srednje šole Kranj. gnt-74656

Stipančević Matej, Zalarjeva cesta 52/a,
Borovnica, spričevalo 2. letnika Srednje ele-

ktrotehniške šole, elektrotehnik-elektronik,
izdano leta 1992. gnt-74677

Šabeder Emilija, Cesta OF 40, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Jakobski Dol, izda-
no leta 1968. m-2400

Šinkovec Boštjan, Cesta talcev 6/a, Ško-
fja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1992. gnk-74461

Škof Matija, Jerebova 10, Novo mesto,
indeks, št. 01095032, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gnp-74706

Šmid Maksimiljan, Kebelj 23, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesne kovina-
rske šole Slovenska Bistrica, izdano leta
1977. m-2396

Šumak Jani, Ruška 3, Maribor, spričeva-
lo 3. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta
2001. m-2432

Šutar Matevž, Močilnikarjeva 2/b, Ljub-
ljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Polje,
izdano leta 1997 in 1998. gny-74522

Šutar Matevž, Močilnikarjeva ulica 2/b,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje, iz-
dano leta 1997. gnp-74756

Troha Tereza, Velike Žablje 63, Dobravlje,
spričevalo 3. letnika in dplomo Živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1986. gnh-74589

Umek Simon, Levec 85, Petrovče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje, smer
kuhar, izdano leta 1995. m-2404

Veingerl Petra, Ruška 94, Bistrica ob Dra-
vi, indeks, št. Srednje šole za trgovinsko de-
javnost, št. II/2442. m-2423

Venčeslav Novak, Ulica D. Kvedra 26,
Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Trgo-
vske šole v Celju, izdano leta 1999/2000.
gnr-74654

Vodišek Gordana, Limbuška 62, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1991 in 1992.
m-2409

Zemljak Marija, Jarmovec 2, Dramlje, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdana 29. 6. 1983, št. 32. m-2399

Ostali preklici

Ambrožič Nataša, Na gmajni 7, Ljubljana,
preklic indeks Fakultete za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, objavljen v Ur. l. RS, št.
95/2001. gng-74369

Babošek Mira, Mestni vrh 5/b, Ptuj, de-
lovno knjižico. gno-74657

Bangiev Vladimir, Jurčičeva 9, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnc-74319

Barada Tomaž, Tavčarjeva 8, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 8914. m-2427

Brač Ivica, Prešernova 22, Ptuj, delovno
knjižico. gnq-74305

CEMENTARNA TRBOVLJE d.d., Kolod-
vorska c. 5, Trbovlje, ADR certifikat o stroko-
vni usposobljenosti voznika motornih vozil za
prevoz nevarnih snovi št. 13016 na ime Gra-
čner Viljem, izdan 20. 1. 2001, datum velja-
vnosti 2. 3. 2006. gnx-74473

Čućko Mojca, Slovenska 38/a, Maribor,
delovno knjigo, reg. št. 9625, izdana leta
1996 v Mariboru. m-2381

Dovič Janez, Tomačevo 7, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega invalida za popust pri vožnji,
izdala UE Ljubljana, št. 946. gny-74480

ERA d.d., Velenje, Prešernova cesta 10,
Velenje, kopijo licence z originalnim žigom
GZS št. 0001032 za vozili ZASTAVA 83.12
AD z reg. oznako CE ERA 04 in ZASTAVA
93.12 AD z reg. oznako CE ERA 07.
gnq-74530

Gassenburger Maihaela, Ukrajinska 7,
Maribor, delovno knjižico, št. 2373. m-2438

Geisler Robert, Ješenca 56, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 71102439. m-2430

Gomboc Marija, Večeslavci 12, Rogašo-
vci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1061177. gne-74617

GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJ-
NA, d.d., Vojkova 9, Postojna, izjavo o ustre-
znosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1035895. gnj-74612

GP TERA - Zaman Dušan s.p., Podmil-
ščakova 58, Ljubljana, licenco, št.
009906/18005/01-BGD 34/2001 za mo-
torno vozilo Citroen C 25 D, reg. št. LJ
91-72J. gnc-74494

Grah Pavla, Pertoča 25, Rogašovci, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1254421. gny-74647

Jakin Černe Manja, Padlih borcev 1, Pre-
stranek, študentsko izkaznico, št.
21016458, izdala FDV v Ljubljani.
gnm-74284

Jalovec Bogomir, Aškerčeva 2, Krško,
delovno knjižico, št. 19451, izdala UE Kr-
ško. gnr-74629

Josipović Rade, Pot v hribec 3, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1146171. gno-74832

Kašman Gregor, Vidmarjeva 4, Kranj, pre-
klic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l. RS,
št. 95/2001. gnw-74449

Kelner Miran, Prečna pot 7, Ptuj, izpit
ADR, izdan pri IVD Maribor dne 21. 11. 1997
pod št. 010800. m-2403

Knežar Marko, Otiški vrh 80/a, Šentjanž
pri Dravogradu, študentsko izkaznico, št.
61148000. m-2384

Koprivšek Franc, Mariborska 39, Celje,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 33252. m-2398

Koren Kristjan, Hrastje Mota 41, Raden-
ci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0136049. gns-74753

Kosirnik Franc, Tunjiška mlaka 12, Kam-
nik, delovno knjižico. gnm-74309

Kralj Stanko, Hardek 4/a, Ormož, delov-
no knjižico. gnx-74523

Kveder Saša, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-74550

Lampe Joško, Višnje 4, Col, licenco, št.
001052/15286-LM11/2000, izdana 11. 7.
2000 za vozilo z reg. št. GO 53-14J.
gnk-74765

Leskovšek Darja, Kosova ulica 21, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 481, invalidska karta s
spremljevalcem s 100% popustom, izdal
LPP. gnu-74676

Lojen Aleš, Črna vas 306, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gng-74340

Manias Martin, Rozmanova 24/f, Ilirska
Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1267111. gnv-74525

Mastnak Alojz s.p., Avtoprevoznik, Pero-
vec 11/a, Slovenske Konjice, originalni izvod
licence št. 005778/4806-RKN61/1998, za
vozilo FAP 1213-42 z reg. oznako CE
56-93J, izdala OZS, dne 16. 1. 1998.
gny-74747



Stran 7976 / Št. 101-102 / 14. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Mikek Anton, Šmihel 17, Mozirje, delov-
no knjižico, reg. št. 9216, ser. št. 3856.22,
izdana 5. 12. 1983 pri UE Mozirje.
gnd-74743

Ogrin Ramona, Dekani 230, Dekani, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1033882. gnt-74652

Okorn Barbara, Knezov štradon 13, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 01098291,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-74453

Ortl Franc, Ul. Janka Ulrima 36, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 000862, 000863,
000864, 000865, 000866, 000867 in
000868. gnh-74539

Perko Stanislav, Biš 37, Trnovska vas,
delovno knjižico. gng-74440

Plestenjak Matevž s.p., Butajnova 44, Ho-
rjul, izvod licence, št.
006965/7662-ZR38/1998 z dne 12. 3.
1998 za vozilo ZASTAVA 80.10N, z reg.
oznako LJ 33-41J. gno-74482

Polajžer Mojca, Stranje 12, Šmarje pri
Jelšah, delovno knjižico, št. 22878, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gne-74392

Požar Peter, Bolgarska ulica 16, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-74693

Prezelj Janez, Sora 37, Medvode, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1060849. gnz-74846

Pučko Silvester, Novinci 37, Vitomarci,
delovno knjižico. gne-74542

Romšak Danijel s.p., Gračnica 12/a, Ri-
mske Toplice, licenco, št.
005540/5906-LM/1997 za vozilo z reg. št.
CE 84-60J, tip vozila 26-281DHAK z veljav-
nostjo od 10.1. 1998 do 10. 1. 2003.
gno-74332

Rot Mitja, Rakovniška ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-74498

Savski Ivan, Seliškarjeva 4, Poljčane, ce-
rtifikat za prevoz nevarnega blaga, št.
009870 izdan 14. 11. 1998. m-2418

Sever Nataša, Staneta Rozmana 8, Mur-
ska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1060796 izdana
8. 12. 1998. gnu-74651

Strniša Franc, Polička vas 18, Pesnica
pri Mariboru, delovno knjižico št. 15. m-2420

Subašić Amir, Šegova ul. 16, Novo me-
sto, delovno knjižico, št. 42068, izdala UE
Novo mesto. gnp-74531

Šalamun Jožef, Gibina 19, Vitomarci, de-
lovno knjižico. gnn-74312

Šenekar Ivan, Nikova ulica 8, Lenart v
Slov.goricah, licenco za opravljanje prevoza,
št. 006417/7094-RKN31/1988, izdana
5. 2. 1998, ser. št. OZS 0006959. m-2395

Šturm Simona, Na kresu 24, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 0545, izdala

Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnk-74486

Šumer Andreja, Stantetova 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61165289.
m-2414

Timič Mirjana, Bilje 166, Renče, delovno
knjižico. gnn-74308

Tisnikar Tadej, Sejmišče 7, Mislinja, de-
lovne knjižice, št. 18481, izdana 24. 2.
1994. gnv-74650

Toplak Alojz, Zg. Duplek 121, Spodnji
Duplek, delovno knjigo reg. št. 24441, izda-
na leta 1974 v Mariboru. m-2402

Toth Franc, Bevkova 12, Ankaran - Anka-
rano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1056470. gno-74457

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133, Kr-
ško, licenco št. 0000289/19 za tovorno vo-
zilo z reg. oznako KK M5-077. gnn-74508

Vezjak Grega, Bilje 30/a, Renče, štude-
ntsko izkaznico, št. 25006429, izdala Faku-
lteta za arhitekturo v Ljubljani. gnw-74624

Votolen Alenka, Polanska cesta 124,
Hoče, študentsko izkaznico, št. 81514519.
m-2425

Zver Franc, Gančani 196, Beltinci, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0087526. gnq-74755

Žerak Martin, Črnožiše 72, Cirkulane, de-
lovno knjižico. gne-74317
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