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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 110-1/01 Ob-61451
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, tel. 01/300-99-59, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: HC Razdrto - Vipa-
va, Rebernice; gradnja bo obsegala slede-
ča dela:

I. sklop: deviacija 1-4/1 na G I-12, via-
dukt 6-0/1 in prestavitev vodovoda V 14+
41.0,

II. sklop: deviacija 1-3/1 gozdne poti in
podvoz 3-2/1+ 40.0,

III. sklop: vodooskrba Zg. Vipavske doli-
ne v času gradnje HC,

IV. sklop: rekonstrukcija 20 kV daljnovo-
da Ajdovščina – SM 81,

V. sklop: sanacija plazu (odvodnjavanje)
na območju med km 1.3 – km 1.9 na trasi
HC Razdrto - Vipava,

VI. sklop: viadukt 6-4/1 – Šumljak.
4. Kraj dobave: Rebernice.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: razpis za oddajo del
za I., II., III., IV. in VI. sklop bo predvidoma v
prvi polovici marca 2002, za V. sklop pa
predvidoma v juniju 2002.

Oddaja del za I., II., III., IV. in VI. sklop
bo predvidoma v juliju 2002, za V. sklop
predvidoma v septembru 2002.

Gradnja:
I. sklop: julij 2002 – maj 2003;
II. sklop: julij 2002 – marec 2003;
III. sklop: julij 2002 – marec 2003;
IV. sklop: julij 2002 – marec 2003;

V. sklop: oktober 2002 – februar 2003;
VI. sklop: oktober 2002 – junij 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Einspieler-
jeva 6, 1000 Ljubljana, Boštjan Butara, univ.
dipl. inž. grad., tel. 01/309-42-28.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: gradnja se bo financirala
iz lastnih sredstev RS in kredita Republike
Italije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 12. 2001.

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

Št. 47/2001 Ob-61295
1. Naročnik: Zavod za šport Kranj.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

37, 4000 Kranj, tel. 04/201-44-20, faks
04/201-44-21, e-mail: zzsk@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Razveljavitev
Ob-61438

Razveljavljamo javni razpis za oddajo na-
ročila po odprtem postopku št. JN 52/01
“dobava osebnih vozil”, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001
Ob-56729.

Naročnik bo oddajo tega naročila izve-
del po novem postopku predvidoma v za-
četku leta 2002.

Elektro Ljubljana d.d.

Popravek
Ob-61379

V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
pisarniškega materiala, objavljenem v Urad-

letnega kopališča Kranj, ki obsega ruši-
tvena dela in odvoz na deponijo obstoječo
bazensko školjko, ter gradbena dela za po-
večanje obstoječega bazena na dimenzije
50x25x2,20 m, gradnjo spremljajočih ob-
jektov za pripravo bazenske vode, strojni-
ce, kompenzacijskih bazenov ter vse po-
trebne instalacije s predpostavko za do-
graditev novih otroških in rekreativnih ba-
zenov ter preureditev obstoječih garderob
in tribun.

4. Kraj dobave: Letno kopališče Kranj,
Partizanska cesta 35, 4000 Kranj.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 4. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jo-
že Jenšterle, direktor.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: gradbena dela se bodo
nadaljevala in končala do maja leta 2003.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 12. 2001.

Zavod za šport Kranj

nem listu RS, št. 106 z dne 21. 12. 2001,
Ob-61161 se 7. (c) točka popravi in pravil-
no glasi:

7. (c) točka: cena razpisne dokumen-
tacije je 12.000 tolarjev, plačilo z vir-
manom na žiro račun naročnika št.
50102-602-40269.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Popravek
Ob-61432

V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila JN 62/01 “dobava napisnih
tablic”, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 101-102 z dne 14. 12. 2001,
Ob-60514 se 13. točka popravi in se
pravilno glasi:

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člena Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora svoji
ponudbeni  dokumentaciji  predložiti
vsa zahtevana in objavljena dokazila,
razen:

– veljavno odločbo - dovoljenje up-
ravnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa, ki ni starejše
od 90 dni,

ki ga ni potrebno predložiti.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
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Popravek
Ob-61433

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 98-99 z dne 7. 12.
2001, Ob-59758 se 8. (a) in 9. točka po-
pravita in se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 9. uri, Kolodvor-
ska 11, sejna soba Centra za nabavo.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Popravek
Ob-61434

V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za hidravlični žerjav,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-99 z
dne 7. 12. 2001, Ob-59761 se 8. (a) in
9. točka popravita in se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2002 ob 12. uri, Kolodvor-
ska 11, sejna soba Centra za nabavo.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 568/2-15/2001 Ob-61329
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, št. tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. a) Vrsta in količina blaga: prevozni
anestezijski aparat z monitorjem.

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

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izpolnitev po-
godbe v roku 3 mesecev po podpisu po-
godbe.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacija: Ortopedska bol-
nišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 2. 2002, do
10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 2. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi

nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5 % ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 5 % pogodbene vrednosti, ga-
rancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10 % pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 21. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
aparata, odzivni čas servisiranja, garancij-
ska doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po faksu ali pisno na naslov Orto-
pedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, faks 05/65-27-185, za
Darka Paškvana, dr. med., specialist ane-
steziolog.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 202/2001 Ob-61305
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

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

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

A: backup enota za varovanje podatkov
– 1 kos,

B: diskovno polje za strežnik APLLJ1 z
dvema diskoma – 1 kos,

C: Trdi diski – 3 kosi,
Č: Oprema za zajem črtne kode – 3

kosi.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: najpozneje
30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Sektor informatike - tajništvo Mojca Žni-
daršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
št. 01/475-42-20.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 1. 2002
do dneva oddaje ponudb vsak delovni dan
med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na štev.
01/475-42-20 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (številko razpisa) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 11. 2.
2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj - za razpis - ponudba za
razpis št. 202/2001 - Računalniška opre-
ma. Na kuverti mora biti napisan polni nas-
lov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2002 ob 9. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe - po razpisni dokumen-
taciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
minimalno 15 dni po dobavi opreme.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pravnega akta o skupni izvedbi JN.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 70%; plačilni pogoji - 5%;
dobavni rok - 5 %; tehnična ustreznost in
kakovost opreme - 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev ali dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2001.

JZ RTV Slovenija

Ob-61310
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Sevnica.
2. Naslov naročnika: NHM 22, 8290

Sevnica, tel. 07/81-61-650, faks
07/81-61-655.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni izdelki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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– kruh in pekovsko pecivo,
– sadjein zelenjava,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sadni sokovi in napitki,
– testenine, keksi in zmrznjeni izdelki iz

testa,
– jajca,
– perutnina, perutninski izdelki,
– ribe in zmrznjena zelenjava,
– splošno prehrambeno blago.
Ponudnik odda ponudbo za vsak sklop

posebej, kolikor odda ponudbo za dva ali
več sklopov, lahko odda dokazila o izpol-
njevanju pogojev le pri enem sklopu, veljav-
no za vse.

4. Kraj dobave: Sevnica NHM 22.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2002
do 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Cici-
ban, Sevnica, kontaktna oseba je Jazbin-
šek Alenka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do 28. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT (DDV vključen),
nakazati na ŽR 51600-603-30619; ponu-
dniki naj navedejo svojo davčno številko in
točen naslov; davčna števika naročnika je
44269536.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 2. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM
22, 8290 Sevnica, s pripisom “Javno naro-
čilo – Ne odpiraj” in pripis sklopa, za kate-
rega je ponudba oddana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 2. 2002 ob 12.30 v pisarni ravna-
telja na naslovu NHM 22, Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% od vrednosti
ponudbe za posamezen sklop.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 dni od dobave blaga.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 12 točk,
– kompletnost sklopa – do 10 točk,
– rok dobave – do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki – do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji –

do 4 točke,

– reference – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 12. 2001.
Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 364/2001 Ob-61309
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Gasilska cesta 2,

9250 Gornja Radgona.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-

nja tehničnega vozila TV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoto.

4. Kraj dobave: Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: PGD Gor-
nja Radgona - kontaktna oseba je Peter
Cvetkovič, Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, tel. 02/561-16-71 (int. 276) ali
041/331-124.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure, vključno do 31. 1. 2002, ob
predložitvi dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT z vključenim DDV (veljavna
stopnja na dan plačila), znesek ponudniki
nakažejo na poslovni račun PGD Gornja
Radgona št. 02341-0014297649.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 2. 2002 do 14.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250
Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 2. 2002 ob 14. uri v gasilskem
domu Gornja Radgona, Gasilska cesta 2,
Gornja Radgona.

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: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost in funkcionalnost, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na pi-
sna vprašanja naslovljena na PGD Gornja
Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja
Radgona (kontaktna oseba je Peter Cvetko-
vič) do 5 dni pred potekom roka za predlo-
žitev ponudb.

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

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

Prostovoljno gasilsko društvo
Gornja Radgona

Št. 488 Ob-61364
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

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

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tele-
fon 477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
stroja za pometanje cest - 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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni ose-
bi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B11/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 1. 2002 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
dobavo stroja za pometanje - JR B11/01“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik
tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 1.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
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lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5 %
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, garancijski rok 10 točk,
dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 488 Ob-61365
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasij s kabino za smetarsko vozilo - 2
kosa.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B10/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 1. 2002 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
dobavo šasij - JR B10/01“. Ovitek ponud-
be mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil od-
piran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik
tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 1.
2002 ob 12. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5 %
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za

dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, usklajenost z obstoje-
čim voznim parkom komunalnih vozil 5 točk,
dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 7/2001 Ob-61367
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

17, 1101 Ljubljana, tel. 01/589-24-37, faks
01/589-26-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čiščenje
fakultetnih prostorov z okolico in mate-
rialom za čiščenje.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika Karde-
ljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2003, z možnostjo enkrat-
ne obnovitve pogodbenega razmerja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za razpisno
dokumentacijo: recepcija Ekonomske fakul-
tete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana; za
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dodatne informacije: Ekonomska fakulteta,
Mirjana Prelič, tel. 01/589-24-37, e-mail
mirjana.prelic@uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
21. 1. 2002 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilu po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 tolarjev, pla-
čilo z virmanom na žiro račun naročnika št.
50102-603-40269.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana ali po poš-
ti na naročnikov naslov.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 1. 2002 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda naj-
več 90-dnevni plačilni rok.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ustrezne zmogljivosti in oprem-
ljenost z materiali za čiščenje, ki bodo omo-
gočali nemoteno izvedbo čistilne storitve.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence ponudnika, priporočila, certifikat ka-
kovosti, kadrovska usposobljenost, referen-
ce delavcev, izplačilo plač, tehnična oprem-
ljenost, plačilni pogoji, fiksnost cen, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
ponudbene cene, neobvezne bonifikacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Št. 8/2001 Ob-61368
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 17, 1101 Ljubljana, tel.
01/589-24-37, faks 01/589-26-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: fizično
varovanje objekta in opravljanje recep-
torske službe na Ekonomski fakulteti.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika Karde-
ljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.

2002 do 31. 1. 2003, z možnostjo enkrat-
ne obnovitve pogodbenega razmerja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za razpisno
dokumentacijo: recepcija Ekonomske fakul-
tete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana; za
dodatne informacije: Ekonomska fakulteta,
Mirjana Prelič, tel. 01/589-24-37, e-mail
mirjana.prelic@uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
15. 1. 2002 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilu po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 tolarjev, pla-
čilo z virmanom na žiro račun naročnika št.
50102-603-40269.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana ali po poš-
ti na naročnikov naslov.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 1. 2002 ob 14. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda naj-
več 90-dnevni plačilni rok.

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

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: ustrezne zmogljivosti in
opremljenost z materiali, ki bodo omogočali
nemoteno izvajanje fizičnega varovanja in
receptorstva.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: licenca
ponudnika za opravljanje storitev, kadri, refe-
rence ponudnika, znanje tujih jezikov, ka-
drovska usposobljenost, reference delavcev,
izplačilo plač, tehnična opremljenost, plačil-
ni pogoji, fiksnost cen, odzivni čas, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
ponudbene cene, neobvezne bonifikacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Št. 203/2001 Ob-61375
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenja-

va radiatorjev z ventilatorskimi konvek-
torji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe oziroma tri mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija Jože Fekonja, faks št. 475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 1. 2002,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036 sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 2. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JZ RTV Slovenija- vloži-
šče,Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj - za razpis -
Ponudba za razpis št. 203/2001 - Zame-
njava radiatorjev z ventilatorskimi konvek-
torji. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 2. 2002 ob 12. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nad. JZ RTV Slovenija Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je marec
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 75%, plačilni pogoji 10%, ga-
rancija in servisiranje 10%, kvaliteta 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
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polnimi ponudbami ne opravi izbora.
Ponudniki so dolžni opraviti ogled, ki bo
1. 2. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 204/2001 Ob-61376
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenja-

va klimatov in distribucija zraka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe oziroma štiri mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Jože Fekonja, faks št. 475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 2002,
vsak delovni dan, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036 sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija- vložišče,Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj - za razpis - Ponudba za
razpis št. 204/2001 - Zamenjava klimatov
in distribucija zraka. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
20. 2. 2002 ob 12. uri v Veliki sejni sobi -
5. nad. JZ RTV Slovenija Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je marec 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 75%, plačilni pogoji 10%, ga-
rancija in servisiranje 10%, kvaliteta 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora. Ponu-
dniki so dolžni priti na ogled dne 30. 1.
2002 ob 9. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 205/2001 Ob-61377
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenja-

va hladilnih stolpov in prezračevanje
prostorov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe oziroma dva meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Jože Fekonja, faks št. 475-21-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks št. 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036 sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 2. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JZ RTV Slovenija- vloži-
šče,Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj - za razpis -
Ponudba za razpis št. 205/2001 - Zame-
njava hladilnih stolpov in prezračevanje pro-
storov. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2002 ob 12. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nad. JZ RTV Slovenija Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana.

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

čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je marec
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 75%, plačilni pogoji 10%, ga-
rancija in servisiranje 10%, kvaliteta 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.
Ponudniki so dolžni priti na ogled, ki bo dne
22. 1. 2002 ob 9. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 106/2001 Ob-61378
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novem

mestu.
2. Naslov naročnika: Jerebova 2, 8000

Novo mesto, tel. 07/33-81-100, faks
07/33-22-058.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega in drugega potrošnega ma-
teriala.

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

4. Kraj dobave: Okrožno sodišče v No-
vem mestu in okrajna sodišča v Novem me-
stu, Črnomlju in Trebnjem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 No-
vo mesto (sekretar sodišča Matjaž Medle).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8.30 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni predvideno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 1. 2002
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do 9. ure, ne glede na način prenosa poši-
ljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va ponudnika, navedeno številko javnega
razpisa v Uradnem listu in z ozbveznim pripi-
som “Javni razpis 2002/2003 – ponudba
za dobavo pisarniškega materiala – ne od-
piraj!”

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Okrožno sodišče v Novem
mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto –
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2002 ob 10. uri v sobi št. 116
na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Je-
rebova 2.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Matjaž Medle, sekretar sodišča, na-
slov kot v točki 2, tel. 07/33-81-258, vsak
delovni dan od 8.30 do 10. ure.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

Št. 1-9/2001 Ob-61380
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. enajst osebnih vozil,
2. eno terensko vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak
sklop posebej ali za oba sklopa skupaj.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sklad kmetij-
skih zemlišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Marko Matjašič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo morajo
predložiti dokazilo o plačilu 5.000 SIT in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentaci-
je. Plačilo se izvrši na ŽR naročnika št.
50102-603-44803, sklic 77-09/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 2. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti skupaj z DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: ponudnik za osebna vo-
zila mora obvezno odkupiti dvanajst rablje-
nih osebni vozil. Ostali pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 95 dni od odpiranja ponudb, pred-
viden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 25. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, odkupna cena rabljenih vozil in
usklajenost z obstoječim voznim parkom na-
ročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Št. 0512/3-308/102-01 Ob-61394
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks št.
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
fotomateriala.

Specifikacija blaga in okvirne letne koli-
čine so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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

naročilo se bo oddalo v celoti in ne po po-
sameznih sklopih. Ponudniki morajo ponu-
diti predmet naročila v celoti, ne morejo pa
se prijaviti za posamezne postavke iz javne-
ga naročila.

4. Kraj dobave: posamezne organizacij-
ske enote Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav, na območju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 3. 2002, pred-
videni datum zaključka pa eno leto od pod-
pisa pogodbe z možnostjo podaljšanja po-
godbe za enako obdobje.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.:
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284  (Ministrstvo  za  no-
tranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-30810201.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 1. 2002,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 31. 1.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 18. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom cena, finančno stanje ponu-
dnika, razširjenost prodajne mreže in rok
dobave.

Ponudniki lahko za merilo cena prejme-
jo 83,5 točk, za finančno stanje ponudnika
6 točk, za razširjenost prodajne mreže 5,5
točk in za rok dobave 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 017B/2001 Ob-61424
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
4,000.000 l kurilnega olja ekstra lahke-
ga in okoli 3,700.000 litrov dizel goriva.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi dobavo celotne koli-
čine dizel goriva ali celotne količine kurilne-
ga olja ekstra lahkega ali celotno količino
obeh vrst goriv (v nadaljevanju goriva).

4. Kraj dobave: skladišča ponudnika ali
naročnika v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00; raz-
pisno dokumentacijo dvignejo zainteresira-

ni ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije iz katere-
ga morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19%
DDV), način plačila: z virmanom na žiro ra-
čun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pri-
pisom “javni razpis za gorivo” ali pri blagajni
Zavoda RS za blagovne rezerve.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 2. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
gorivo – Ne odpiraj” – z navedbo številke
objave javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2002 ob 11. uri v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljub-
ljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 28. 2. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30-dnevni plačilni rok.

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

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

– da ima število blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (ustrezna
zap. št. v obrazcu BON 2 ali v obrazcu BON
3 oziroma potrdilo poslovne banke:

– da so ponudnikovi prihodki v zadnjem
bilančnem obdobju, izkazani pod zap. št.
1.4 obrazca BON 1 ali ustrezno zap. št.
obrazca BON 3 ali ustrezno zap. št. obraz-
ca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki
ali večji od vrednosti ponudbe;

– da je v zadnjih treh letih povprečno
letno dobavil večje količine goriv od ponuje-
ne količine goriv;

– da  bo  zagotavljal  obnavljanje  goriv
po pogojih in ceniku naročnika za nedolo-
čen čas.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2002; 12. 2.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 80%
2. zagotavljanje skladiščnega prostora –

20%.
Ponudbe se ocenjujejo za vsako skupi-

no posebej s točkovanjem po naslednjem
načinu:

– izmed vseh prispelih ponudb dobi ti-
sta, ki ima pri posameznem merilu najugo-
dnejšo varianto, eno točko, ostale ponudbe

pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem redu
in dobijo večje število točk. Pri posamez-
nem merilu je naveden odstotek, ki pred-
stavlja pomembnost merila, s katerim se
pomnoži število doseženih točk:

– seštevek tako dobljenih vrednosti pred-
stavlja končno oceno prispele ponudbe;

– kot najugodnejša bo izbrana tista po-
nudba, ki bo dosegla najmanjšo vrednost;

– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjšo vrednost po prvem kriteriju: najnižja
ponujena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Karmen Verbovšek, tel. 01/589-73-13
ali 01/589-73-00 in Vida Trunk; tel.
01/589-73-24 ali 01/589-73-00.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve

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

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 105-106 z dne
21. 12. 2001, Ob-60889, št. 028/01 (str.
8118) je bil pomotoma, v rubriki ZJN-12.S,
objavljen javni razpis Termoelektrarne To-
plarne Ljubljana, d.o.o., za vzdrževanje
turbin. Razpis po vrsti postopka sodi v rub-
riko ZJN-13.S.

Uredništvo

Razveljavitev
Ob-61387

Cankarjev dom, kulturni in kongresni cen-
ter, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, razveljav-
lja postopek oddaje javnega naročila za čišče-
nje, kateri je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55920.

Cankarjev dom, Ljubljana

Ob-61311
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1A: vzdr-
ževanje komunikacijske zaščitne opre-
me v letu 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
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5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 2.
2002, konec del predvidoma 31. 12.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije: lo-
kalna nabava, Miroslav Bračun, tel.
07/48-02-181.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.

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

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

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1.

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: ni podatka.

(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 podpisa po-
godbe,

– datum odločitve 8. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 35%,
b) zagotovitev kvalitete 35%,
c) reference ponudnika 25%,
d) finančna moč ponudnika 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN 047/2001 Ob-61369
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. št. 07/48-020, faks št.
07/492-15-28.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1A -
Ureditev komandne sobe v NE Krško -
notranja oprema.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dopustno je predlagati ponudbe za celoten
razpisan obseg.

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 6. 5.
2002, konec del predvidoma 31. 7. 2002,
oziroma skladno z obsegom storitve v te-
hnični specifikaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Lo-
kalna nabava, Karmen Šebjan, tel. št.
07/480-24-63.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od 11.
do 14. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 2. 2002 do 9.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne ponujene vrednosti, brez
upoštevanega DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
120 dni po opravljeni storitvi.

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

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

– s “QA“ zahtevami za izvajalce remon-
tnih del v NE Krško, Rev. 2,

– s Splošnimi pogoji za izvajanje remon-
tnih del in ostalih storitev, Rev. 14,

– s Tehnično specifikacijo in v skladu z
roki, določenimi v planu remonta 2002.

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: ni podatka.

(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 podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 11. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: a) uspo-

sobljenost za delo in opremljenost do 50
točk, ustreznost programa zagotovitve kva-
litete do 10 točk, reference do 20 točk,
cena do 20 točk.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 167/01 Ob-61372
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: priprava in dostava
obrokov hrane za zaprte osebe po na-
ročnikovih normativih. Celodnevni obrok
vsebuje: zajtrk, malico, kosilo in večerjo.
Sklic na vrsto storitve: I B 17.

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

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

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka dobav je 1. 2. 2002, predvide-
ni zaključek dobav je 31. 12. 2003.

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

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
pošljejo svoje ponudbe po pošti priporo-
čeno s povratnico ali jo predajo osebno
vsak delavnik od ponedeljka do petka med
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8. in 14 uro. Ponudbe morajo fizično pri-
speti na naslov naročnika do 9. ure 21. 1.
2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper, Destradijev trg 11, 6000
Koper. Ponudbe morajo biti oddane v za-
prtem ovitku na katerem morajo biti na
prednji strani navedeni naslov naročnika,
navedba predmeta razpisa ter označba “Ne
odpiraj - ponudba hrana“, na zadnji strani
ovitka pa mora biti naveden polni naslov
ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 1.
2002 ob 12. uri v sejni sobi Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalni rok do kate-
rega mora veljati ponudba je 90 dni, šteto
od dneva odpiranja ponudb; ponudnik lah-
ko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti
ponudbe.

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

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

MP, UIKS Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper

Št. 2411-01-100110 Ob-61373
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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
nih podlag za pripravo osnutka Resolu-
cije o prometni politiki.

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: 25. 2. 2002,
leto 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija - Ministrstvo za promet - Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba 607,
Franc Žepič, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 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: 30. 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, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora gla-
siti na 10 % javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga 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 izva-
jalec, oziroma skupina izvajalcev, lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila 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: ka-
drovske zmogljivosti izvajalca so navedene
v razpisni dokumentaciji.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so navedena in razčle-
njena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Urad za prometno politiko in
mednarodne odnose, Langusova 4, 1535
Ljubljana, soba 607, Franc Žepič tel.
01/478-82-72, faks 01/478-81-41.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Ministrstvo za promet

Št. 110-1/01 Ob-61452
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava PZI in
PZR projektne dokumentacije za obno-
vo voziščnih konstrukcij na AC odsekih:
A1/0036 Fram - Slovenska Bistrica od
km 7,500 do km 3,800, A1/0037 Slo-
venska Bistrica - Slovenkse Konjice od
km 0,000 do km 0,300, A1/0040 Celje
- Arja vas od km 2,400 do km 3,800,
A1/0040 Celje - Arja vas od km 4,900
do km 6,200, A1/0056 Logatec - Unec
od km 0,000 do km 2,000, A1/0054
Logatec - Unec od km 4,150 do km
5,850, A1/0056 Postojna - Razdrto od
km 1,000 do km 3,600.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: izdelava projek-
tne dokumentacije je maksimalno 40 delov-
nih dni, rok dokončanja del je do 10. 4.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu Družba za državne ceste d.o.o., Trža-
ška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. - DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana tel. 01/30-94-272, faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 7.500 SIT za
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razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 1. 2002 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 1.
2002 ob 9. uri v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 350.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 29. 7. 2002, datum
odločitev o sprejemu pondube je 11. 3.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
21. 12. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-61453
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona  o  javnih  naročilih:  izdelava
PGD in PZI projekta rehabilitacije
viadukta  Slatina  VA 093  v  km 7,130
na AC odseku 638 Slovenske Konjice -
Dramlje.

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

5. Kraj izvedbe: AC odsek Slovenske
Konjice - Dramlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 90 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Aleš
Berkopec, univ. dipl. inž. grad. - DDC, Ein-
spielerjeva 6, Ljubljana tel. 01/30-94-297,
faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan 8. do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 1. 2002 do 9.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 1.
2002 ob 10. uri v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 450.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

ture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 29. 7. 2002. Datum
odločitev o sprejemu pondube je 11. 3.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
21. 12. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-61460
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prometna študija
Barja in priključevanja tega področja na
avtocestni sistem.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpis-
no dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokument-
acijo ponudniki lahko dobijo na naslovu
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Franci Šoba, univ. dipl. inž. teh-
nol. prom. - Družba za državne ceste d.o.o.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-306, faks 01/30-94-326.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 2. 2002 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1. 2.
2002 ob 9. uri v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 450.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupno nastopanje (joint ven-
ture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 31. 7. 2002, datum od-
ločitev o sprejemu pondube je 13. 3. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
21. 12. 2001.

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

(Objave javnih razpisov pod rubriko
ZJN-12.B se nadaljujejo na str. 8201)

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. 837 Ob-61282
1. Naročnik: OŠ Olge Meglič Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova 31,

2250 Ptuj, tel. 02/749-20-10, faks
02/749-20-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

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

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. sveže sadje in zelenjava,
2. zamrznjena zelenjava,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in jajca,
5. ribe,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. testenine,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. 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 oz
sklopih.

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

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 105-106 z dne
21. 12. 2001, Ob-60889, št. 028/01 (str.
8118) je bil javni razpis Termoelektrarne
Toplarne Ljubljana, d.o.o., za vzdrževa-
nje turbin pomotoma objavljen pod rubriko
ZJN-12.S. Po vrsti postopka sodi v rubriko
ZJN-13.S.

Uredništvo

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 28. 2. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: OŠ Olge Meglič, Prešernova 31, 2250
Ptuj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
52400-603-31065.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 2. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Olge Meglič, Prešernova 31,
2250 Ptuj.

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: 30. 1. 2002, 10. 2. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nada Polič, tel. 02/749-20-10.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

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

Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
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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

Sn 040801-3/2001 Ob-61283
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov naročnika: Zoisova 2, 4000

Kranj, tel. 04/20-26-666, faks
04/23-64-401.

3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala za
Okrožno sodišče v Kranju ter Okrajna
sodišča v Kranju, na Jesenicah, v Ra-
dovljici in Škofji Loki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, dobavni rok, plačilni
rok, kakovost blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,423.423,93
SIT z vključenim 19% DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,283.390,48 SIT z vključenim
19% DDV, 16,423.423,93 SIT z vključe-
nim 19% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju

Št. 2030/01 Ob-61289
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. Datum izbire: 29. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža mrežne opreme
za strežnik in sistem za arhiviranje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Trža-
ška 116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,991.707
SIT.

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

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

nudbe: 21,369.616,59 SIT; 15,991.707
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: Uradni list RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46157.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

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

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-61298
1. Naročnik: Osnovna šola Selnica ob

Dravi.
2. Naslov naročnika: Mariborska cesta

30, 2352 Selnica ob Dravi, tel.
02/647-08-30, faks 02/674-08-40, e-mail:
os.selnica@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po naslednjih
sklopih:

1. sklop: južno sadje, domače sadje in
zelenjava,

2. sklop: kruh in pekovski izdelki,
3. sklop: meso in mesni izdelki,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop: razni prehrambeni artikli.
Kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: Geaprodukt d.o.o. Ljubljana,

Dolenjska cesta 244, Gramis d.o.o. Mur-
ska Sobota, Noršinska ulica 3, Kmetijska
zadruga Selnica ob Dravi z.o.o., Spodnja
Selnica 5;

2. sklop: Kruh - pecivo d.d. Maribor, Uli-
ca Jožice Flander 2, Žito prehrambena in-
dustrija d.d. Ljubljana, Šmartinska 154, Do-
nats d.o.o. Hoče, Bohovska cesta 21;

3. sklop: Košaki tovarna mesnih izdel-
kov d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Kme-
tijska zadruga Selnica ob Dravi z.o.o, Spod-
nja Selnica 5, Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
cesta 10;

4. sklop: Ljubljanske mlekarne d.d. Ljub-
ljana, Tolstojeva 63, Mlekarna Celeia mle-
karstvo, sirarstvo d.o.o. Petrovče, Arja vas
92;

5. sklop: Koloniale veletrgovina d.d. Ma-
ribor, Tržaška cesta 39, Žito prehrambena
industrija d.d. Ljubljana, Šmartinska 154.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 2,500.000 SIT,
2. sklop: 3,600.000 SIT,
3. sklop: 6,400.000 SIT,
4. sklop: 2,500.000 SIT,
5. sklop: 5,633.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4,
2. sklop: 3,
3. sklop: 3,
4. sklop: 2,
5. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 3,031.248 SIT, 1,902.905 SIT;
2. sklop: 3,285.792 SIT, 2,260.435 SIT;

3. sklop: 6,376.590 SIT, 5,637.345 SIT;
4. sklop: 2,457.056 SIT, 2,363.392 SIT;
5. sklop: 5,633.700 SIT, 5,041.872 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001, Ob-58602.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Št. 142/2001 Ob-61301
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: uporaba 10 licenc razvojnega oro-
dja Borland JBuilder, lokacija naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand inženiring,
d.o.o., Napredna računalniška hiša, Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,294.356,10
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: postopek s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 142/2001 Ob-61302
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja tračne robotne knjižnice
STK 9360 v STK 9310-310 s tračnimi
enotami STK 9840 v računalniškem
centru naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi,
d.o.o., Leskoškova 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 145,683.365
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 317/2001 Ob-61325
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3, 6320

Portorož.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago – skupina: – kruh
in pekovsko pecivo.

Kraj dobave je Fazanska 3, Lucija, pošta
6320 Portorož.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– kruh in pekovsko pecivo – Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina.

V znesek je vključen DDV.
7. Pogodbena vrednost: 1,624.225

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– kruh in pekovsko pecivo – 1,772.786

SIT, 1,624.225 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. 52 z dne 22. 6. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2001
Vrtec Morje Lucija

Ob-61327
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Pre-

mrla-Vojka Koper.
2. Naslov naročnika: Muzejski trg 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– mesni izdelki,
– sokovi in sirupi,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki.
Kraj dobave: Koper, Muzejski trg 5.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske

mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

– mesni izdelki – Mesnica in trgovina s
keramiko Klepac Zdenko, s.p., Jelšane 3c,
5254 Jelšane,

– sokovi in sirupi – Nektar, d.o.o., Brn-
čičeva 3, 1231 Ljubljana - Črnuče,

– kruh in pekovsko pecivo – Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– slaščičarski izdelki – Žito d.d. Ljublja-
na, Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
blaga:

– mleko in mlečni izdelki –
1,999.030,90 SIT,

– mesni izdelki – 735.048 SIT,
– sokovi in sirupi – 637.500 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 1,083.612

SIT,
– slaščičarski izdelki – 838.456,50 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki 2,255.617,80

SIT, 1,999.030,90 SIT,
– mesni izdelki 940.813,60 SIT,

735.048 SIT,
– sokovi in sirupi 992.318 SIT, 637.500

SIT,
– kruh in pekovsko pecivo 1,486.110,24

SIT, 1,083.612 SIT,
– slaščičarski izdelki 970.023,60 SIT,

838.456,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2001.

Osnovna šola Janka Premrla-Vojka
Koper

Št. 5428/01 Ob-61328
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava dodatne opreme za zaščito
in daljinsko vodenje v RTP Potoška vas
in RTP Črnomelj.

Dostava razpisanega blaga je RTP Poto-
ška vas oziroma RTP Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (4. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sysen, d.d. Steg-
ne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,103.000
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna
ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 26,103.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: V RTP 110/20 kV Črnomelj je že

montirana oprema za zaščito in daljinsko vo-
denje proizvajalca Iskra Sysen, ki jo bo po-
trebno zaradi dograditve 110 kV DV polja
Hudo in izgradnje novega 110 kV DV polja
Metlika razširiti in nadgraditi. Glede na nave-
deno, kakor tudi s stališča posluževanja, pa-
rametriranja in servisiranja, je najbolj primer-
no, da dodatno opremo za RTP Potoška vas
in RTP Črnomelj dobavi proizvajalec osnov-
ne opreme za zaščito in daljinsko vodenje, to
je Iskra Sysen. Skladno z navedenim, se je
naročnik odločil za uporabo 4. točke
110. člena ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/01).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-61330
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.

Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, Rib-

nica.
3. Datum izbire: 22. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

kurilno olje ekstra lahko – ca. 95.000 li-
trov, dobava Zdravstveni dom dr. J. Oražma,
Majnikova 1, Ribnica in njegove zdravstvene
postaje v Loškem potoku in Sodražici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: ca. 7,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: jo ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 81,176 SIT/l, 77,90 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bilo ob-
jave.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Zdravstveni dom dr. J. Oražma
Ribnica

Št. 387/01 Ob-61331
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za šport.
2. Naslov naročnika: Gortanova 22,

Ljubljana, faks 01/540-22-33.
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema:
sklop 1 – stacionarni osebni računalniki

in oprema,
sklop 2 – prenosni računalniki,
sklop 3 – strežnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 90%, organiziranost
servisnih služb 10%. Izbrani ponudniki so
pri posameznem sklopu dosegli najboljši re-
zultat glede na merila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
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sklop 1: Comware, d.o.o.,
sklop 2: Advant, d.o.o.
sklop 3: Iskra računalniki, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost:
sklop 1: 11,582.508 SIT,
sklop 2: 2,547.416 SIT,
sklop 3: 629.034 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
sklop 1: 11,792.946,41 SIT,

11,582.508 SIT,
sklop 2: 2,792.195,77 SIT, 2,547.416

SIT,
sklop 3: 1,110.095,07 SIT, 629.034

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: 18. 12. 2001.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Ob-61326
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Valjav-

ca Preddvor.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9,

4205 Preddvor, telefon 04/255-10-10, te-
lefaks 04/255-12-97.

3. Datum izbire: 3. december 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor, vrtec Storžek, Šolska ulica
7, 4205 Preddvor, Podružnična šola Ko-
kra, Kokra 23, 4205 Preddvor, Podružnič-
na šola Jezersko, Zgornje Jezersko 67,
4206 Zgornje Jezersko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 40 točk, strokov-
na priporočila do 5 točk, celovitost ponud-
be do 2 točki, plačilni pogoji do 5 točk,
lastna proizvodnja do 2 točki, ostale ugo-
dnosti do 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina: meso, za-
mrznjeno meso in mesni izdeli: 1/1 Kvibo
d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič,
1/2 Zaplata, mesarstvo in trgovina d.o.o.,
Šiška 29, 4205 Preddvor; 2. skupina: ri-
be: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,
4290 Tržič, 3. skupina: mleko in mlečni
izdelki: 3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, 3/2 Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana; 4. skupina: kruh in pekovski izdelki:
4/1 Don Don d.o.o. Metlika, PO Straži-
šče, Laze 16, 4001 Kranj, 4/2 Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, 4/3 Mlinotest Peks d.o.o., Kidri-
čeva 53, 4220 Škofja Loka, 4/4 Žito Go-
renjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce;
5. skupina: slaščičarski izdelki: 5/1 Don
Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16,
4001 Kranj, 5/2 Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 6.
skupina: žito in mlevski izdelki: 6/1 Pekar-
na Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 6/2 Mlinotest Peks d.o.o.,

Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, 6/3 Mer-
cator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana, 7. skupina:
sadje, zelenjava in stročnice: 7/1 Sipic
d.o.o., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
7/2 Mercator d.d., Sektor eksterne trgovi-
ne, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, 7/3
Vinojug Šenčur d.o.o., Kranjska ulica 1,
4208 Šenčur, 8. skupina: konzervirani iz-
delki: 8/1 Kvibo d.o.o., Predilniška cesta
16, 4290 Tržič, 8/2 Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 9. skupina: zamrznjeni izdelki:
9/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica, 9/2 Kvibo d.o.o.,
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, 10. sku-
pina: sadni sokovi in sirupi: 10/1 Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenče-
va 25, 1000 Ljubljana, 10/2 Nektar d.o.o.,
Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnčue, 10/3
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovšči-
na, 11. skupina: olja in izdelki: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenče-
va 25, 1000 Ljubljana, 12. skupina: ostalo
prehrambeno blago: 12/1 Droga d.d., In-
dustrijska cesta 21, 6320 Izola, 12/2 Mer-
cator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
1/1 1,097.618,90 SIT, 1/2 5,123.848,20
SIT; 2. skupina: 391.588 SIT, 3. skupina:
3/1 3,180.589,45 SIT, 3/2 6,346.059,80
SIT; 4. skupina: 4/1 4,609.350,30 SIT,
4/2 5,240.482,38 SIT, 4/3 3,444.309
SIT, 4/4 5,873.642 SIT; 5. skupina: 5/1
4,444.673,04 SIT, 5/2 2,117.553,21 SIT,
6. skupina: 6/1 748.275,60 SIT, 6/2
300.596,60 SIT, 6/3 1,251.123,05 SIT,
7. skupina: 7/1 3,094.384,68 SIT, 7/2
3,235.210,20 SIT, 7/3 3,009.938,40 SIT,
8. skupina: 8/1 977.028,72 SIT, 8/2
3,066.957,31 SIT, 9. skupina: 9/1
777.490,49 SIT, 9/2 244.324,64 SIT, 10.
skupina: 10/1 2,132.792,40 SIT, 10/2
2,487.923 SIT, 10/3 1,777.422,63 SIT,
11. skupina: 544.341,22 SIT, 12. skupina:
12/1 819.042,18 SIT, 12/2
2,844.661,79 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1. skupina: 5,126.629,90 SIT,
1,097.618,20 SIT, 2. skupina:
557.873,42 SIT, 362.858 SIT, 3. skupina:
6,346.059,87 SIT, 15.576 SIT, 4. skupi-
na: 5,240.482,38 SIT, 3,444.309 SIT, 5.
skupina: 4,444.673 SIT, 861.145 SIT, 6.
skupina: 1,251.123,05 SIT, 300.596,60
SIT, 7. skupina: 3,235.210,20 SIT,
3,009.938,40 SIT, 8. skupina:
3,066.957,31 SIT, 851.687,45 SIT, 9.
skupina: 777.490,49 SIT, 224.324,64 SIT,
10. skupina: 2,487.923 SIT, 765.409,75
SIT, 11. skupina: 544.341,22 SIT, 81.756
SIT, 12. skupina: 2,884.661,79 SIT,
819.042,18 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik se je v pogodbah z izbrani-
mi izvajalci obvezal, da bo od vsakega iz-
branega dobavitelja tekom izvajanja pogod-
be dobavil živila najmanj v višini 20% letne
pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. december 2001.

Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor

Št. 106/2001 Ob-61366
1. Naročnik: Center slepih in slabovi-

dnih dr. Antona Kržišnika Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Stara Loka 31,

4220 Škofja Loka, tel. 04/511-60-00, faks
04/512-41-12.

3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, Škofja Loka.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
Žito, prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
Mlinotest Peks d.o.o. Kidričeva 53,

4220 Škofja Loka,
2. skupina: sveže temno meso
“Oblak“ Janez Oblak s.p. Delavska 18,

4226 Žiri,
Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobro-

tinška 15, 3230 Šentjur,
3. skupina: mesni izdelki
“Oblak“ Janez Oblak s.p. Delavska 18,

4226 Žiri,
Gross Kern d.o.o., Županje njive 40,

1242 Stahovica,
4. skupina: belo meso in izdelki
Perutnina Pruj d.d. Potrčeva 10, 2250

Ptuj,
Gross Kern d.o.o., Županje njive 40,

1242 Stahovica,
5. skupina: zamrznjeno meso
Kvibo d.o.o. Predilniška cesta 16, 4290

Tržič,
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Mengeš,
6. skupina: mleko
Bergant Janez, Stara Loka 150, 4220

Škofja Loka,
7. skupina: mlečni izdelki
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
Ljubljanske mlekarne d.d. Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana,
8. skupina: sadje
Sipic, trgovina in proizvodnja d.o.o., Ko-

prska ulica 94, 1000 Ljubljana,
9. skupina: sveža zelenjava
Sipic, trgovina in proizvodnja d.o.o., Ko-

prska ulica 94, 1000 Ljubljana,
10. skupina: zamrznjeno sadje, zelenjava
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Mengeš,
11. skupina: jajca
Sipic, trgovina in proizvodnja d.o.o., Ko-

prska ulica 94, 1000 Ljubljana,
12. skupina: olje, margarina
Mercator Gorenjska d.d. Kidričeva c.54,

4220 Škofja Loka,
13. skupina: mlevski izdelki
Žito, prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
14. skupina: testenine
Žito, prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
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Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica,

15. skupina: sirupi, sokovi
Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče,
16. skupina: ostalo prehrambeno blago
Mercator Gorenjska d.d. Kidričeva c.54,

4220 Škofja Loka,
17. skupina: kmetijski pridelki
Kmetijska zadruga Cerklje z.o.o., Slo-

venska cesta 2, 4207 Cerklje,
18. skupina: začimbe
Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310

Izola,
7. Pogodbena vrednost: določena po

skupinah.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajlcev.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10.Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: kruh in pekovsko pecivo:

3,956.865 SIT, 3,259.548 SIT,
2. skupina: sveže temno meso:

19,203.686 SIT, 13,235.840 SIT,
3. skupina: mesni izdelki: 7,175.216

SIT, 5,188.255 SIT,
4. skupina: belo meso in izdelki:

7,082.640 SIT, 5,117.200 SIT,
5. skupina: zamrznjeno meso:

1,020.280 SIT, 827.300 SIT,
6. skupina: mleko: 4,207.980 SIT,

3,378.500 SIT
7. skupina: mlečni izdelki: 3,887.167

SIT, 3,449.853 SIT
8. skupina: sadje: 4,290.408 SIT,

3,002.500 SIT,
9. skupina: sveža zelenjava: 1,586.852

SIT, 1,112.200 SIT
10. skupina: zamrznjeno sadje, zelenja-

va: 1,697.869 SIT, 1,033.290 SIT,
11. skupina: jajca: 977.141 SIT,

817.640 SIT,
12. skupina: olje, margarina: 4,472.190

SIT, 3,415.651 SIT,
13. skupina: mlevski izdelki: 1,215.252

SIT, 971.916 SIT,
14. skupina: testenine: 875.730 SIT,

722.693 SIT,
15. skupina: sirupi, sokovi: 1,290.634

SIT, 792.700 SIT,
16. skupina: ostalo prehrambeno blago:

7,976.835 SIT, 7,339.680 SIT,
17. skupina: kmetijski pridelki:

8,084.880 SIT, 4,320.000 SIT,
18. skupina: začimbe: 61.128 SIT,

55.860 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika

Škofja Loka

Št. 0512/3-308/75-01 Ob-61385
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: 17. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zimski avtoplašči, 4288 kosov.
Kraj dobave: posamezne organizacijske

enote Ministrstva za notranje zadeve, Gene-
ralne policijske uprave in Policijskih uprav
na območju celotne države.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Naročnik je vse pravilne ponudbe oce-
nil na podlagi merila ekonomsko najugo-
dnejša ponudba in vseh podmeril (cena, ser-
visno-montažna pokritost in finančno stanje
ponudnika), ki so bila, v skladu s 50. čle-
nom ZJN-1, objavljena in podana v razpisni
dokumentaciji. Glede na navedeno je na-
ročnik oddal naročilo ponudniku, navede-
nemu v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sitar pneumatic center
d.o.o., Perovo 27, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 55,422.968,08
SIT z DDV.

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

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

be: 58,881.960,41 SIT z DDV,
55,422.968,08 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 68/01, Ob-53890 in v
Uradnem listu RS, št. 74/01, Ob-55367.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/61p-01 Ob-61386
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: 2. 10. 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.
Kraj dobave: MNZ, Vodovodna 93a,

Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je glede na neu-
speli javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo avtomobil-
skih radijskih postaj ter rezervnih delov in
materiala za radijske postaje Motorola, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 54/01, pod
objavo št. 51360, in v skladu z 20. in
48. členom ZJN-1, pozval 2 kandidata k
sodelovanju v postopku s pogajanji brez
predhodne objave. Na poziv se je odzval 1
kandidat, ki je pravočasno in pravilno pre-
dložil svojo ponudbo. Ponudba je bila pra-
vilna, zato je bil kandidat pozvan, da se ude-
leži pogajanj, v skladu z 20. in 48. členom
ZJN-1. Pogajanja so potekala po merilu iz
razpisne dokumentacije predmetnega jav-

nega naročila - cena. Naročnik je s pogaja-
nji s kandidatom dosegel nižjo ceno.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
kandidata, navedenega v 6. točke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas
d.o.o., Koprska c.94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 12,000.000 SIT brez DDV;
– sklop 2: 10,200.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– vrednost edine ponudbe za sklop 1:

12,000.000 SIT brez DDV,
– vrednost edine ponudbe za sklop 2:

10,200.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: oddaja naročila blaga za dobavo avtomo-
bilskih radijskih postaj ter rezervnih delov in
materiala za radijske postaje Motorola, je po-
tekala po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave na podlagi poziva k sodelovanju
št. 0512/3-308/61p-01, z dne 27. 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: 20. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/24p-01 Ob-61388
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: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava delov policijskih
uniform:

za sklop 11:
– nogavice poletne, 21.020 kosov;
– nogavice zimske, 10.835 kosov;
– dokolenke, 5.619 kosov;
za sklop 13: čelada za motorista, zaprta

z mikrokombinacijo, 80 kosov;
za sklop 15: kombinezon negorljiv, 306

kosov;
za sklop 16:
– majica modra z ovratnikom, 961 ko-

sov,
– majica siva, 1.208 kosov;
za sklop 18: brezrokavnik odsevni,

1.100 kosov;
za sklop 19: vetrovka s podlogo za pro-

metnika, 150 kosov;
za sklop 21:
– kravata modra-regatka, 7.412 kosov;
– kravata modra-samovezna, 1.920 ko-

sov;
za sklop 22: rokavice zimske-usnjene,

1.043 kosov;
za sklop 23: kapa s ščitnikom-modra,

946 kosov;
za sklop 24: vezeni emblemi in našitki,
– emblem POLICIJA, 11.330 kosov;
– emblem PA, 610 kosov;
– emblem OKC, 640 kosov;
– emblem KP, 590 kosov;
– emblem SEP, 320 kosov;
– emblem UP, 8.900 kosov;
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– emblem UVZ, 480 kosov;
– našitek POLICIJA – mali, 2.560 ko-

sov;
– našitek POLICIJA – velik, 8.760 ko-

sov;
za sklop 25: tkani emblemi in našitki,
– emblem POLICIJA, 13.180 kosov;
– emblem KP, 430 kosov;
– emblem OKC, 480 kosov;
– emblem PA, 250 kosov;
– emblem SEP, 480 kosov;
– emblem UP, 11.410 kosov;
– emblem UVZ, 290 kosov;
– našitek POLICIJA – mali, 13.180 ko-

sov.
Kraj dobave: MNZ Vodovodna 93a,

1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je glede na neuspeli
javni razpis za oddajo naročila blaga po odpr-
tem postopku za izdelavo in dobavo delov
policijskih uniform, pozval 19 kandidatov k
sodelovanju v postopku s pogajanji brez
predhodne objave. Na poziv se je odzvalo
12 kandidatov, ki so pravočasno in pravilno
predložili svoje ponudbe. Ponudbe so bile
pravilne, zato so bili kandidati pozvani k po-
gajanjem. Pogajanja so potekala po merilih
iz razpisne dokumentacije, in sicer: cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika
in urejenost sistema kakovosti, pri čemer se
je naročnik lahko pogajal le o merilu cena.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
ponudnike, navedene v 6. točke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

za sklop 11: Polzela Tovarna nogavic
d.d., Polzela 171, 3313 Polzela;

za sklop 13: Compaco d.o.o., Koroška
46, 3320 Velenje;

za sklope 15, 19 in 22: Uni&Forma
d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin;

za sklop 16: Prevec Dragica s.p., Depa-
la vas 54, 1230 Domžale;

za sklop 18: Rock, Rok Zelinka s.p.,
Vojkova 58, 1000 Ljubljana;

za sklop 21: Modna kravata Gjergjek s.p.,
Gregorčičeva 38, 9000 Murska Sobota;

za sklop 23: KROJ d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana;

za sklop 24: PART d.o.o., Na herši 16,
1210 Ljubljana.

Za sklop 25: TEGA d.o.o., UI. F. Mlakar-
ja 3, Ljubljana

7. Pogodbena vrednost:
Pogodbena vrednost za sklop 11 znaša

14,426.293,40 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 13 znaša

11,900.000 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 15 znaša

11,657.031,75 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 16 znaša

6,615.207,60 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 18 znaša

6,562.017 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 19 znaša

7,497.000 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 21 znaša

5,530.439,30 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 22 znaša

3,785.568,50 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 23 znaša

4,429.674,25 SIT z vključenim DDV.
Pogodbena vrednost za sklop 24 znaša

7,663.516,70 SIT z vključenim DDV.

Pogodbena vrednost za sklop 25 znaša
6,453.922 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za sklop 19 je podiz-
vajalec udeležen v višini 20% skupne po-
godbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop 11: nogavice poletne, nogavice

zimske; edina ponudba za sklop je znašala
14,426.293,40 SIT z DDV.

Sklop 13: čelada za motorista, zaprta z
mikrokombinacijo; edina ponudba za sklop
je znašala 11,900.000 SIT z DDV.

Sklop 15: kombinezon negorljiv; najvišja
ponudba za sklop je znašala 11,707.101
SIT z DDV, najnižja ponudba za sklop je
znašala 11,657.031,75 SIT z DDV.

Sklop 16: majica modra z ovratnikom,
majica siva; najvišja ponudba za sklop je
znašala 6,727.936,30 SIT z DDV, najnižja
ponudba za sklop je znašala 6,615.207,60
SIT z DDV.

Sklop 18: brezrokavnik odsevni; edina
ponudba za sklop je znašala 6,562.017 SIT
z DDV.

Sklop 19: vetrovka s podlogo za pro-
metnika; edina ponudba za sklop je znašala
7,497.000 SIT z DDV.

Sklop 21: kravata modra- regatka, kra-
vata modra-samovezna; najvišja ponudba za
sklop je znašala 10,304.338 SIT z DDV,
najnižja ponudba za sklop je znašala
5,530.439,30 SIT z DDV.

Sklop 22: rokavice zimske-usnjene, naj-
višja ponudba za sklop je znašala
5,114.229 SIT z DDV, najnižja ponudba za
sklop je znašala 3,785.568,50 SIT z DDV.

Sklop 23: kapa s ščitnikom-modra; edi-
na ponudba za sklop je znašala
4,429.674,25 SIT z DDV.

Sklop 24: vezeni emblemi in našitki; edi-
na ponudba za sklop je znašala
7,663.516,70 SIT z DDV.

Sklop 25: tkani emblemi in našitki; edina
ponudba za sklop je znašala 6,453.922 SIT
z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddaja naročila blaga je potekala po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve na podlagi poziva k sodelovanju št.
0512/3-308/24p-01, z dne 31. 5. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/57p-01 Ob-61390
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel.: 472-40-54, faksa:
472-57-91.

3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: blago za nadgradnjo avtomatske
tračne knjižnice.

Kraj dobave: MNZ, Štefanova 2, 1000
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročnik je glede na neuspeli

javni razpis za oddajo naročila blaga po odpr-
tem postopku za nadgradnjo avtomatske trač-
ne knjižnice, objavljen v Uradnem listu RS, št.
52/01, pod objavo št. 51056, in v skladu z
20. členom ZJN-1, pozval 2 kandidata k so-
delovanju v postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave. Na poziv sta se odzvala oba
kandidata, ki sta pravočasno in pravilno pre-
dložila svoji ponudbi. Pravilna je bila ena po-
nudba, zato je bil ta kandidat pozvan, da se
udeleži pogajanj, v skladu z 20. in 48. členom
ZJN-1. Pogajanja so potekala po merilih iz
razpisne dokumentacije, ki so bila v skladu s
50. členom ZJN-1 objavljena in podana v raz-
pisni dokumentaciji, in sicer: cena, vzdrževa-
nje in servisiranje, kadrovska zasedba, refe-
rence ponudnika in finančno stanje ponudni-
ka, pri čemer se je naročnik lahko pogajal le o
merilih cena ter vzdrževanje in servisiranje.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
kandidata, navedenega v 6. točke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d.,Le-
skoškova 6, 1000 Ljubljana

7. Pogodbena vrednost: 22,500.000
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: vrednost edine pravilne ponudbe:
22,500.000 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddaja naročila blaga za nadgradnjo
avtomatske tračne knjižnice, je potekala po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve na podlagi poziva k sodelovanju št.
0512/3-308/57p-01, z dne 31. 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: 20. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-61396
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop: dobava in namestitev ose-

bnih računalnikov – 15 kosov;
2. sklop: dobava in namestitev mrež-

nih laserskih tiskalnikov – 12 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 40 točk, garancijski
pogoji 10 točk, dobavni rok 10 točk, odziv-
ni čas in čas popravila 10 točk, vzdrževanje
na lokaciji uporabnika 10 točk in standard
kakovosti za področje vzdrževanja opreme
ISO 9001 10 točk. Izbrani ponudnik je pre-
jel največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop – ITS Intertrade Sistemi d.o.o.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana;

2. sklop – ASK PRO d.o.o., Glonarjeva
1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop 7,015.715,80 SIT;
2. sklop 8,863.821,62 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
1. sklop: 7,015.715,81 SIT,

6,878.854,50 SIT;
2. sklop: 8,879.388 SIT, 8,841.661,92

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa v Uradnem listu R Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 12. 2001
ZPIZ Slovenije

Ob-61397
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– dogradnja glavnega strežnika IBM

9672-RB5,
– dogradnja zunanjih spominskih

enot IBM 2105-E20.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edino merilo je bila cena;
Izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade Sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 75,292.133
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,006.135,38 SIT, 75,292.133 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa v Uradnem listu R Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 12. 2001.
ZPIZ Slovenije

Št. 120/01 Ob-61425
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,

5250 Solkan, tel. 05/330-77-00, faks
05/300-55-14.

3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: kruh, pekovsko pecivo, sla-

ščice,
4. sklop: sveža in suha zelenjava, sa-

dje ter jajca,
5. sklop: zmrznjeni gotovi izdelki,
6. sklop: zmrznjena zelenjava,
7. sklop: sladoled,
9. sklop: mlevski izdelki in testenine,
11. sklop: sadni sokovi.
Kraj dobave: Osnovna šola Solkan, Šol-

ska ulica 25, 5250 Solkan.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška cesta 1, 5000 Nova Go-
rica,

– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mle-
karne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,

– kruh, pekovsko pecivo, slaščice: Pe-
karne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,

– sveža in suha zelenjava, sadje ter jaj-
ca: Kmetijska zadruga Vipava, z.o.o., Vipa-
va, Goriška c. 13, 5271 Vipava

– zmrznjeni gotovi izdelki: Pekarna Pe-
čjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Ško-
fljica,

– zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

– sladoled: Ledo d.o.o, Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana - Črnuče,

– mlevski izdelki in testenine: Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina,

– sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnčičeva
3, 1231 Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je enaka vrednosti najnižje ponud-
be navedene v 10. točki.

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

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: meso in mesni izdelki:

13,579.600 SIT, 11,068.100 SIT,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki:

5,839.580 SIT, 5,213.872,80 SIT,
3. sklop: kruh, pekovsko pecivo, slašči-

ce: 7,171.740 SIT, 3,187.000 SIT,
4. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje

ter jajca: 3,831.850 SIT, 3,603.744 SIT,
5. sklop: zmrznjeni gotovi izdelki:

1,273,590 SIT, 855.360 SIT,
6. sklop: zmrznjena zelenjava: 393.800

SIT, 366.228 SIT,
7. sklop: sladoled: 424.403,71 SIT,

320.208 SIT,
9. sklop: mlevski izdelki in testenine:

1,110.617,40 SIT, 742.313,60 SIT,
11. sklop: sadni sokovi: 1,761.836 SIT,

1,694.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 12. 2001.
Osnovna šola Solkan

Št. 01/01 Ob-61429
1. Naročnik: Dvojezična osnovna šola I

Lendava – 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általá-
nos Iskola, Kranjčeva 44, 9220 Lendava;

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, Mohor-
jeva 1, 9220 Lendava;

Osnovna šola Turnišče, Prešernova 2,
9224 Turnišče;

Osnovna šola Franceta Prešerna Čren-
šovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci.

2. Naslov naročnika: /
3. Datum izbire: 21. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava živil po posamez-
nih zavodih, ki so naročniki javnega razpisa.

Skupine živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. kruh in pekovski izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila za dodelitev naročila,
so bila objavljena v razpisni dokumentaciji
in objavi razpisa, ta so cena, kvaliteta, pla-
čilni pogoji in posebne ugodnosti naročni-
ka. Naročniki javnega razpisa so izbrali eko-
nomsko najugodnejše ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: na osnovi poročila o
oddaji naročila so naročniki javnega razpisa
za posamezne skupine živil kot najugodnej-
še izbrali naslednje ponudbe:

1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče; Pomur-
ske mlekarne d.d., Industrijska 10, Murska
Sobota,

2. meso in mesni izdelki: Vigros d.o.o.
Murska Sobota, Lendavska 11, Murska So-
bota; Mesarstvo Kodila Markišavci d.o.o.,
Markišavci 44, Murska Sobota,

3. perutninsko meso in izdelki: Perutni-
na Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj; Vigros
d.o.o. Murska Sobota, Lendavska 11, Mur-
ska Sobota,

4. sveža zelenjava in sadje: Intersad
d.o.o., Ižakovci 73, Beltinci; Mercator SVS
d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj,

5. kruh in pekovski izdelki: Pekarna Do-
minko Darko s.p., Nedelica 116/a, Turnišče;
Kruh-Pecivo proizvodnja, trgovina in storitve
d.d. Maribor, Jožice Flander 2, Maribor,

6. ostalo prehrambeno blago: Mercator
SVS d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj;
Živila Kranj d.d., Cesta na okroglo 3, 4202
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: sklenjene po-
godbe o kupoprodaji blaga so okvirne po-
godbe, ki niso zneskovno opredeljene. Sku-
pna orientacijska vrednost naročila znaša
54,400.000 SIT letno.

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

9. Število prejetih ponudb: na javni raz-
pis je prispelo 18 pravočasnih in pravilno
označenih ponudb, od katerih dve ponudbi
nista bili predmet ocenjevanja, kajti nista
vsebovali vso dokumentacijo, ki je bila za-
htevana.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. mleko in mlečni izdelki:
3,541.662,20 SIT z DDV, 3,390.181,24
SIT z DDV;

2. meso in mesni izdelki: 13,592.230
SIT z DDV, 12,173.030 SIT z DDV;

3. perutninsko meso in izdelki:
2,151.960 SIT z DDV, 2,201.988 SIT z
DDV;

4. sveža zelenjava in sadje: 2,243.700
SIT z DDV, 1,665.000 SIT z DDV;

5. kruh in pekovski izdelki: 5,503.638
SIT z DDV, 4,544.276 SIT z DDV;

6. ostalo prehrambeno blago:
1,483.779,02 SIT z DDV, 1,236.605,16
SIT z DDV.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Dvojezična osnovna šola I Lendava
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda

Osnovna šola Turnišče
Osnovna šola Franceta Prešerna

Črenšovci

Št. 355/01 Ob-61466
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Ulica IX. korpusa

40a, 6330 Piran.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago za skupino: me-
sni izdelki.

Kraj dobave je Piran, Ulica IX. korupusa
40a, Piran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: mesni izdelki - Merca-
tor Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: mesni izdelki -
930.109,20 SIT.

V znesek je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: mesni izdelki - 1,042.705 SIT,
930.109,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 38 z dne 8. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2001.

Vrtec Mornarček Piran

Št. 9/2001 Ob-61531
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje,

d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Nasipna ul. 64,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za odpadke.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Saubermacher Sud, d.o.o., Kidričeva

8, 2230 Lenart: pozicije: a, h, j, v znesku
5,965.000 SIT,

– Vigrad, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrož-
no 101, 3000 Celje: pozicije: d, e, v zne-
sku 42,275.940 SIT,

– Ekoles, d.o.o., Ptuj, Rogozniška 8,
2250 Ptuj: pozicije: b, c, f, g, i, k, v znesku
23,426.791 SIT.

Cene zajemajo 19% DDV.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: glej 6. točko.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: JN 6/2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2001.

Snaga, javno podjetje, d.o.o.

Št. 66 Ob-61532
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava zimskih in letnih službenih
hlač.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, kakovost do-
bavitelja 3 točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d. Tr-
žaška c. 118, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 81,886.220
SIT.

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

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

be: 91,447.850 SIT, 76,381.820 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: 24. 12. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-61370
1. Naročnik: Osnovna šola Milojke Štru-

kelj Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Delpinova 7, 5000

Nova Gorica, tel. 05/335-81-00, faks
05/335-81-01.

3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– meso in mesni izdelki,
– perutninsko meso in izdelki,
– zmrznjene ribe,
– sladoled,
– jajca,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki,
– žita in mlevski izdelki,
– testenine in zmrznjeni izdelki iz

testa,
– sveža in suha zelenjava ter sadje,
– zmrznjena zelenjava in sadje,
– konzervirano sadje, zelenjava in

ribe,
– sadni sokovi in sadni sirupi.
Kraj dobave: Osnovna šola Milojke Štru-

kelj Nova Gorica, Delpinova 7, 5000 Nova
Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– meso in mesni izdelki: MIP, d.d., No-
va Gorica, Panovška cesta 1, 5000 Nova
Gorica,

– perutninsko meso in izdelki: MIP, d.d.,
Nova Gorica, Panovška cesta 1, 5000 No-
va Gorica,

– zmrznjene ribe: Ledo, podjetje za tr-
govino s sladoledom, zmrznjeno hrano in
storitve, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljub-
ljana Črnuče,

– sladoled: Ledo, podjetje za trgovino s
sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve,
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Čr-
nuče,

– jajca: Kmetijstvo Peloz, d.o.o., Vrtoj-
benska c. 8, 5290 Šempeter pri Gorici,

– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-
delki: Pecivo, d.d., Nova Gorica, Rejčeva
26, 5000 Nova Gorica,

– žito in mlevski izdelki: Pekarne Mlino-
test, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

– testenine in zmrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica,

– sveža in suha zelenjava in sadje: Kme-
tijska zadruga Vipava, z.o.o., Vipava, Gori-
ška cesta 13, 5271 Vipava,

– zmrznjena zelenjava in sadje: Incom,
d.o.o., Gregorčičeva 12, 5270 Ajdovščina,

– konzervirano sadje, zelenjava in ribe:
Avtoprevozništvo in trgovina Golob Miran,
s.p., Ul. 9. septembra 47, 5290 Šempeter
pri Gorici,

– sadni sokovi, sadni sirupi: Merca-
tor-Goriška, d.d., Nova Gorica, Komerciala
in skladišče, Nikole Tesle 10, 5290 Šem-
peter pri Gorici.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je enaka vrednosti najnižje ponud-
be, navedene v 10. točki.

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

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 24,912.000

SIT, 20,905.000 SIT,
– perutninsko meso in izdelki: 8,733.300

SIT, 8,680.500 SIT,
– zmrznjene ribe: 1,448.400 SIT,

1,062.500 SIT,
– sladoled: 1,188.043,20 SIT, 838.800

SIT,
– jajca: 1,261.980 SIT, 923.400 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki: 29,149.740 SIT, 8,369.600 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 1,473.441 SIT,

1,114.613,60 SIT,
– testenine in zmrznjeni izdelki iz testa:

3,843.098,20 SIT, 3,070.129,52 SIT,
– sveža in suha zelenjava ter sadje:

11,151.676 SIT, 10,455.696 SIT,
– zmrznjena zelenjava in sadje:

1,940.500 SIT, 1,866.940 SIT,
– konzervirano sadje, zelenjava in ribe:

3,018.188 SIT, 2,588.485 SIT,
– sadni sokovi in sadni sirupi: 4,730.500

SIT, 4,410.070 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: 21. 12. 2001.
Osnovna šola Milojke Štrukelj

Nova Gorica
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 6763/01 Ob-61333
1. Naročnik: Komunala Trebnje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-64, faks
07/348-12-82, e-mail: uprava@komuna-
la-trebnje.si.

3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija čistilne
naprave Trebnje – II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75%, plačilni pogoji
20%, reference 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPG, d.d., Emonska 8,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
153,103.967,10 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 208,742.798,93 SIT, 153,103.967,10
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 17. 12.
2001, Ob-54280.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 6763/01 Ob-61334
1. Naročnik: Komunala Trebnje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-64, faks
07/348-12-82, e-mail: uprava@komuna-
la-trebnje.si.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sekundarna kanalizaci-
ja Štefan.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 65%, plačilni pogoji
30%, reference 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VGP Novo mesto, d.d.,
Trdinova 23, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 72,606.963,32
SIT.

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

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

be: 93,704.372,18 SIT, 84,912.689 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 63-64 z dne 3. 8.
2001, Ob-53112.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 6763/01 Ob-61488
1. Naročnik: Komunala Trebnje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-64, faks
07/348-12-82, e-mail: uprava@komuna-
la-trebnje.si.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Pristava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 75%, plačilni pogoji
20%, reference 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalne gradnje,
d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290
Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 37,050.988,20
SIT.

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

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

be: 40,762.299,30 SIT, 35,444.475,05
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 24. 8.
2001, Ob-54019.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 0512/3-308/74-01 Ob-61391
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: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova čistilne naprave
na objektu Veliki Otok – Postojna.

Kraj izvedbe: Center za tujce Veliki Otok
– Postojna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Vse pravilne ponudbe je naročnik ocenil
na podlagi merila ekonomsko najugodnejša
ponudba in vseh podmeril (cena, izkušnje
vodje del in finančno stanje ponudnika) ter
na način podan v razpisni dokumentaciji.
Glede na navedeno je naročnik izbral ponu-
dnika navedenega v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DMD d.o.o., Sveti Anton
9, 6276 Pobegi.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost je 31,750.239,57 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec je pri
izvedbi javnega naročila udeležen v višini
67,164 % skupne ponudbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 35,287.250,03 SIT z vključenim
DDV, 31,750.239,57 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 61-62/01, Ob-52872 in
v Uradnem listu RS, št. 69/01, Ob-54098.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/77-01 Ob-61392
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: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba zunanjih razvo-
dov centralnega ogrevanja in ureditev
podpostaj v PA Tacen.

Kraj izvedbe: Policijska akademija Ta-
cen, Rocenska 56, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Vse pravilne ponudbe je naročnik oce-
nil na podlagi merila ekonomsko najugo-
dnejša ponudba in vseh podmeril (cena,
izkušnje vodje del in finančno stanje ponu-
dnika) ter na način podan v razpisni doku-
mentaciji. Glede na navedeno je naročnik
izbral ponudnika navedenega v 6. točki te
objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
c. 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 43,369.578,82 SIT z vključe-
nim DDV.

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

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

nudbe: 47,514.523,39 SIT z vključenim
DDV, 43,369.578,82 SIT z vključenim
DDV.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 68/01, Ob-53815.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5522/01 Ob-61395
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kabelske ka-
nalizacije po Tržaški cesti v Ljubljani:
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– gradbena dela,
– obrtniška dela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (reference) (16%

delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Gla-
varjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,748.470
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 18,000.000 SIT
(brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 7 pravilnih
ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 26,903.754,80 SIT (brez DDV),
22,381.774 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 113/01 Ob-61423
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gasilska brigada

Ljubljana, Vojkova 19, 1000 Ljubljana, tel.
234-20-12, faks 234-20-40.

3. Datum izbire: 12. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova objekta Gasils-
ka brigada Ljubljana, I. nadstropje,
zahodni del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancijski rok, refer-
ence.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.

7. Pogodbena vrednost: 30,068.906
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,639.441,10 SIT, 29,012.894,96
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: 21. 12. 2001.

Gasilska brigada Ljubljana

Ob-61435
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
– Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 17. 12. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovo-
da v Stritarjevi, Tkalski in Brodarjevi uli-
ci v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri interni reviziji je bilo ugo-
tovljeno, da izbrani izvajalec k ponudbi ni
priložil predpisane dokumentacije, ki je bila
zahtevana.

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: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

odprtega postopka v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, če je bil objavljen: 31. 8.
2001, Ob-54295.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

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

Celje

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

Ob-61285
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o. in Elektro Gorenjska d.d.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,

1215 Medvode in Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.

3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

gradbenih in montažnih del ter strojnih
napeljav za RTP 110/20/6,3 kV Med-
vode.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 90% cena, 10% rok izved-
be.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134 a, Ljublljana.

7. Pogodbena vrednost:
158,080.451,52 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,563.469,12 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 187,414.690,08 SIT, 158,080.451,52
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Št. 043/2001 Ob-61287
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-02-0, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava mo-

difikacijskega paketa 390-IA-L po spe-
cifikaciji št. SP-ES457.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, lahko storitev izpolni le do-
ločen izvajalec, in sicer je to Sipro Inženi-
ring, d.o.o., C.K.Ž 135c, 8270 Krško.
Omenjeni projektant je odlično seznanjen s
problematiko, ki je predmet modifikacijske-
ga paketa, poleg tega pa mora biti modifika-
cijski paket 390-IA-L pripravljen za izvedbo
v času remonta 2002, kar pomeni, da mora
biti pripravljen najkasneje do 31. 1. 2002.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sipro Inženiring, d.o.o,
C.K.Ž 135c, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 15,054.753,90
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,054.753,90 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: 20. 12. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o

Št. 2.3.-6009/01 Ob-61292
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/234-14-52, tel.
02/234-14-10.

3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pre-

soje vplivov na okolje za odseke proge:
1. postaja Trbovlje,
2. postaja Sava,
3. postaja Kresnice,
4. postaja Hoče,
5. postaja Maribor Tezno,
6. Hoče – Maribor Tezno,
7. Maribor Tezno – Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– višina ponudbene cene – vplivnost

70%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost 20%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 10%.



Stran 8198 / Št. 107-110 / 28. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,408.325
SIT (vključuje DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,277.455 SIT
(vključuje DDV).

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

nudbe: 13,408.325 SIT (vključuje DDV),
11,662.249,90 SIT (vključuje DDV).

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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 5 Ob-61297
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: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava No-

velacije programa “Ekološka sanacija
rudarskih objektov in naprav za pridobi-
vanje ogljikovodikov v Republiki Slove-
niji“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano izva-
jalcu storitev prvotnega naročila, ker so stori-
tve nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe,
pri tem pa celotna pogodbena vrednost ni
presegala 25% zneska glavnega naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje (IRGO Ljubljana),
Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,334.760
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,334.760 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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2001.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 40308-01/2001/25-7 Ob-61299
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Šmarska cesta 3,

1292 Škofljica, tel.: 366-30-55, e-pošta:
info@skofljica.si.

3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sklic na vrsto

storitve, storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih, in sicer: izdelava

novega dolgoročnega plana Občine
Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izboru najugodnejšega
usposobljenega ponudnika je komisija upoš-
tevala naslednja merila, ki so skupaj oce-
njena z 200 točkami, in sicer: ponudbena
cena 40%, zagotavljanje rokov 10%, potrje-
ne reference 50%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ProLOCO, d.o.o., Dru-
žba za prostorski inženiring, Trubarjeva 57,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,715.200
(vključen DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5 od tega 1
nepopolna.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 26,215.200 SIT (vključen DDV),
35,197.820 SIT (vključen DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2001.

Občina Škofljica

Št. 142/2001 Ob-61304
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgrad-

nja OS/2 platforme v naročnikovem in-
formacijskem sistemu na OS/2 WARP
Convenience  Pack  v4.51  za  700
licenc.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Noema Cooperating,
d.o.o., Glonarjeva 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 26,192.619
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,515.385,50 SIT in 26,192.619
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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota
Informacijski center

Št. 40014-1/01 Ob-61338
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. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

monitoringa kakovosti podtalnic po po-
sameznih poljih z vodonosniki:

1. Dravsko polje, Ptujsko polje in Vrban-
ski plato,

2. Sorško in Kranjsko polje,
3. Spodnja Savinjska dolina, dolina Hu-

dinje in Bolske,
4. Vodiško polje in Dolina Kamniške

Bistrice (brez Jarškega proda – JA3),
5. Vipavska dolina,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje,
7. Ljubljansko polje, Ljubljansko Barje in

Jarški prod – JA3,
8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena razpisa-
nih del 70%, kakovost storitev ponudnika
20%, referenčna dela ponudnika 10%. Iz-
brani ponudniki so v posameznem postop-
ku ocenjevanja dosegli najvišje število točk.
Postopki oddaje naročil pod točkami 1, 3
in 8 so bili zaključeni, ker je v vseh treh
primerih prispela ponudba le enega ponu-
dnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– naloga  2):  Zavod  za  zdravstveno
varstvo  Maribor,  IVO,  Prvomajska  1,
Maribor;

– naloga  4):  Zavod  za  zdravstveno
varstvo Maribor, IVO, Prvomajska 1,
Maribor;

– naloga  5):  Zavod  za  zdravstveno
varstvo Maribor, IVO, Prvomajska 1,
Maribor;

– naloga  6):  Zavod  za  zdravstveno
varstvo  Novo  mesto,  Mej  vrti  5,  Novo
mesto;

– pod 7): Inštitut za varovanje zdravja
RS, Trubarjeva 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 2): 3,858.099 SIT;
– naloga 4): 1,788.570 SIT;
– naloga 5): 1,255.212 SIT;
– naloga 6): 3,141.859,50 SIT;
– naloga 7): 2,845.584 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 1): 1;
– naloga 2): 2;
– naloga 3): 1;
– naloga 4): 2;
– naloga 5): 2;
– naloga 6): 2;
– naloga 7): 2;
– naloga 8): 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– naloga 2): 3,597.750 SIT, 3,242.100

SIT;
– naloga 4): 1,771.200 SIT, 1,503.000

SIT;
– naloga 5): 1,342.800 SIT, 1,054.800

SIT;
– naloga 6): 3,153.700 SIT, 3,094.065

SIT;
– naloga 7): 2,910.000 SIT, 2,845.584

SIT.
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Navedene ponudbene cene ne vključu-
jejo DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 354-11-2/00 Ob-61374
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevzem,

prevoz do kraja uporabe ter uporaba
kot  dodatno  gorivo  živalskih  maščob,
ki  nastajajo  v  kafilerijah  v  Sloveniji
pri toplotni obdelavi živalskih odpad-
kov (2).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo, na podlagi katere-
ga je bil izbran najugodnejši ponudnik je
bilo najnižja cena za opravo celotne stori-
tve. Izbrani ponudnik je navedel najnižjo
ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Glin pohištvo, d.o.o., Le-
sarska c. 10, 3331 Nazarje.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost znaša 26,257.334,30 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: vrednost najnižje ponudbe:
ponudbena cena za izvedbo celotne
storitve 13 SIT, najvišje ponudbene cene
14,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročilo je bilo oddano po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
skladno s 3. točko 1.odstavka 20. člena
ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 1909/01 Ob-61382
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem

1.000 m3 rezervoarskega prostora za
skladiščenje JET A1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska ce-
sta 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,380.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod za obvezne rezerve nafte
in naftnih derivatov

Št. 1909/01 Ob-61383
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem

20.000 m3 rezervoarskega prostora za
skladiščenje mazuta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: JP Energetika, Verovško-
va 70, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,000.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod za obvezne rezerve nafte
in naftnih derivatov

Št. 1909/01 Ob-61384
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 6. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem

1.000 m3 rezervoarskega prostora za
skladiščenje JET A1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska ce-
sta 106, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,380.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: postopek s

pogajanji po 20. členu ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod za obvezne rezerve nafte
in naftnih derivatov

Št. 166/01-46/10 Ob-61487
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

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

3. Datum izbire: 7. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

zelenih površin na območju mesta Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila: najugo-

dnejši ponudnik z vsemi referencami.
6. Ime in naslov izvajalca: Flora d.o.o.,

Zgornje Bitnje 133, 4209 Žabnica.
7. Pogodbena vrednost: ustreza naroč-

niku za izbor navedenega izvajalca.
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: /
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 78 z
dne 5. 10. 2001, Ob-42233.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 69 Ob-61489
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: natečaj za

oblikovanje znamk tretjič.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: povezanost med osnutkom
znamke in priložnostnim dogodkom, kom-
pleksnost rešitve, umetniški vtis, lastna ide-
ja ali povzetek po drugem avtorskem delu,
primernost osnutka.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: šifra 12358 za motiv Zim-
ske olimpijske igre Sail Lake City 2 znamki,
motiv Vratni portal se ponovi.

7. Pogodbena vrednost: honorar
400.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
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: 24. 12. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 46 Ob-61490
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

premoženja in ljudi Pošte Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena po
segmentih zavarovanja.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Adriatic zavarovalna družba, d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, 6000 Koper se izbe-
re za naslednje sklope zavarovanj:

– zavarovanje avtomobilov in mopedov v
predvideni letni vrednosti 35,103.512 SIT,

– požarno in potresno zavarovanje, ter
zavarovanje zalog na floatantni podlagi v
predvideni letni vrednosti 45,012.190 SIT,

– zavarovanje civilne odgovornosti v
predvideni letni vrednosti 5,665.448 SIT.

Skupna letna vrednost pogodbe je
85,790.150 SIT.

2. Slovenica zavarovalniška hiša, d.d.,
Celovška 206, 1000 Ljubljana se izbere za
naslednje sklope zavarovanj:

– kolektivno nezgodno zavarovanje v
predvideni letni vrednosti 19,394.160 SIT,

– zavarovanje  vloma,  ropa,  prevoza
in  prenosa  vrednostnih  pošiljk  in  gotovi-

ne  v  predvideni  letni  vrednosti
8,687.116 SIT.

Skupna letna vrednost pogodbe je
28,084.276 SIT.

3. Zavarovalnica Triglav, d.d. Območna
enota Maribor, Ul. Kneza Koclja 14, 2000
Maribor se izbere za naslednje sklope zava-
rovanj:

– strojelomno zavarovanje z računalniki
v predvideni letni vrednosti 4,858.726 SIT,

– zavarovanje paketov v predvideni letni
vrednosti 7,629.503 SIT.

Skupna letna vrednost pogodbe je
12,488.229 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 175,687.739 SIT, 143,012.072 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-52370.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 57-58 z dne 13. 7.
2001, Ob-52046.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Ob-61399
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem v sodelovanju z Matično sekcijo
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitek-
tov Inženirske zbornice Slovenije ter strokov-
nimi društvi.

2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem; 02/87-05-510.

3. Predmet natečaja: prenovo grajske-
ga kompleksa in arhitektonsko rešitev
prenove Koroške osrednje knjižnice dr.
Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

4.a) Naslov službe, kjer se zahteva na-
tečajno gradivo in dodatne informacije:
SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o., Selo-
vec 83, 2373 Šentjaž pri Dravogradu.

b) Čas v katerem lahko natečajniki
dvignejo razpisno gradivo: od 3. 1. 2002
do 14. 1. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT SGP Kograd
IGEM Inženiring d.o.o., transakcijski račun
št.: 20470-0015116819.

5.a) Datum do kdaj je potrebno predlo-
žiti ponudbo – natečajno nalogo: rok za
oddajo natečajnih del je 15. 3. 2002 do
12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo – natečajno nalogo: Občina Rav-

ne na Koroškem, tajništvo občine, Gačniko-
va pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

6. Kjer je mogoče, navesti, ali je nate-
čaj rezerviran za določene poklice: k ude-
ležbi na natečaj so vabljeni univerzitetni di-
plomirani arhitekti v sodelovanju s statiki in
projektanti inštalacij ter druge z priznano
opravilno sposobnostjo. Pri pravnih osebah
morata zahteve za fizične osebe izpolnjevati
vsaj avtor in eden od partnerjev.

7. Merila za ocenjevanje ponudb –
natečajnih nalog: funkcionalna in estet-
ska merila ter merila ekonomičnosti iz-
gradnje objekta so v podana v razpisnem
gradivu:

8. Člani žirije: Člani: Maks Večko uni.
dipl. inž, Dr. Silva Novljan, Irena Kranjc Hor-
vat udia., Andrej Kalamar, udia., mag. Alen-
ka Kolšek, udika. Nande Korpnik, udia.,
Andreja Kotnik, udia.

Namestniki: Miro Volčanšek, inž. grad.
Anita Potočnik Slivnik, udia. Vlado Kozorog,
udia.

Skrbnik: Primož Praper, uni. dipl. gosp.
inž.

Izvedenci: Svjetlana Kurelac uni. dipl.
um. zg. Majda Kotnik Verčko, prof., Oce-
njevalna komisija bo po potrebi povabila k
sodelovanju še druge ustrezne izvedence.

9. Odločitev žirije je obvezna za naročni-
ka: da.

10. Nagrade:
1. nagrada 1,950.000 SIT,
2. nagrada 1,250.000 SIT,
3. nagrada 750.000 SIT,
fond za odkupe, 3 x 350.000

1,050.000 SIT.
11. Podrobnosti o plačilu vsem udele-

žencem natečaja: natečajni elaborat, ki
bo izpolnjeval razpisne pogoje in ne bo
nagrajen ali odkupljen, bo prejel odškodni-

no v višini 150.000 SIT. Skupna višina od-
škodninskega sklada je 1,500.000 SIT.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
če avtorji prvonagrajenega idejnega projek-
ta izpolnjujejo vse pogoje določene s razpi-
snim gradivom jim bo naročnik poveril izde-
lavo vseh nadaljnjih faz načrta.

13. Druge informacije o natečaju: za
natečajnike je priporočljiva udeležba na ko-
lokviju, ki bo dne 11. 1. 2002 ob 11. uri v
prostorih knjižnice Ravne, kjer bo žirija in
pristojni predstavniki naročnika podali po-
drobnejšo obrazložitev zahtev in omejitev
naročnika ter odgovarjali na vprašanja.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo v pisni obliki na naslov
SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o., Selo-
vec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu ali
po elektronski pošti na naslov: miro.vol-
cansek@inz.igem.net in primoz.praper-
@inz.igem.net do 20. 1. 2002. Žirija bo
odgovorila na vprašanja do 29. 1. 2002.
Odgovori bodo poslani vsem natečajnikom.

Natečajna naloga mora biti primerno za-
pakirana z vidno oznako: “Natečaj Grad -
Knjižnica Ravne ne Koroškem – ne od-
piraj“.

Žirija ima pravico da celotni nagradni
fond razdeli v drugačnem razmerju.

14. Datum predhodne objave razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001

Občina Ravne na Koroškem

Ob-61430
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

mestna uprava in Slovenske železnice d.d.
v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slove-
nije, Matično sekcijo arhitektov, urbanistov
in krajinskih arhitektov (IZS MSA) ter stro-
kovnimi društvi.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunaj-
ska 104, Ljubljana, tel. 01/566-24-56, faks
01/565-74-05, e-pošta izs.msa@siol.net.

3. Predmet natečaja: javni anonimni
enostopenjski programski urbanistični
mednarodni (za Slovenijo, sosednji dr-
žavi Hrvaško in Madžarsko ter za države
EU in Švico) z dvema povabljenima ude-
ležencema za območje Potniškega cen-
tra Ljubljana.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: IZS MSA, Dunajska
104, Ljubljana, Breda Bonač Arko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne in-
formacije: od 7. 1. 2002 dalje v prostorih
IZS MSA vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 22.000 SIT
nakažite na ŽR IZS MSA, Dunajska 104,
Ljubljana, odprt pri APP Ljubljana št. računa
50101-673-000-2813227 ali na devizni
račun odprt pri SKB d.d. št. računa swiht
SKBASI2X 1255061 s pripisom “Natečaj
za Potniški center Ljubljana.”

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IZS MSA, Dunajska 104, Ljub-
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ljana z oznako “Natečaj za Potniški center
Ljubljana“.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: di-
plomanti šol za arhitekturo in urbanizem, ki
so državljani Slovenije ali zgoraj navedenih
držav.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: glej
razpisno gradivo.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe:

– predsednica: Viktorija Potočnik, žu-
panja,

– podpredsednik: Igor Jurančič, udia,
– člani žirije: mag. Igor Zajec, udig, Pet-

er Lorenz, udia, dr. Bogdan Zgonc, udig,
Jožef Slokar, udig, Boris Zrimc, udig, Mein-
hard von Gerkan, udia, prof. dr. Aleš Vodo-
pivec, udia, mag. Andrej Černigoj, udia, Aleš
Šarec, udia, Mirko Brnič, udia, Uroš Lo-
bnik, udia, prof. Dušan Ogrin, udiagr.,

– namestniki: Marjan Cerar, udia, Alenka
Pirnat, dr. Drago Sever, udig, Ina Šuklje, udika,

– poročevalci: Miran Gajšek, udia, urba-
nizem, Peter Pahor, udia, arhitektura, Axel
Khun, dipl. inž., promet, Jože Kavčič, dipl.
ek., ekonomika,

– skrbniki: Janez Lajovic, udia, Irena Gerl
Klančar, udia, Marinka Lukač, udia.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:

1. nagrada 4,500.000 SIT,
2. nagrada 3,000.000 SIT,
3. nagrada 2,000.000 SIT,
4. nagrada 1,400.000 SIT,
trije odkupi po 900.000 SIT.
Vabljena udeleženca prejmeta po

1,400.000 SIT
Udeležencem, katerih dela bodo izdelana

v skladu z natečajnimi pogoji, ne bodo pa

nagrajena ali odkupljena, bodo povrnjene od-
škodnine v znesku 200.000 SIT do skupne
vsote 25,000.000 SIT. V primeru, da odško-
dnine presegajo ta znesek, se znesek za po-
samezno odškodnino sorazmerno zmanjša.

Vse vrednosti so v neto zneskih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-

čilih vsem udeležencem natečaja: glej
10. točko.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: glej razpisno gradivo ter informacije
na spletni strani www.izs.si, matična sekcija
arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitek-
tov in www.arhiforum.com.

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

IZS MSA, Ljubljana

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

Št. 9/14 Ob-61493
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža medfaznih distančnikov na
DV 2 x 110 kV Beričevo-Grosuplje in DV
2 x 110 kV Kleče-Okroglo II., odcep HE
Mavčiče.

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

Sklop A: dobava medfaznih distančnikov
na DV 2 x 110 kV Beričevo-Grosuplje in DV
2 x 110 kV Kleče-Okroglo II., odcep HE
Mavčiče

Sklop B: dobava jeklenih ˝L˝ profilov in
ojačitev DV stebrov po PZR ter montaža
medfaznih distančnikov na DV 2x110 kV
Beričevo-Grosuplje.

Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki
bodo izdelane posebej za posamezen sklop
razpisa ali v celoti za oba sklopa in v skladu
s pogoji iz razpisa. Variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: februar 2002
- maj 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 sektorja
za Prenos električne energije, II. nadstro-
pje, Andreja Mihevc, dodatne informacije
mag. Hailu Kifle.

(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: 23.8000 SIT (20.000 SIT
+ DDV 3.800 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic št. 75.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 2002 do 9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 5. 2. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

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

60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe 28. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Sklop A:
– skupna ponudbena cena (70%),
– pozitivne reference proizvajalca za

ECR steklenih vlaken medfaznih distančni-
kov na objektih 110 kV (10%),

– priporočilo za montažo medfaznih di-
stančnikov s tehnično dokumentacijo za PZI
(7%),

– estetske in funkcionalne lastnosti gle-
de na vzorec medfaznega distančnika z ECR
steklenimi vlakni (5%),

– rok dobave medfaznih distančnikov
(5%),

– plačilni pogoji (3%).
Sklop B:
– skupna ponudbena cena (70%),
– pozitivne reference izvajalca za mon-

tažo na objektih 110 kV (15%),
– dokazilo o izvajanju del na dvosistem-

skih daljnovodih 110 kV, pri čemer je en
sistem pod napetostjo (5%),

– rok montaže medfaznih distančnikov
(55%),

– plačilni pogoji (3%),
– certifikat kakovosti za izvajalca (2%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 12. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 9/13 Ob-61495
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
krmilno-signalnih, merilnih in napajalnih
kablov.

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

4. Kraj dobave: RTP Divača, RTP Be-
ričevo, RTP Podlog, RTP Cirkovce.

(Nadaljevanje s strani 8188!)
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upo-
števane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2002
- maj 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 sektorja
za prenos električne energije, II. nadstrop-
je, Andreja Mihevc, dodatne informacije
Jure Čater.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic št. 47.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 31. 1. 2002 do
9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 31. 1. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po zadnji dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev
sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumenta-
ciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeli-
ti odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe 22. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (80%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference proizvajalca za

izdelavo kablov, tip NYC(W)Y, potrjene od
naročnikov iz elektrogospodarstva Sloveni-
je (6%),

– pozitivne reference ponudnika za do-
bavo kablov, tip NYC(W)Y, potrjene od
naročnikov iz elektrogospodarstva Sloveni-
je (5%),

– pozitivne reference proizvajalca za
izdelavo kablov, tip NYC(W)Y, potrjene od

naročnikov izven elektrogospodarstva Slo-
venije (4%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 12. 2001.

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

Javni razpisi

Ob-61436

Razveljavitev
javnega razpisa za gradbena dela

Centralna čistilna naprava za odpadne
vode Celje - naprava Slovenija

1. Številka objave: EUROPEAID/
112230/D/W/SI.

2. Datum objave: 5. 5. 2001.
3. Program: ISPA.
4. Naročnik: Mestna Občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija.
5. Druge informacije: razveljavitev javne-

ga razpisa za gradbena dela je v skladu s
točko 5.3.10 pravil PRAG (Practical Guide
to Phare, Ispa & Sapard contract procedu-
res) in javni razpis bo ponovljen. Zaradi raz-
veljavitve javnega razpisa in potrebnih modi-
fikacij razpisne dokumentacije bo ponovni
javni razpis objavljen v najkrajšem možnem
času.

Mestna občina Celje

Ob-61437

Cancellation
of works Tender Procedure

Wastewater Treatment Plant Celje -
Plant Slovenia

1. Publication reference: EUROPEAID/
112230/D/W/SI.

2. Publication date: 5th May 2001.
3. Programme: ISPA.
4. Contracting Authority: City Municipal-

ity of Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenija.

5. Other information: cancellation of
works tender procedure is in compliance
with article 5.3.10 of PRAG (Practical
Guide to Phare, Ispa & Sapard contract
procedures) and the tender will be re-
launched.  Following  the  cancellation  of
the  tender  and  the  necessary  modifica-
tions of the Tender Dossier, a new pro-
curement notice will be published as soon
as possible.

City Municipality of Celje

Popravek
Ob-61431

V objavi “Popravek in podaljšanje javne-
ga razpisa razvojnega projektnega financi-
ranja“ objavljeni v Uradnem listu RS, št. 106
z dne 21. 12. 2001, se:

– pri točki št. I. Predmet razpisa in višina
razpisnih sredstev se v besedilu črta bese-
de “in kapitalsko vlaganje“;

– pri točki III. Finančni pogoji dodeljeva-
nja sredstev in vlaganj se pri točki 2. črta
besede “ali kapitalski vložek“.

SRD d.d.

Št. 339/01 Ob-61363
Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o

uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v skladu s
7. členom Pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki se financirajo in sofinancirajo iz državne-
ga proračuna (Ur. l. RS, št. 74/01) Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in

sofinanciranje kulturnih projektov, ki
jih bo v letu 2002 financirala Republika

Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo (v

nadaljevanju: projektni razpis)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
I. Predmet projektnega razpisa: (so)fi-

nanciranje kulturnih projektov na področjih
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kul-
turnih vrednot (v nadaljevanju: projekti).

II. Razpisna področja:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti;
– premična kulturna dediščina- muzeji,
– založništvo,
– knjižničarstvo,
– kulturna dejavnost Slovencev zunaj Re-

publike Slovenije.
Projektni razpis na navedenih področjih

obsega naslednje razpisne vsebine:
– uprizoritvene umetnosti: produkcija,

mednarodna gostovanja,
– glasbene umetnosti: produkcija, založ-

ništvo, naročila del, festivali, cikli, gostova-
nja, drugi projekti,

– vizualne umetnosti: predstavitve, od-
kupi,

– muzeji: odkupi, drugi projekti,
– založništvo: knjige, revije, drugi pro-

jekti,
– knjižničarstvo: nakup računalniške

opreme, nakup bibliobusov, drugi projekti,
– kulturna dejavnost Slovencev zunaj Re-

publike Slovenije: drugi projekti.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Projektni razpis je namenjen tistim pre-

dlagateljem, ki ne ustrezajo pogojem pro-
gramskega razpisa ter tistim predlagateljem,
ki ustrezajo pogojem programskega razpi-
sa, a posamične akcije v predlogu program-
skega načrta zaradi objektivnih razlogov ni-
so mogli predvideti.

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– pogoje, ki jih določajo zakonski in pod-
zakonski predpisi za opravljanje dejavnosti
na posameznem področju;

– dostopnost projektov javnosti;
– redno izpolnjevanje pogodbenih ob-

veznosti do ministrstva;
– posebne pogoje, kot jih za posamezna

področja določa razpisna dokumentacija.
Predlagatelji, ki kandidirajo na program-

skem razpisu ministrstva za leto 2002 ali na
razpisih Filmskega sklada RS in Sklada RS
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za kulturne dejavnosti, z istimi programi ali
projekti ne morejo kandidirati na projektnem
razpisu ministrstva za leto 2002.

Predloge projektov lahko pošljejo prav-
ne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti
v Republiki Sloveniji.

Predlagatelji lahko prijavijo le projekte,
ki so v celoti ali delno izvedljivi v letu 2002.

Na področju kulturnih dejavnosti Sloven-
cev zunaj RS so predlagatelji tudi pravne in
fizične osebe zunaj Republike Slovenije.

Vsi posebni pogoji za posamezna razpi-
sna področja so del razpisne dokumen-
tacije.

IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev, namenjena za predmet projektnega
razpisa za leto 2002 znaša 644,150.000
SIT, in sicer za:

– uprizoritvene umetnosti: 53,000.000
SIT,

– glasbene umetnosti: 60,000.000 SIT,
– vizualne umetnosti: 76,500.000 SIT,
– muzeje: 93.000.000 SIT,
– založništvo: 200,000.000 SIT,
– knjižničarstvo: 101,650.000 SIT,
– projekte Slovencev zunaj Republike

Slovenije: 60,000.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-

stev
Dodeljena proračunska sredstva morajo

biti porabljena v proračunskem letu 2002
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Za-
kon o izvrševanju proračuna RS.

VI. Razpisni rok
Razpis se prične 31. 12. 2001 in zaklju-

či 27. 9. 2002.
Vloge, prispele na projektni razpis se

odpirajo mesečno, in sicer:
– 4. 2. 2002,
– 4. 3. 2002,
– 2. 4. 2002,
– 6. 5. 2002,
– 3. 6. 2002,
– 1. 7. 2002,
– 5. 8. 2002,
– 2. 9. 2002,
– 1. 10. 2002.
Vloge, ki na razpis prispejo po navede-

nih datumskih rokih, se odpirajo v nasled-
njem mesečnem obdobju.

VII. Kriteriji in merila za izbor programov
na posameznih področjih so sestavni del
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce za posamezno razpi-

sno področje in
– navodila z navedbo razpisnih pogojev

ter kriterijev, meril in prednosti za posamez-
na področja oziroma podpodročja.

VIII. Oddaja in dostava predlogov
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek, sredo in petek od 10. do 13. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumen-
tacijo tudi poslati.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Predlagatelj mora

podatke o vsakem projektu izpolniti na po-
samičnem prijavnem obrazcu in prijavo pre-
dložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo Republi-
ke Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana, do 27. 9. 2002 oziroma
do tega dne oddana na pošti kot priporo-
čena pošiljka v zapečatenem ovitku z oz-
nako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis 2002 z navedbo razpi-
snega področja (npr. založništvo; uprizori-
tvene umetnosti; muzeji, itn.). Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
27. 9. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili
razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.

IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje infor-
macij:

– uprizoritvene umetnosti: Uros.Koren-
can@gov.si, 478-59-58,

– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Ber-
var@gov.si, 478-59-45,

– vizualne umetnosti: Tomaz.Bra-
te@gov.si ,478-59-43,

– muzeji: Jerneja.Batic@gov.si,
478-25-25,

– založništvo: Uroš.Grilc@gov.si,
478-59-95,

– knjižničarstvo: Jelka.Gazvoda@gov.si,
478-59-46,

– kulturna dejavnost Slovencev zunaj
RS: Milena.Domjan@gov.si, 478-59-51.

Priporočamo, da vprašanja v zvezi z raz-
pisom zainteresirani pošiljajo na elektron-
ske naslove pristojnih uslužbencev.

X. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v

razpisno dokumentacijo v vložišču mini-
strstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko VIII.

XI. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-

pisa obveščalo najkasneje v dveh mesecih
po odpiranju vlog.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pra-
vilnik o postopku za izbiro kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov, ki se financirajo
in sofinancirajo iz državnega proračuna (Ur.
l. RS, št. 74/01) in največ do vrednosti,
določene z državnim proračunom.

XII. Drugi razpisi in razpisna področja
(informacija!):

1. Ciljne razpise za raziskovalne projek-
te, štipendije, meddržavno kulturno sodelo-
vanje in ostala področja lahko razpisuje mi-
nistrstvo tudi ločeno.

2. Razpise za zbiranje predlogov pro-
gramov in projektov s področja kinemato-
grafije objavlja Filmski sklad Republike Slo-
venije.

3. Razpise za zbiranje predlogov progra-
mov in projektov s področja ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti objavlja Sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti.

4. Redna razpisa za zbiranje predlogov
projektov s področja avdiovizualnih del in
programov medijev bosta predvidoma ob-
javljena februarja 2002.

Ministrstvo za kulturo

Ob-61291
Na  podlagi  5.  člena  Splošnih  pogo-

jev  poslovanja  Ekološko  razvojnega  skla-
da Republike Slovenije, javnega sklada
(Uradni  list  RS,  št.  117/00)  (v  nadalje-
vanju:  splošni  pogoji)  Ekološko  razvojni
sklad  Republike  Slovenije,  javni  sklad,
objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb v objekte in

naprave za izvajanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva

okolja – 24LI01B
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev: predmet razpisa so krediti Ekolo-
ško razvojnega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada (v nadaljevanju: sklad), v sku-
pnem znesku 1,5 milijarde SIT, za naložbe
v gradbene objekte, napeljave, oziroma na-
bavo opreme in/ali naprav za izvajanje ob-
veznih lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Zakon o varstvu okolja, Ura-
dni list RS, št. 32/93 in 1/96).

Krediti so namenjeni lokalnim skupno-
stim in izvajalcem lokalnih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja za naložbe v:

1. zmanjšanje izgub v javnih omrežjih za
oskrbo s pitno vodo,

2. obnovo in izgradnjo vodooskrbnih si-
stemov na redkeje poseljenih območjih z
nezadostnimi oziroma oporečnimi viri pitne
vode,

3. obnovo in izgradnjo kanalskega
omrežja,

4. dogradnje in novogradnje komunalnih
čistilnih naprav,

5. sanacije greznic,
6. izvedbo sanacijskih ali drugih del za

prilagoditev obstoječega odlagališča za
odlaganje nenevarnih odpadkov predpisa-
nim zahtevam,

7. za gradnjo obratov ali nakup naprav,
namenjenih ločenemu zbiranju, obdelavi in
predelavi odpadkov z namenom zmanjšanja
obremenjevanja okolja,

8. za gradnjo novega odlagališča nene-
varnih odpadkov s celotno kapaciteto odla-
ganja za najmanj 500.000 ton komunalnih
odpadkov in

9. za širitev obstoječega odlagališča za
odlaganje nenevarnih odpadkov, če je več
kot 70% širitve odlagališča namenjene odla-
ganju komunalnih odpadkov.

Naložbe (oziroma faze naložb), za katere
bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, mo-
rajo biti pričete po 1. 10. 2001 in zaključe-
ne do 27. 12. 2003.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo občine ali

izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb.
Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo
biti organizirani v skladu z zakonom o go-
spodarskih javnih službah. Na razpis se lah-
ko prijavijo tisti izvajalci gospodarskih javnih
služb, ki so v svoji poslovni banki razvrščeni
v bonitetni razred A, B ali C.

b) splošni pogoji kreditiranja
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Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov na-
ložbe oziroma največ 440 milijonov SIT. Na
razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziro-
ma faze naložb, ki s strani sklada še niso
bile kreditirane.

Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 1 milijarde SIT.
Krediti se odplačujejo v četrtletnih obrokih,
z odplačilno dobo v odvisnosti od dobe vra-
čanja investicijskih sredstev, v primeru kon-
cesijske pogodbe pa tudi v odvisnosti od
časa trajanja koncesije. Odplačilna doba
lahko znaša največ 15 let z vključenim mo-
ratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice
lahko znaša največ dve leti.

Kredit bo potrebno zavarovati s predloži-
tvijo menic in enega ali več naslednjih zava-
rovalnih instrumentov:

– ustrezno zavarovanje s strani države;
– bančna garancija;
– drugo prvovrstno zavarovanje, oprede-

ljeno v Sklepu Banke Slovenije (v nadaljeva-
nju: sklep) o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 32/99);

– poroštvo občine za izvajalce gospo-
darskih javnih služb;

– za sklad sprejemljiva hipoteka na trž-
no zanimivi nepremičnini, ki se praviloma
ne uporablja za namene družbenih dejav-
nosti oziroma javne infrastrukture, v vsaj
dvakratni vrednosti kredita sklada, ki so
mu prištete terjatve, ki so že vpisane v zem-
ljiško knjigo ali

– zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 3. alinee tega odstavka niso opre-
deljeni kot prvovrstno zavarovanje;

– druga, po posebnem predhodnem do-
govoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.

V primeru, da je kreditojemalec izvaja-
lec gospodarske javne službe, mora v pri-
meru zavarovanja z instrumenti iz 5., 6. in
7. alinee prejšnjega odstavka predhodno
pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje
od pooblaščenega izvajalca za ugotavlja-
nje bonitete kreditojemalcev in njihovih in-
vesticijskih programov ali poslovnih načr-
tov z ekonomskega vidika (lista pooblašče-
nih ocenjevalcev je sestavni del razpisne
dokumentacije).

Letna obrestna mera za kredite je 1 od-
stotek.

Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skla-
dno z zakonom o predpisani obrestni meri,
zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Uradni list RS, št. 45/95) predpisuje Ban-
ka Slovenije. V primeru spremembe predpi-
sanega načina revalorizacije si sklad pridr-
žuje pravico do spremembe obrestnih mer.

c) prednostni kriteriji in merila za dode-
ljevanje kreditov

Prednost pri dodelitvi kredita imajo kan-
didati, ki v postopku vrednotenja vlog skla-
dno z 12. členom splošnih pogojev dose-
žejo višje število točk.

Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev kre-
dita so:

– pripravljenost projekta (največ 10
točk), (delež sofinanciranja, stopnja priprav-
ljenosti za začetek del, delež lastnih virov);

– okoljski kriteriji (največ 30 točk), (traj-
nostni razvoj, celovit pristop investitorja k
reševanju okoljske problematike, izpolnje-
vanje mednarodnih obveznosti, stopnja pri-
oritete iz nacionalnega programa varstva
okolja);

– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);

– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk), (zavarovana območja – narodni, regi-
onalni in krajinski parki, narodni rezervati in
naravni spomeniki, okoljsko občutljivejša
območja, stopnja zmanjšanja obremenitve
okolja).

Kriteriji so podrobneje razloženi v splo-
šnih pogojih in razpisni dokumentaciji.

d) višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki do-

sežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu točk
se prišteje število 15. Dobljeno število po-
meni delež (v%) kreditiranja upravičenih stro-
škov naložbe. Delež kreditiranja naložbe ne
more v nobenem primeru preseči 70%.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vse-

bovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o

kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v raz-
pisni dokumentaciji;

b) dokazila o usposobljenosti, oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji;

c) gradbeno dovoljenje, enotno dovolje-
nje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi prigla-
šenih del za kreditirano naložbo oziroma če
gre za naložbo, za katero takšno dovoljenje
ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca
opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;

d) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji;

e) investicijsko dokumentacijo za obrav-
navano naložbo, izdelano v skladu z meto-
dologijo, opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

Pred dodelitvijo kredita bodo morali kan-
didati poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe
pa bodo morali upravičenci plačati stroške
sklenitve pogodbe skladno s tarifnim pravil-
nikom sklada ter predložiti sklep ustrezne-
ga organa o najemu kredita in menice, v
primeru, da je kreditojemalec občina, pa še
soglasje ministra, pristojnega za finance, k
pogodbi o zadolžitvi.

Pred prvim črpanjem sredstev bodo mo-
rali predložiti še sklep o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in ustrezne zavarovalne in-
strumente.

4. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa

na podlagi sklenjene kreditne pogodbe, ki
jo sklene najkasneje 90 dni po prejemu
sklepa o odobritvi kredita. Črpanje kredita
je dokumentarno. Ustrezni deleži sredstev
bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem
nakazovani po predložitvi ustreznih doku-
mentov (pogodbe, računi, predračuni, me-
sečne situacije dotlej opravljenih del).

5. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pri-

dobijo na Ekološko razvojnem skladu Re-
publike Slovenije, javnem skladu, Trg repu-
blike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20,

telefaks 01/241-48-60, e-pošta: lokalna.in-
frastruktura@ekosklad.si in na spletni stra-
ni: www.ekosklad.si.

6. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih

sredstev oziroma najkasneje do 27. 12.
2002. Obravnavane bodo vloge, ki bodo
prispele na sklad v času od 7. 1. 2002 do
zaključka razpisa.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošilja-
nje razpisne dokumentacije na njihov na-
slov vsak delovni dan od 28. 12. 2001 da-
lje na Eko skladu, j.s., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred
pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo
kandidati posredovati dokazilo o plačilu stro-
škov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti
naslov, telefon/telefaks in kontaktno osebo
kandidata, naziv naložbe, šifro namena, v
katerega se naložba uvršča ter okvirno viši-
no zaprošenih sredstev.

Vloge na originalnih obrazcih z vsemi za-
htevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.

Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni pla-
čati upravno takso v višini 200 točk oziroma
3.200 SIT. Upravno takso plačajo v uprav-
nih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravi-

čencem se uporablja postopek, določen z
zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99). Zoper odločbo
ima kandidat pravico pritožbe na Ministrstvo
za okolje in prostor.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Ob-61286
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravil-
nika o načinu vrednotenja športnih progra-
mov občine Železniki (Uradni list RS, št.
50/99) objavlja Občina Železniki, Češnjica
48, Železniki,

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2002

Občina Železniki sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. 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 ter imajo sedež v občini Že-
lezniki.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, plavalne tečaje, programi, ki
imajo značaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, organizacija in izvedba šolskih
športnih tekmovanj, programi, ki imajo zna-
čaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja mladine, pro-
grami, ki imajo značaj redne vadbe, organi-
zacija in izvedba občinskih tekmovanj;

b) programi športa za vse (množične
športno-rekreativne akcije);
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c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence;

č) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ki ima značaj rednega športnega tre-
niranja;

d) programi kakovostnega športa;
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov;
f) športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami;
g) šport invalidov;
h) drugi, za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati letno poročilo o delu za leto 2001 in
okvirni plan za leto 2002.

4. Obrazce za poročilo za leto 2001 do-
bite v sprejemni pisarni Občine Železniki,
Češnjica 48.

5. Rok za prijavo na razpis je 31. 1.
2002.

6. Prijave, prispele v roku, bodo ovre-
dnotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa, ki se financirajo iz občin-
skega proračuna.

7. Z izbranimi izvajalci bo občina podpi-
sala pogodbe o sofinanciranju.

8. Prijave pošljite na naslov: Občina Že-
lezniki, Komisija za šport, Češnjica 48,
4228 Železniki.

Občina Železniki

Št. 3 Ob-61288
Sklad za razvoj malega gospodarstva Go-

riške-Garancijski sklad, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica (v nadaljevanju: SMG Gori-
ške-GS) objavlja v sodelovanju z Novo KBM
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica (v nadaljevanju: banka), Banko
VIPA d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica (v
nadaljevanju: banka) in Banko Koper d.d.,
Poslovna enota Nova Gorica, Bevkov trg 2,
Nova Gorica (v nadaljevanju: banka)

razpis
za dodelitev dolgoročnih kreditov ter

garancij za dolgoročne kredite za
projekte malega gospodarstva v Mestni

občini Nova Gorica, Občini Brda,
Občini Miren-Kostanjevica in Občini

Šempeter-Vrtojba
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov banke v višini
300,000.000 SIT, za katere bo SMG Gori-
ške-GS dodeljeval garancije v višini 50% od
zneska posameznega kredita.

1. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki ustre-
zajo merilom za male gospodarske družbe
po 51. in 72. členu Zakona o gospodarskih
družbah in imajo sedež dejavnosti oziroma
poteka investicija na območju občin ustano-
viteljic sklada (Nova Gorica, Brda, Miren-Ko-
stanjevica in Šempeter-Vrtojba) ter kmetje s
stalnim bivališčem na območju navedenih
občin. Na razpis se lahko prijavijo tudi pro-
silci, ki niso komitenti navedenih bank.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1 Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera znaša za kredite z:

– odplačilno dobo 3 leta in polletnim
moratorijem na odplačilo glavnice
TOM+2,5% na letni ravni,

– odplačilno dobo 5 let in enoletnim
moratorijem na odplačilo glavnice TOM
+2,6% na letni ravni,

– v skladu z odločitvijo kreditojemal-
ca se lahko krediti odobrijo tudi brez mora-
torija,

– stroški banke 0,5% od zneska odo-
brenega kredita enkratno,

– odplačevanja kredita bo trimesečno,
predčasno odplačilo kredita ni možno,

– prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,

– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki
z garancijo SMG Goriške –GS v višini 50%,
preostalih 50% pa v skladu s pogoji banke.

2.2. Garancija:
– vloga za kredit je hkrati vloga za garan-

cijo,
– garancija ne more presegati 50% vre-

dnosti kredita, odobrenega pod pogoji v toč-
ki 2.1. tega razpisa,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo SMG
Goriške z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje tveganosti naložbe.

3. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
tov in garancij

Prednost pri dodelitvi kreditov in garan-
cij bodo imeli prosilci, ki:

– opravljajo proizvodno dejavnost,
– povečujejo zaposlovanje,
– uvajajo sodobne tehnologije,
– uvajajo inovativne postopke,
– uvajajo energetsko varčne in ekološko

čiste proizvodnje,
– z boljšo boniteto,
– zagotavljajo večji delež lastnih sred-

stev.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-

goročni krediti in garancije:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– ureditev in opremljanje zemljišča za

gradnjo poslovnih prostorov.
Novi krediti se ne odobrijo za refundaci-

jo že odobrenih bančnih kreditov.
5. Vsebina vloge za dodelitev sredstev je

razvidna iz obrazca: “Vloga za dodelitev kre-
dita in garancije”, ki jo prosilci dobijo na:

– SMG Goriške-GS, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica, IV. nadstropje/soba št. 28,

– Novi KBM d.d., Področje Nova Gori-
ca, Kidričeva 11, Sektor naložb in sred-
stev/soba št. 305 (gospodarske družbe),

– Novi KBM d.d., Področje Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 6, Oddelek žiro ra-
čunov in kreditiranja malega gospodarstva
(samostojni podjetniki, kmetje),

– Banki VIPA d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova
Gorica, Sektor bančne operative (gospo-
darske družbe) in Sektor poslovanja z obča-
ni (samostojni podjetniki in kmetje),

– Banki Koper d.d., Poslovna enota No-
va Gorica, Bevkov trg 2, Nova Gorica.

Vloge morajo biti izpolnjene na original-
nem obrazcu in oddane skupaj z zahtevano
dokumentacijo.

Za pridobitev kredita je potrebna nasled-
nja dokumentacija:

1. vloga za pridobitev kredita (obrazec),
2. poslovni načrt oziroma investicijski

program za investicije nad 3 miljone SIT,

3. plan prilivov in odlivov za obdobje kre-
ditiranja za investicije do 3 miljone SIT,

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali ku-

poprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnega prostora over-

jena kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih pro-

storov:
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev

del in dokazilo o lastništvu (zemljiško knjižni
izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s
soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma po-
godba z izvajalcem gradbenih del,

– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
– lokacijsko dovoljenje in potrdilo o

lastništvu.
5. pred odobritvijo kredita, dokumenta-

cija za zavarovanje kredita;
Pred/račun oziroma pogodbo predloži

prosilec pred koriščenjem kredita.
Poleg zgoraj navedene dokumentacije

morajo prosilci dostaviti še:
A) gospodarske družbe
– izpis sklepa o vpisu družbe v sodni

register, ki ni starejši od enega meseca,
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvr-

stitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (Sta-
tistični urad Republike Slovenije),

– podpisni karton Agencije za plačilni
promet oziroma banke,

– zaključni račun za preteklo leto (bilan-
ca uspeha, bilanca stanja),

– poročilo BON 1 in poročilo BON 2, ki
ga izda Agencija za plačilni promet oziroma
banka,

– podatke o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha oziroma bilance stanja),

– planirana bilanca uspeha za 1. leto po
investiciji;

B) samostojni podjetniki
– priglasitveni list- obrazec 1/1 in 1/2 in

obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki oprav-
ljajo obrtno dejavnost,

– potrdilo o premoženjskem stanju,
– licenco (za avtoprevoznike),
– kopijo davčne napovedi za odmero

davka od dohodkov iz dejavnosti za prete-
klo leto, z vsemi prilogami (bilanca stanja,
bilanca uspeha),

– zadnjo odločbo DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,

– potrdilo DURS-a o dobičku v prete-
klem letu ter o plačanih davkih;

C) kmetje:
– potrdilo DURS-a o katasterskem do-

hodku,
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
– pisno mnenje pospeševalne oziroma

svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,

– potrdilo o dohodku preko zadruge ali
druge kooperantske organizacije,

– potrdilo o premoženjskem stanju.
6. Koriščenje kredita bo dokumentarno.
7. Rok za prijavo je odprt od dneva obja-

ve razpisa do dneva porabe sredstev.
8. Obravnava vlog
Kolikor vloga ne vsebuje zahtevane doku-

mentacije oziroma ne izpolnjuje splošnih po-
gojev iz 1. točke razpisa se zavrne. Odbor za
izdajo garancij sklada in kreditni odbor ban-
ke bo obravnaval vloge enkrat mesečno.
SMG Goriške – GS bo pisno seznanil prosil-
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ca s skupno odločitvijo pristojnih organov v
osmih dneh po sprejemu odločitve.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu:

– SMG Goriške-GS, tel. 335-01-73, ga.
Lozar in tel. 335-01-50, ga. Štucin,

– NKBM d.d., Področje Nova Gorica,
tel. 331-73-56, ga. Štrukelj (za gospodar-
ske družbe) in tel. 330-25-64, g. Lahajnar
(za samostojne podjetnike in kmete),

– Banke VIPA d.d., tel. 338-50-00, ga.
Volčič in ga. Makarovič,

– Banke Koper d.d., Poslovna enota No-
va Gorica, tel. 330-22-20, g. Tonkli.

Vloge skupaj z dokumentacijo pošljite na
naslov: Sklad za razvoj malega gospodar-
stva Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gori-
ca, z oznako “Razpis kreditov in garancij”.

Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške

Garancijski sklad

Ob-61290
Sklad za razvoj malega gospodarstva Go-

riške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
objavlja

razpis posojil
za pospeševanje razvoja malega

gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini

Miren-Kostanjevica in Občini
Šempeter-Vrtojba

Višina razpisanih sredstev: 200,000.000
SIT.

Sredstva so namenjena za posojila fizič-
nim in pravnim osebam, ki so posojilno spo-
sobne in opravljajo gospodarske dejavnosti
na območju vseh štirih občin s številom za-
poslenih do 50.

Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima
prosilec sedež podjetja oziroma obratovalni-
ce na območju Mestne občine Nova Gorica,
Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica ali
Občine Šempeter-Vrtojba ter da tudi investi-
cija poteka na območju teh občin. Samostoj-
ni podjetniki in kmetje morajo imeti stalno
bivališče na območju navedenih občin.

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo:
– proizvodne enote malega gospodar-

stva,
– enote, ki povečujejo zaposlovanje,
– enote, ki uvajajo sodobne tehnologije,
– enote, ki uvajajo inovativne postopke,
– enote, ki uvajajo energetsko varčne in

ekološko čiste proizvodnje,
– enote, ki pospešujejo razvoj kmetijstva

in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Nameni za katere se dodeljujejo dolgo-

ročna posojila:
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Sklad bo dodeljeval posojila pod nasled-

njimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri

financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

3. letna obrestna mera je 2%,
4. znesek posojila se veže na srednji

tečaj Banke Slovenije za EVRO na dan kori-
ščenja posojila,

5. doba vračanja posojila je 5 let po
preteku 1 letnega moratorija na odplačilo
glavnice,

6. odplačevanje posojila bo polletno,
7. pred koriščenjem posojila bo prosilec

posojilo ustrezno zavaroval z eno od nave-
denih oblik zavarovanja (zavarovanje pri za-
varovalnici, bančna garancija, v posebnih
primerih tudi druge oblike zavarovanja),

8. nova posojila se ne odobrijo za refun-
dacijo že odobrenih bančnih kreditov.

Za pridobitev posojila je potrebna na-
slednja dokumentacija:

1. prijavni obrazec (dobite na sedežu
sklada);

2. vloga, ki vsebuje:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov

podjetnika ali družbe in dejavnost,
– davčno številko, matično številko, ime

kontaktne osebe, telefon,
– št. žiro računa in naziv poslovne

banke,
– opis dejavnosti,
– opis in predračunsko vrednost investi-

cije,
– finančno konstrukcijo celotne investi-

cije,
– znesek zaprošenih sredstev in namen

porabe,
– pričakovane učinke investicije-tržna

analiza,
– plan prilivov in odlivov za dobo krediti-

ranja,
– število zaposlenih in planirane nove za-

poslitve;
3. dokazila o registraciji in finančnem

poslovanju:
a) gospodarske družbe:
1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni

register, ki ni starejši od enega meseca,
2. fotokopija obvestila o identifikaciji in

razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt
(Statistični urad RS),

3. fotokopija zaključnega računa za pre-
teklo leto (statistični podatki iz bilance sta-
nja in bilance uspeha),

4. popisni list dobljenih posojil,
5. podatki o poslovanju med letom (iz

bilance uspeha in bilance stanja),
6. poročilo BON 2, ki ga izda Agencija

za plačilni promet ali bonitetno mnenje
banke,

7. fotokopija podpisnega kartona Agen-
cije za plačilni promet oziroma banke;

b) samostojni podjetniki:
1. fotokopija priglasitvenega lista –

(obrazec 1/1 in 1/2) in obrazca OPP (over-
jeni podpisi oseb, pooblaščenih za zasto-
panje),

2. za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost fotokopija obrtnega dovoljenja,

3. licenco (za avtoprevoznike),
4. fotokopija davčne napovedi za odme-

ro davka od dohodkov iz dejavnosti za pre-
teklo leto s prilogami (bilanca stanja, bilan-
ca uspeha, popisni list dobljenih posojil),

5. zadnja odločba DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,

6. potrdilo DURS-a o premoženjskem
stanju,

7. potrdilo o plačanih davkih;
c) kmetje:
1. potrdilo DURS-a o premoženjskem

stanju,
2. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,

3. pisno mnenje pospeševalne službe
oziroma svetovalne službe o predvideni
uspešnosti investicije,

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali ra-

čun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupo-

prodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih pro-

storov gradbeno dovoljenje ali priglasitev del
ter (pred)račun investicije oziroma pogodba
z izvajalcem gradbenih del,

– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev.

Upravni odbor bo vloge obravnaval en-
krat mesečno. Prosilci bodo o odločitvi
Upravnega odbora sklada pismeno obvešče-
ni najkasneje v roku 8 dni od dneva odloči-
tve. Nepopolnih vlog sklad ne bo obravnaval.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ozi-
roma po telefonu 33-50-173 in 33-50-150.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na na-
slov: Sklad za razvoj malega gospodarstva
Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z
oznako “Razpis posojil”.

Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške

Št. 002-03-5/1999-1908 Ob-61312
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne ob-

čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne ob-
čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo dveh lokacij za gradnjo

stanovanjskih objektov na Drski
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zem-

ljišči, in sicer:
– del parc. št. 1065/21, travnik 4, v

izmeri ca. 841 m2 – lokacija 1,
– del parc. št. 1065/4, travnik 4, v izme-

ri ca. 961 m2 – lokacija 2,
obe k.o. Šmihel pri Novem mestu,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.

LDKG-445/2000, julij 2000, namenjeni za
gradnjo dveh stanovanjskih objektov.

Za gradnjo stanovanjske hiše (objekt 1)
je bilo izdano lokacijsko dovoljenje št.
351-03-221/00 z dne 5. 2. 2001, za grad-
njo stanovanjske hiše (objekt 2) je bilo izda-
no lokacijsko dovoljenje št. 351-03-222/00
z dne 9. 2. 2001.

Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekre-
tariatu za okolje, prostor in komunalne za-
deve Mestne občine Novo mesto (v nadalje-
vanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.

Površini zemljišč parc. št. 1065/21 in
1065/4, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu,
ki sta predmet tega razpisa, temeljita na
oceni iz lokacijske dokumentacije oziroma
že izvedene parcelacije, končna površina
pa bo znana po naknadno izdani odločbi s
strani Geodetske uprave Republike Slove-
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nije, Območna geodetska uprava Novo me-
sto, Izpostava Novo mesto.

2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s ce-

nitvijo in znaša za:
– lokacijo št. 1 – 7,810.526,19 SIT,
– lokacijo št. 2 – 7,606.084,86 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in del-

ne komunalne opremljenosti zemljišča, raz-
vidne iz navedene lokacijske dokumentaci-
je in velja na dan 20. 10. 2001.

Vrednost samega zemljišča pri tem zna-
ša 7.255,66 SIT/m2.

Interesent za nakup lokacije lahko v po-
nudbi navede višjo ceno, za katero je pri-
pravljen odkupiti nepremičnino.

Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena ozi-
roma ponujena vrednost revalorizirana z in-
deksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in vsi dru-
gi stroški povezani s prenosom lastninske
pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le fizič-

ne osebe. Interesent za nakup lokacije mo-
ra v ponudbi jasno navesti za katero lokacijo
se prijavlja na razpis in ali se v primeru, da
za to lokacijo ne bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, njegova vloga lahko obravnavana
tudi kot vloga za nakup druge lokacije.

3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstav-
lja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
700.000 SIT na transakcijski račun pri Ban-
ki Slovenije št: 01000-0100015231, ob-
vezno navesti namen nakazila: varščina in
sklic na št: 3112/2001. Varščina se bo v
primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot
plačilo dela kupnine.

Dokazilo o plačilu varščine mora ponu-
dnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.

3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, po-
godbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

3.4. Ostalim udeležencem javnega raz-
pisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.

3.5. Ponudnik mora k prijavi priložiti po-
trdilo o državljanstvu Republike Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti tudi nasled-
nje podatke: EMŠO, davčno številko, št.
žiro računa ali tekočega računa in telefon-
sko številko.

3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena se-
stavina pogodbe, zato bo v primeru, ko ku-
pec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.

3.7. S pogodbo bo kupec dolžan spre-
jeti tudi naslednje obveznosti:

– nositi riziko pridobitve gradbenega do-
voljenja,

– pridobiti tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemlji-

šče, zgraditi objekt s priključki na komunal-
ne naprave in izvesti zunanjo ureditev – vse
v skladu z lokacijsko dokumentacijo in do-
voljenjem za gradnjo. Pri tem je kupec loka-
cije št. 2 sočasno z izdelavo projektov za
gradnjo stanovanjskega objekta dolžan pri-
dobiti tudi projekte za izvedbo dostopne ce-
ste, zanjo v sodelovanju in s soglasjem ob-
čine pridobiti gradbeno dovoljenje ter jo v
skladu s pridobljenim gradbenim dovolje-
njem tudi zgraditi na lastne stroške,

– plačati spremembo namembnosti zem-
ljišča,

– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačati pristojnim komunalnim organi-
zacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,

– zagotoviti sredstva za prestavitev vseh
komunalnih vodov, ki tangirajo lokacijo,

– skleniti aneks k osnovni pogodbi zara-
di poračuna vrednosti zemljišča v 30-tih
dneh, po pravnomočni odločbi o parcelaciji
zemljišča, ki je predmet odkupa. Revalorizi-
rana vrednost zemljišča se bo določila z
upoštevanjem indeksa rasti cen na drobno
po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije,

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski

obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve

v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo

bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.

3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:

– podpisano izjavo, da je proučil vso raz-
pisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),

– izpolnjen in podpisan obrazec iz katere-
ga bo razvidno, s kakšnim namenom ponu-
dnik kupuje navedeno nepremičnino, kako
ima sedaj rešeno svoje stanovanjsko vpraša-
nje, ali namensko varčuje, kakšna je njegova
izobrazba in kje je zaposlen (obrazec 2).

Oba obrazca sta interesentom na razpo-
lago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.

3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Drska” in morajo pri-
speti do vključno 18. 1. 2002 na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena,
– da ponudnik zemljišče prvič kupuje od

Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za posa-

mezno lokacijo prispeli dve enakovredni po-
nudbi, ima Mestna občina Novo mesto pra-
vico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.

3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji

v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menja-
vi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).

3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretari-
atu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na No-
vem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 86.

Mestna občina Novo mesto

Št. 350-05-8/2001-1908 Ob-61324
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne ob-

čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne ob-
čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo dveh lokacij za gradnjo
poslovno stanovanjskih objektov v

Straži
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zem-

ljišči in sicer:
– del parc. št. 184/1, v izmeri ca.

938 m2 – lokacija B,
– del parc. št. 184/1, v izmeri ca.

1727 m2 – lokacija C, obe k.o. Gor. Straža,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.

LDPO-103/1996, april 2001, namenjen za
gradnjo dveh poslovno stanovanjskih ob-
jektov, in sicer: pritličje obeh objektov je
namenjeno poslovno storitveni dejavnosti (tr-
govine, gostinski lokali, predstavništva, pi-
sarne, itd), mansarda obeh objektov je na-
menjena za bivanje.

Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekre-
tariatu za okolje, prostor in komunalne za-
deve Mestne občine Novo mesto (v nadalje-
vanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.

Površini delov zemljišč parc. št. 184/1,
k.o. Gor. Straža, ki sta predmet tega razpi-
sa temeljita na oceni iz lokacijske dokumen-
tacije oziroma že izvedene parcelacije, kon-
čna površina posamezne lokacije pa bo zna-
na po naknadno izdani odločbi s strani Geo-
detske uprave Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Novo mesto,
Izpostava Novo mesto.

Preko zemljišča parc. št. 184/1, k.o.
Gor. Straža je v skladu z lokacijsko doku-
mentacijo predviden dostop do objektov A
in C, zato bo moral kupec “lokacije B” pre-
ko dela svojega zemljišča dovoljevati do-
stop oziroma dovoz vsakokratnim lastnikom
objektov A in C, kar se uredi z vknjižbo
služnostne pravice ob upoštevanju poteka
dostopne ceste v skladu z lokacijsko doku-
mentacijo in dovoljenji oziroma projektom
PGD, PZI.

2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s ce-

nitvijo in znaša za:
– lokacijo B – 13,246.201,53 SIT,
– lokacijo C – 20,014.674,28 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in del-

ne komunalne opremljenosti zemljišča, raz-
vidne iz navedene lokacijske dokumentaci-
je in velja na dan 20. 10. 2001.
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Vrednost samega zemljišča pri tem zna-
ša 4.534,79 SIT/m2.

Interesent za nakup lokacije lahko v po-
nudbi navede višjo ceno, za katero je pri-
pravljen odkupiti nepremičnino.

Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena ozi-
roma ponujena vrednost revalorizirana z in-
deksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in vsi dru-
gi stroški povezani s prenosom lastninske
pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe. Interesent za nakup lokacije
mora v ponudbi jasno navesti za katero lokaci-
jo se prijavlja na razpis in ali se v primeru, da
za to lokacijo ne bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, njegova vloga lahko obravnavana
tudi kot vloga za nakup druge lokacije.

3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstav-
lja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini:

– 1,300.000 SIT za lokacijo B,
– 2,000.000 SIT za lokacijo C,
na transakcijski račun pri Banki Sloveni-

je št: 01000-0100015231, obvezno nave-
sti namen nakazila: varščina, sklic na št:
3112/2001. Varščina se bo v primeru skle-
nitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.

Dokazilo o plačilu varščine mora ponu-
dnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.

3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, po-
godbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

3.4. Ostalim udeležencem javnega raz-
pisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.

3.5. Pravne osebe morajo k vlogi priloži-
ti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki iz-
pis iz registra Davčne uprave Republike Slo-
venije, fizične osebe pa potrdilo o državljan-
stvu Republike Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti tudi nasled-
nje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št. žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.

3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena se-
stavina pogodbe, zato bo v primeru, ko ku-
pec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.

3.7. S pogodbo bo kupec dolžan spre-
jeti tudi naslednje obveznosti:

– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,

– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnič-
no dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z lokacijsko
dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo,

– kupca lokacij sta z izdelavo projektov
za gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov
“B”oziroma”C” dolžna pridobiti tudi projekte
za izgradnjo dostopne ceste in javne poti
med oziroma pod objektoma “B”in”C”, za-
nju v sodelovanju in s soglasjem Mestne
občine Novo mesto pridobiti gradbeno do-
voljenje ter izvesti dostopno cesto in javno
pot v skladu s pridobljenim gradbenim do-
voljenjem na lastne stroške, vsak do ene
polovice,

– plačati spremembo namembnosti zem-
ljišča,

– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačati pristojnim komunalnim organi-
zacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,

– nositi stroške prestavitve vodovodnega,
kanalizacijskega in telefonskega omrežja,

– dovoljevati prekope zemljišča zaradi iz-
gradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,

– skleniti aneks k osnovni pogodbi zara-
di poračuna vrednosti zemljišča v 30-tih
dneh, po pravnomočni odločbi o parcelaciji
zemljišča parc. št. 184/1, k.o. Gor. Straža.
Revalorizirana vrednost zemljišča se bo do-
ločila z upoštevanjem indeksa rasti cen na
drobno po podatkih Statističnega urada Re-
publike Slovenije,

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski

obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve

v skladu s predpisi,
– lokacija “B” se prodaja z bremenom

oziroma služnostjo dostopa oziroma dovoza
v korist vsakokratnega lastnika zemljišča
parc. št. 184/8, k.o. Gor.Straža, poleg te-
ga pa bo kupec lokacije “B” moral dovoliti
vknjižbo služnostne pravice dostopa oziro-
ma dovoza tudi v korist vsakokratnega la-
stnika lokacije “C”, v obsegu razvidnem iz
lokacijske dokumentacije LDPO-103/96,
april 2001.

3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.

3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:

– podpisano izjavo, da je proučil vso raz-
pisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),

– izpolnjen in podpisan obrazec iz kate-
rega bo razvidno, s kakšnim namenom po-
nudnik kupuje navedeno nepremičnino, v
kolikšnem roku namerava zgraditi objekt,
kakšno dejavnost namerava opravljati v ob-
jektu in koliko delavcev namerava zaposliti
(obrazec 2).

Oba obraza sta interesentom na razpolago
na Sekretariatu za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve Mestne občine Novo mesto.

3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Straža” in morajo pri-
speti do vključno 18. 1. 2002, na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena,
– pravne osebe s sedežem podjetja na

območju Mestne občine Novo mesto in sa-
mostojni podjetniki registrirani na območju
Mestne občine Novo mesto.

V primeru, da bosta na razpis za posa-
mezno lokacijo prispeli dve enakovredni po-
nudbi, ima Mestna občina Novo mesto pra-
vico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.

3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menja-
vi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).

3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekre-
tariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve, v tretjem nadstropju občinske
stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu,
soba št. 86.

Mestna občina Novo mesto

Št. 51/01 Ob-61337
Občina Juršinci na podlagi 10. člena Za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in
Meril za vrednotenje programov športa v
Občini Juršinci (Uradni Vestnik občine Jur-
šinci, št. 2/99) je Občinski svet občine Jur-
šinci dne 13. 12. 2001, sprejel

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo v letu 2002 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa in imajo sedež na območju
občine Juršinci, kar dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.

I. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
2. vsebino za populacijo, kateri je vad-

ba namenjena (skupino, ekipo ali posamez-
nika),

3. kadrovsko zasedbo z navedbo stro-
kovne klasifikacije,

4. urnik in kraj vadbe,
5. poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževanje in izpopolnje-

vanje
Vsebina vloge:
1. naziv predlagatelja,
2. predvideno število kandidatov za šo-

lanje za pridobitev strokovnih nazivov (vadi-
telj, instruktor, trener),

3. predvideno število strokovnih delav-
cev za strokovna izpopolnjevanja (potrjeva-
nje licenc).

III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. naziv izvajalca,
2. naziv prireditve,
3. namen prireditve,
4. kraj, čas in okvirno število udeležen-

cev prireditve.
Rok za prijavo športnih programov je do

15. 2. 2002.
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V roku prispele prijave bodo ovrednote-
ne v skladu z merili za vrednotenje športnih
programov v Občini Juršinci.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.

Prijave je potrebno poslati na naslov Ob-
čina Juršinci - Odbor za družbene dejavno-
sti, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Občina Juršinci

Ob-61339
Na podlagi določil Uredbe o postopkih

prodaje in drugih oblikah razpolaganja z dr-
žavnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01), 6. člena Pravilnika o prodaji, odda-
ji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Komen (Uradni list RS, št.
93/01) in sklepa Občinskega sveta občine
Komen št. 06202-16/01-9 z dne 27. 9.
2001, župan Občine Komen objavlja

javni razpis
za prodajo stanovanj v stanovanjskem

bloku Komen 72a in Komen 118d
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
a) stanovanje št. 06 v II. nadstropju sta-

novanjskega bloka Komen št. 72a, v skupni
izmeri 72,04 m2,

b) stanovanje št. 08 v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka Komen št. 72a, v skupni
izmeri 25,96 m2,

c) stanovanje št. 33 v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka Komen št. 118d, v sku-
pni izmeri 43,78 m2.

2. Izhodiščna cena za nepremičnine:
– pod a) znaša 7,788.645 SIT,
– pod b) znaša 2,999.242 SIT,
– pod c) znaša 7,669.064 SIT.
3. Stanovanji št. 06 in 33 sta nezasede-

ni, stanovanje št. 08 je zasedeno. Z najem-
nikom je sklenjena stanovanjska pogodba
za nedoločen čas. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico pod enakimi pogoji.

4. Ponudba mora vsebovati navedbo ne-
premičnine, ponujeno ceno za nepremični-
no najmanj v višini izhodiščne cene, podat-
ke o ponudniku (ime in priimek fizične ose-
be oziroma naziv pravne osebe, točen na-
slov), davčno številko ponudnika, potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, dokazilo o
registraciji za pravno osebo in samostojne-
ga podjetnika, dokazilo o plačani varščini
ter številko računa za vračilo varščine.

5. Interesenti svoje pisne ponudbe do-
stavijo v zaprti ovojnici, najkasneje do 18. 1.
2002 do 13. ure, na naslov: Občina Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen, z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za prodajo nepre-
mičnin”. Ponudbe se zbirajo do konca raz-
pisnega roka.

6. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je najvišja ponujena cena.

7. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe, v višini 10% izhodiščne cene ne-
premičnine, na transakcijski račun Občine
Komen št. 01000-0100006210 sklic 00
10401. Neuspelemu ponudniku bo varšči-
na vrnjena z dnem dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu
ponudniku pa se všteje v ceno kupnine. Če
uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, se var-
ščina ne vrne.

8. Plačilo kupnine je ponudnik dolžan iz-
vršiti v roku in na način, določen v pogodbi.

9. Davek od prometa nepremičnin ter
vse druge dajatve in stroške, vključno z ure-
ditvijo zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.

10. Pravice in obveznosti med prodajal-
cem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogod-
bo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

11. Informacije v zvezi z razpisom po-
nudniki pridobijo pri referentu za gospo-
darske dejavnosti Emilu Grmek, tel.
05/731-04-55, kjer se lahko dogovorijo
tudi o terminu ogleda nepremičnin.

12. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike.

Občina Komen

Ob-61341
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov občine Brežice v skladu s Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ura-
dni list RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem naslednji poslovni

prostori v Brežicah:
– Cesta prvih borcev 11, v skupni povr-

šini 35,72 m2, v pritličju s souporabo sani-
tarij. Prostor je primeren za trgovino.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini Bre-
žice.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8. do
14. ure, ali po tel. 07/499-15-14.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komi-
sija za oddajanje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz so-
dnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje de-
javnosti, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Ob-61293
Zavod Skaldens objavlja

razpis
za predavatelje na Višji strokovni šoli
za ustne higienike v ustanavljanju v

izobraževalnem programu Ustni
higienik

za naslednje predmete:
1. Strokovna terminologija v tujem je-

ziku,
2. osnove računalništva,
3. psihologija za ustne higienike,
4. uvod v ustno higieno, medicinsko etič-

na pravila in prva pomoč,
5. anatomija in fiziologija,
6. dietetika s prehrano,
7. biologija celice in histologija,
8. mikrobiologija in kontrola infekcije,

patologija in farmakologija,
9. anatomija, histologija in fiziologija zo-

bnega organa,
10. oralna patologija in ustne bolezni,
11. parodontologija,
12. preventivno zobozdravstvo in pedon-

tologija,
13. splošno zobozdravstvo,
14. oralna radiologija,
15. zobozdravstvena vzgoja in preven-

tiva,
16. praktično izobraževanje.
V skladu z odredbo o izobrazbi predava-

teljev in drugih strokovnih delavcev v izo-
braževalnem programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Ustni higienik (Uradni
list RS, št. 102 z dne 14. 12. 2002) se na
razpis lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

– pod točko 1: končan enopredmetni ali
dvopredmetni študijski program za pridobi-
tev unvierzitetne izobrazbe iz angleškega
jezika,

– pod točko 2: končan študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ra-
čunalništva,

– pod točko 3: končan študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psi-
hologija,

– pod točkami 4 do 6: končan študijski
program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz medicine ali stomatologije,

– pod točko 7: končan študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz me-
dicine, stomatologije, biologije, farmacije ali
biokemije,

– pod točko 8: končan študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz me-
dicine,

– pod točkami 9 do 13: končan študijski
program za pridobitev univerzitetne izobraz-
be iz stomatologije,

– pod točko 14: končan študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz sto-
matologije. Inštruktor pri vajah je lahko, kdor
je končal študijski program za pridobitev vi-
soke strokovne izobrazbe iz radiologije,

– pod točko 15: končan študijski pro-
gram za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz stomatologije oziroma visoke strokovne
izobrazbe iz zdravstvene nege ali zdravstve-
ne vzgoje,

– pod točko 16: končan študijski pro-
gram za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz stomatologije.

Ne glede na določbe je ustrezna tudi
izobrazba, pridobljena po podiplomskih štu-
dijskih programi za pridobitev specializaci-
je, magisterija oziroma doktorata znanost z
ustreznega področja.

Kandidati se na razpis prijavijo v 8 dneh
po objavi. O izbiri bodo obveščeni v 10
dneh po sprejetju sklepa.

Zavod Skaldens Ljubljana
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Javne dražbe

Ob-61474
Na  podlagi  51.  člena  Zakona  o

lokalni  samoupravi  (Ur.  l.  RS,  št.  72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah raz-
prodaje z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01, 62/01) in 30. člena Sta-
tuta občine Ormož (Uradni vestnik občine
Ormož, št. 11/99) objavlja župan občine
Ormož

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dra-
žbe: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

II. Predmet prodaje je stavbišče s stano-
vanjsko stavbo in gospodarskim poslopjem
v Ormožu, Kolodvorska 1, parc. št. 618,
619 in 620 k.o. Ormož v skupni izmeri
1.889 m2.

III. Izklicna cena za navedeno nepremič-
nino je 33,043.109,60 SIT. Izklicna cena
je določena na podlagi cenitve sodno zapri-
seženega cenilca gradbene stroke. Na javni
dražbi se določi kot najmanjši znesek viša-
nja 10.000 SIT.

IV. Kupec poleg na dražbi izklicane ce-
ne plača davek na promet nepremičnin in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v 8 dneh po opravljeni javni
dražbi in kupnino plačati v 8 dneh po skleni-
tvi pogodbe.

VI. Lastništvo na prodanih nepremični-
nah preide na kupca s plačilom celotne kup-
nine.

VII. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pred pričetkom javne
dražbe morajo pravne osebe prodajalcu pre-
dložiti izpisek iz sodnega registra, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije. Na javni dražbi ne morejo kot
dražitelji sodelovati cenilec, člani komisije
in z njimi povezane osebe (35. člen Ured-
be). Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
pričetkom javne dražbe predložiti pisno po-
oblastilo.

VIII. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene na TRR prodajalca, št.
01000-0100018044 in predložiti potrdilo
o vplačilo pred pričetkom dražbe.

IX. Varščina se všteje v kupnino, neu-
spelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dra-
žbi. Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje da je
od nakupa odstopil oziroma se pogodba
šteje za razdrto. Varščina v tem primeru
ostane prodajalcu.

X. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na Občini Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož pri Dragi Bočko-Žižek, tel.
74-15-310. Ogled je mogoč po predho-
dnem dogovoru.

XI. Javna dražba bo 15. 1. 2002 ob
9. uri v sejni sobi občine Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož.

Občina Ormož

Razpisi delovnih
mest

Št. 447 Ob-61294
Mestna občina Velenje razpisuje nasled-

nja prosta delovna mesta
I. komunalno-cestnega inšpektorja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetni diplomirani inženir grad-

beništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dročju nizkih gradenj,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih;
II. komunalnega inšpektorja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– visoka strokovna izobrazba tehnične

smeri (gradbene, kemijske ali sanitarne),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih;
III. diplomiranega pravnika
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za

nedoločen čas enega leta s polnim delov-
nim časom in šestmesečnim poskusnim
delom.

Izbrani kandidati bodo morali opraviti stro-
kovni izpit iz ZUP-a, kandidata pod točko I. in
II. pa tudi strokovni izpit za inšpektorja.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Ob-61313
Svet Doma upokojencev Domžale na pod-

lagi sklepa sveta doma z dne 16. 11. 2001
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91) prosto delovno mesto

direktorja doma.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še po-
goje, ki jih določa 56. člen Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92):

– da imajo končano VI. in VII. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom
in drugim odstavkom 56. člena Zakona o
socialnem varstvu,

– da imajo najmanj pet let delovnih izku-
šenj na področju socialnega ali zdravstve-
nega varstva, od tega 4 leta na vodstvenih
delovnih mestih,

– da imajo strokovni izpit,
– da predložijo program dela doma.
Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Prijave z vsemi dokazili in kratkim življe-

njepisom morajo kandidati poslati v 8 dneh
po objavljenem razpisu na naslov: Dom upo-
kojencev Domžale, Karantanska 5, 1230
Domžale, z oznako “razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po tem, ko bo Svet zavoda opravil
izbiro.

Dom upokojencev Domžale

Ob-61322
OŠ Ledina, Šolski oddelki na UKC, Ko-

menskega 19, Ljubljana razpisuje delovno
mesto

profesorja slovenskega jezika
za določen čas.
Pogoji dela: profesor slovenskega jezi-

ka. Nastop dela: 4. 2. 2002.
Osnovna šola Ledina

Ob-61323
Na podlagi 14. člena Uredbe o preobli-

kovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija
p.o. razpisuje nadzorni svet Rudnika živega
srebra Idrija v zapiranju d.o.o.

delovno mesto direktorja družbe.
Poleg pogojev, ki jih za imenovanje di-

rektorja predpisujeta 4. in 5. odstavek
246. člena Zakona o gospodarskih
družbah, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje:

– visoka strokovna izobrazba rudarske
ali geološke smeri,

– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vo-
dilnih delovnih mestih.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, naj kandidati naslovijo na nadzorni svet
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti ovoj-
nici z oznako “Prijava na razpis”, in sicer v
15 dneh po tej objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta s
1. 2. 2002.

Rudnik živega srebra Idrija p.o.

Druge objave

Ob-61306
Mestna občina Celje – Zavod za planira-

nje in izgradnjo v sodelovanju z MOC –
Komunalno direkcijo in Inženirsko zbornico
Slovenije – Matično sekcijo arhitektov, ur-
banistov in krajinskih arhitektov ter strokov-
nimi društvi – Zvezo društev arhitektov Slo-
venije, Društvom urbanistov in prostorskih
planerjev Slovenije in Društvom krajinskih
arhitektov Slovenije objavlja

rezultate
javnega, anonimnega,

enostopenjskega, anketnega,
urbanističnega, arhitekturnega,

krajinsko-arhitekturnega natečaja
“Ureditev prostora reke Savinje na

območju mesta Celje”
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1. nagrada se ne podeli.
Povišana 2. nagrada v znesku

2,500.000 SIT se dodeli delu z ge-
slom”1795433“.

Avtorji:
Marko Apollonio, univ. dipl. inž. arh.
Nina Crljenko, abs. arh.
Tina Demšar, abs. k. a.
Lena Dolenc, univ. dipl. inž. arh.
Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Mitja Škrjanec, abs. k. arh.
Gregor Vreš, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Sodelavci:
Konzultanta za statiko: Zoran Kraigher,

univ. dipl. inž. gradb., Milan Sorč, univ. dipl.
inž. gradb.

Konzultant za vodno inženirstvo: Dimitrij
Konrad, univ. dipl. inž. gradb.

3. nagrada v višini 1,200.000 SIT se
dodeli delu z geslom “Miklavž”.

Avtorji:
Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.
Miha Skok, univ. dipl. inž. arh.
Gradbene konstrukcije:
Edo Wallner, univ. dipl. inž. gradb., Uni-

arh, inštitut za projektiranje d.o.o., Ljubljana
Svetovalca za urejanje voda:
prof. dr. Aleš Horvat, univ. dipl. inž. gozd.
Puh, Podjetje za urejanje hudournikov

d.o.o.
Kostja Modec, gradb. tehnik, Grasto

d.o.o.
Šest odkupov po 600.000 SIT se dodeli

delom z gesli: LAKIDAR, SAVINJ@, SALON-
CE, POPLAVA, CLAUDIA in BY-PASS.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Št. 120 Ob-61335
Jeklotehna Maribor d.d. - v stečaju, Tr-

žaška cesta 85, Maribor, na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ma-
riboru z dne 12. 12. 2001, opr. št. St
34/96, objavlja:

prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem

ponudb in prodajo najugodnejšemu
ponudniku

in sicer:
– poslovni prostor v Ulici Palmira Toljati-

ja 5, v poslovnem centru Mercator, Beo-
grad, ZR Jugoslavija, v izmeri 41,23 m2 za
izklicno ceno 5,284.495,10 SIT,

– poslovni prostor v Ulici Vojislava Ilića
24, v naselju Janko Lisjak na Vračaru, Beo-
grad, ZR Jugoslavija, v izmeri 76,02 m2 za
izklicno ceno 9,803.771,20 SIT.

Pogoji sodelovanja: pisne ponudbe je
potrebno poslati v zaprti ovojnici v 30 dneh
po objavi razpisa na Okrožno sodišče v Ma-
riboru, s pripisom “stečaj Jeklotehna d.d.,
ponudba za odkup - ne odpiraj”.

Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca
in njegov točen naslov, ponujeni znesek,
ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba.

Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– fizične osebe dokument, na podlagi

katerega jo je mogoče prepoznati,
– pravna oseba kopijo sklepa o registra-

ciji pravne osebe, ter pooblastilo za zasto-
panje pravne osebe.

Ponudnik mora pred iztekom roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
od predlagane izklicne cene na žiro račun
prodajalca št. 51800-690-61626 pri APP
RS podružnica Maribor. Varščina se izbra-
nemu ponudniku po odbitku stroškov všteje
v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom
pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključ-
ku izbiranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa
plačati v celoti v 30 dneh po sklenitvi po-
godbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe, ali
ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku, se smatra, da je odstopil od nakupa in
je pogodba razveljavljena po samem zako-
nu. Vse stroške, prometni davek in druge
dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v
roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plača-
ni del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega od-
stopa od nakupa.

Po plačilu celotne kupnine pridobi kupec
pravico uporabe poslovnih prostorov za ne-
določen čas. Z zakonsko ureditvijo prometa
z nepremičninami med Republiko Slovenijo
in ZR Jugoslavijo pa preide pravica uporabe
v lastninsko pravico brez nadomestila.

Kupec je seznanjen z dejstvom, da sta
poslovna prostora zasedena.

Površina poslovnih prostorov je navede-
na orientacijsko, morebitno odstopanje de-
janske površine od navedene ne vpliva na
spremembo cene.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.

Premoženje se prodaja po sistemu “vi-
deno-kupljeno”.

Podrobnejše informacije lahko dobite
vsak delavnik med 8. in 14. uro po tel.
02/420-02-04.

Jeklotehna Maribor d.d. - v stečaju

Ob-61389
Podjetje Telemach, družba za komuni-

kacijske storitve d.o.o., Vojkova 78, 1000
Ljubljana objavlja

pogoje in cene za posredovanje
televizijskih in radijskih signalov

kabelskim operaterjem
A. pogoji:
– točka, kjer se televizijski in radijski sig-

nal posreduje kabelskim operaterjem, je
glavna postaja podjetja Telemach, d.o.o.;

– kabelski operater mora imeti lastno ozi-
roma najeto kabelsko omrežje;

– kabelski operater mora izpolnjevati po-
goje za opravljanje telekomunikacijskih sto-
ritev, kot jih določa Zakon o telekomunika-
cijah (Uradni list RS, št. 30/01);

– kabelski operater mora zagotoviti, da
iz njegovega kabelskega omrežja ne prihaja
v glavno postajo podjetja Telemach, d.o.o.,
od koder se posreduje televizijski in radijski
signal, noben signal, ki bi lahko povzročal
motnje;

– posredovani televizijski in radijski sig-
nal se koristi izključno za uporabo in za
prenose samo preko kabelskega omrežja;

– posredovani televizijski in radijski sig-
nal sme kabelski operater uporabljati izključ-
no za lastno uporabo v lastnem ali najetem
kabelskem omrežju in posredovanega sig-
nala ne sme preprodajati;

– kabelski operater je dolžan posredo-
vani televizijski in radijski signal prenašati v
celoti in v neokrnjeni obliki glede na te-
hnične zmožnosti svojega kabelskega
omrežja;

– kabelski operater mora v roku 90 dni
od objave uskladiti s podjetjem Telemach,
d.o.o. obstoječe pogodbe o dobavi televi-
zijskega in radijskega signala;

– podjetje Telemach, d.o.o. si pri-
družuje pravico, da v skladu s tehničnimi
zmožnostmi glavne posteje omeji število
kabelskih operaterjev, katerim lahko za-
gotovi dobavo televizijskega in radijskega
signala.

B. cena:
– osnovna cena dobave televizijskega in

radijskega signala znaša 0,79 EUR v tolar-
ski protivrednosti po prodajnem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan izstavitve računa o do-
bavi televizijskega in radijskega signala na
naročnika v kabelskem omrežju operaterja,
kateremu je dobavljen signal;

– na osnovno ceno priznava podjetje
Telemach, d.o.o. količinski popust, in
sicer:

1. nad 3.000 do 6.000 naročnikov se
prizna 3% popust;

2. nad 6.000 do 12.000 naročnikov se
prizna 6% popust;

3. nad 12.000 naročnikov se prizna 12%
popust.

Pogoji in cene pričnejo veljati z nasled-
njim dnem objave.

Telemach, d.o.o.

Ob-61371
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana, na podlagi
določil 66.a člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti,
(Uradni list RS, št. 69/98), 8. člena Pravil-
nika o pogojih za opravljanje dejavnosti
agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št.
48/99) in 13. člena Pravilnika o opravlja-
nju strokovnih izpitov (Uradni list RS, št.
22/99) objavlja

roke za opravljanje strokovnega izpita
za zaposlene v agencijah

za zaposlovanje in skladih dela

1. Zavod bo organiziral strokovne izpite
v letu 2002

– vsako prvo sredo v mesecu, razen v
mesecu januarju, juliju in avgustu.

Kolikor je razpisan datum dela prost dan
se izpit opravlja prvo naslednjo sredo.

2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 16 udeležencev. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.

Če bo za posamezen rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.

3. Izpiti bodo potekali v prostorih Zavo-
da Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom bodo pravočasno obveščeni o loka-
ciji in uri izpita.
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Pisne odjave od strokovnega izpita bo-
mo upoštevali 3 dni pred izpitnim terminom.
V nasprotnem primeru zaračunavamo stro-
ške izpita.

4. Kandidati pošljejo prijavnico v Službo
za kadrovske zadeve, Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana. Prijav-
nica je objavljena na Zavodovih spletnih stra-
neh (www.ess.gov.si) v rubriki Iz dejavnosti,
Za koncesionarje. Na podlagi prijave k stro-
kovnemu izpitu bo kandidat prejel gradivo
za strokovne izpite.

Dodatne informacije dobite v Službi za
kadrovske zadeve, Glinška ul. 12, Ljublja-
na, tel. 01/200-23-92 (Janita Eržen).

5. Cene praktičnih preizkusov, strokov-
nega izpita in gradiva so določene po
ceniku.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 018-1/2001/12 Ob-61422
V skladu z 12. členom Pravilnika o pri-

javi in vodenju registra overiteljev v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/01)
objavljamo

javni del elektronskega ključa za
podpisovanje registra overiteljev:

3081 8902 8181 00DA A7D1 2899
788A FF2B 54B0 8F7D 24EE BB28 5203
74A3 A608 EF7A E81C 516D B38D C50A
2D20 4AFD 9517 93E7 7706 0FC2 6600
B24D B77A 6ED8 E23C 9EBE B98C
E4CC 4C88 FEDF D591 A884 FDC7
6EED 75A6 DB90 0289 7568 8EF4 1305
DE67 3008 1487 D2CE 4B12 C4C1
BBE8 3BC4 9CBA 13B2 8D6D 67CA
6725 99EE 5541 53C6 493C 25CA 2EFC
F5D5 E00F 6902 0301 0001.

Direkcija RS
za poslovno informacijsko središče

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-26/2001-1207 Ob-61478
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotavljanja dejanskega stalnega prebivali-
šča Milana Hočevarja, na podlagi 1. odstav-
ka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) in 34. člena Zakona o upravi (Urad-
ni list RS, št. 67/94), po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Mila-
nu Hočevarju, roj. 3. 12. 1958 v Ljubljani, s
prijavljenim prebivališčem na naslovu Na-
zarje, Zadrečka cesta 17, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Dušanka Hrovat, de-
lavka Upravne enote Mozirje.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 145-1/01 Ob-61308
Veljavni statut organizacije Sindikata

vzgoje in izobraževanja Slovenije (SVIZ
Slovenije) - Tekstilne šole Metlika, s se-
dežem Partizanski trg 4, 8330 Metlika, ki
je bil dne 12. 12. 2001 sprejet na ustanov-
nem zboru sindikata, zaposlenih v Tekstilni
šoli Metlika, se sprejme v hrambo pri Uprav-
ni enoti Metlika.

Statut sindikata je vpisan v evidenco teme-
ljnih aktov sindikatov pod zaporedno številko
22/2001 z datumom vpisa 17. 12. 2001.

Št. 024-7/01-1401 Ob-61314
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znano-

sti Slovenije Srednje šole Slovenj Gradec,
Koroška 11 je spremenil svoj naziv in se
odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije (SVIZ) Šolske-
ga centra Slovenj Gradec, Koroška 11,
Slovenj Gradec.

Ugotovi se, da so Pravila o delovanju
SVIZ Šolskega centra Slovenj Gradec, Ko-
roška 11, Slovenj Gradec bila sprejeta v
hrambo na Upravni enoti v Slovenj Gradcu,
z odločbo št. 024-7/01-1401 z dne 20. 12.
2001 in vpisana v evidenco statuta sindika-
tov pod zap. št. 5/2001.

Št. 141-27/01-112 Ob-61475
Pravila Sindikata podjetja EGS - Raz-

voj in inženiring, d.d., Maribor, ki so hra-
njena v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe št. 141-10-051/93-0800-11, z
dne 18. 5. 1993 in vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zaporedno številko 051
z dne 17. 5. 1993, se z dne 31. 12. 2001
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 12100-0004/01-008 Ob-61476
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila Sindikata stanovanjske zadruge
Gorenjske. Sedež sindikata zadruge je v
Kranju, C. Staneta Žagarja 14.

Pravila Sindikata Stanovanjske zadruge
Gorenjske so z dnem izdaje te odločbe,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 167.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-54/01-3 Ob-61472
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

21. 12. 2001 na podlagi 4. odstavka 38. čle-
na Zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Ur. l. RS, št. 56/1999; ZPOmK) in na
podlagi priglasitve koncentracij podjetij Tele-
mach družba za komunikacijske storitve
d.o.o., Vojkova cesta 74, Ljubljana in Te-
le-TV telekabelski inženiring, d.o.o., Can-

karjeva 6, Koper, izdal sklep o uvedbi po-
stopka presoje skladnosti koncentracij s pravili
konkurence. V koncentracijo udeleženi podje-
tji nastopata kot upravljavca kabelsko komuni-
kacijskih sistemov in hkrati preko teh sistemov
nudita različne storitve. Zaradi tesne vertikalne
povezanosti dejavnosti, ki jih vršita udeleženi
podjetji, sta slednji v bistveno boljšem položaju
od svojih konkurentov na trgu nudenja storitev
preko kabelsko komunikacijskega sistema.
Koncentracija je podrejena določbam ZPOmK
in izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili
konkurence. Urad bo v postopku poleg nave-
denega ugotavljal tudi, ali ponujene zaveze po-
djetja Telemach zagotavljajo skladnost koncen-
tracije s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-48/01-8 Ob-61473
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 21. 12. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb Interbrew Central
European Holding B.V., Ceresstraat 19,
4811 CA Breda, Nizozemska (v nadalje-
vanju: ICEH), in Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Pivovarna Union), skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila na podlagi
javne ponudbe za odkup, na podlagi katere
namerava holdinška družba ICEH v Pivovar-
ni Union pridobiti 51 % lastniški delež.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga proizvodnje in prodaje piva ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskla-
dna s pravili konkurence. Razlogi in cilji kon-
centracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-61477
Na temelju določil 516/1 člena in

528. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe Loške tovarne hla-
dilnikov Škofja Loka, d.d., Kidričeva 66,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 107-110 / 28. 12. 2001 / Stran 8213

Škofja Loka in poslovodstvo družbe LTH
Servis, servis, montaža in proizvodnja hla-
dilnih naprav, d.o.o., škofja Loka, Kidričeva
cesta 66, obveščata da je bila dne 21. 12.
2001 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pre-
dložena pogodba o poenostavljeni pripojitvi
družbe z omejeno odgovornostjo LTH Ser-
vis, servis, montaža in proizvodnja hladilnih
naprav, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva ce-
sta 66, kot prevzete družbe k družbi Loške
tovarne hladilnikov Škofja Loka, d.d., Kidri-
čeva 66, Škofja Loka, kot prevzemni družbi.

Delničarje in družbenike obeh družb opo-
zarjamo na njihove pravice iz 2. do 4. odstav-
ka 516. člena in pravico iz 3. odstavka
528. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Poslovodstvo družbe.
LTH servis, d.o.o., Škofja Loka

Uprava družbe:
LTH Škofja Loka, d.d.

Ob-61332
Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vre-

dnostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99),
določb sklepa o podrobnejši vsebini in na-
činu objave sporočil javnih družb (Uradni list
RS, št. 6/00 in 76/01) ter upoštevaje
367. člen Zakona o gospodarskih družbah
uprava PINUS tovarne kemičnih izdelkov
d.d., 2327 Rače, Grajski trg 21, objavlja
pomemben poslovni dogodek

ustavitev sodnega postopka
- gospodarskega spora zaradi

izpodbijanja sklepov skupščine

Izpodbojno tožbo zoper PINUS TKI d.d.
je vložila Slovenska odškodninska družba
d.d. Ljubljana pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru zoper sklepe, sprejete na 8. skupščini
delničarjev PINUS TKI d.d. dne 21. 6.
2000. Obvestilo o vloženi izpodbojni tožbi
je bilo objavljeno v dnevniku Večer dne 4. 9.
2000 in Uradnem listu RS dne 8. 9. 2000.

Postopek se je vodil pred Okrožnim so-
diščem v Mariboru pod opr. št. I Pg
143/2000. Tožeča stranka Slovenska od-
škodninska družba d.d. je tožbo v celoti
umaknila dne 20. 7. 2001. Okrožno sodi-
šče v Mariboru je dne 12. 9. 2001 sprejelo
na znanje umik tožbe in postopek ustavilo.

Istočasno na podlagi 350. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava PINUS to-
varne kemičnih izdelkov d.d., 2327 Rače,
Grajski trg 21 objavlja

vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register

Vpisani sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic je sprejela skup-
ščina delniške družbe PINUS TKI d.d. na
svoji 8. seji dne 21. 6. 2000, Okrožno so-
dišče v Mariboru pa ga je pod opr. št. Srg
2001/04077 dne 13. 12. 2001 vpisalo v
sodni register.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom delnic glasi:

“Osnovni kapital družbe se zmanjša z
dosedanjega zneska 1.482,030.000 SIT na
1.333,830.000 SIT.Zmanjšanje osnovne-
ga kapitala se izvede z umikom 14.820 del-
nic družbe z nominalno vrednostjo 10.000
SIT za delnico, v skupni nominalni vrednosti
148,200.000 SIT, ki jih bo družba pridobila
na podlagi tega sklepa skupščine. Umik del-

nic se izvede v skladu z določili 7. alinee
240. člena, 356. in 350. čl. Zakona o go-
spodarskih družbah. Vir sredstev za nakup
delnic so rezerve družbe s pripadajočim re-
valorizacijskim popravkom, ki presegajo za-
konsko določeno višino rezerv.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je prilagoditev njegovega obsega, ki
je prevelik obsegu poslovanja oziroma de-
javnosti.“

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa, lahko v roku 6 mese-
cev od objave zahtevajo ustrezno zavarova-
nje če svoje terjatve prijavijo, za primer, da
ne bi mogli biti poplačani oziroma ustrezno
zavarovani.

PINUS TKI d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-61296
Družba RRC Računalniške storitve, d.d.

Ljubljana, Jadranska 21, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pri
vl.št. 1/01648/00, je na svoji skupščini
dne 11. 12. 2001 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z do-

sedanjih 256,030.000 SIT za 50% tako, da
znaša po novem 128,015.000 SIT. Ob
zmanjšanju osnovnega kapitala se zmanjša
tudi revalorizacijski popravek osnovnega ka-
pitala, ki (do dne 30. 9. 2001) znaša
386,447.624,23 SIT, in sicer za
193,223.280,70 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z zmanjšanjem nominalne vrednosti del-
nic z 10.000 SIT na 5.000 SIT. Osnovni
kapital se zmanjša, ker je previsok za obseg
poslovanja družbe.

Iz naslova zmanjšanja osnovnega kapita-
la in njegovega revalorizacijskega popravka
se imetnikom delnic, ki bodo na dan spreje-
tja sklepa vpisani v evidenco KDD v Ljublja-
ni, izplača 12.546,90 SIT na delnico.

Izplačila bodo delničarjem opravljena v
dveh enakih obrokih, in sicer prva polovica
po izteku 6 mesecev, druga polovica pa po
izteku 9 mesecev od objave vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster.

Upnikom, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v sodni register, pripada skla-
dno z določilom 350/1 člena Zakona o go-
spodarskih družbah zavarovanje, če terja-
tve v šestih mesecih po objavi prijavijo, koli-
kor ne bi mogli biti poplačani.

RRC Računalniške storitve, d.d.

Ob-61307
Družbeniki družbe F.S. prodaja kruha in

slaščic d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, so
na skupščini dne 22. 11. 2001 sprejeli

sklep
o zmanjšanju kapitala

Osnovni kapital družbe je previsok, zato
se zmanjša za 10,000.000 SIT, in sicer iz
14,008.000 SIT na 4,008.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se zmanjša efektiv-
no tako, da se vrednost zmanjšanega osnov-
nega kapitala družbe izplača družbenikom v
sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži.

Vrednost zmanjšanega osnovnega kapi-
tala izplača družba družbenikom najkasneje
v roku enega leta od dneva vpisa zmanjša-
nega osnovnega kapitala v sodni register pri
pristojnem sodišču.

Dinamiko izplačil zmanjšanega osnovne-
ga kapitala posameznim družbenikom dolo-
či direktor v skladu z zgoraj navedenim
sklepom ob upoštevanju likvidnostne situa-
cije družbe in ob upoštevanju načela, da
mora dinamika izplačil potekati tako, da za-
radi tega ne bo zavrto ali resneje ogroženo
poslovanje družbe.

Družba F.S. prodaja kruha in slaščic
d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, poziva vse
svoje upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

F.S. prodaja kruha in slaščic d.o.o.
Ljubljana

Ob-61426
Skupščina družbe Gostinstvo Bela kraji-

na Črnomelj, d.o.o. s sedežem Kolodvorska
62, Črnomelj, je na svoji seji dne 30. 5.
2000, pod 5. točko dnevnega reda sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z dosedanjega zneska

57,180.000 SIT na znesek 24,231.082
SIT.

Pozivajo se upniki družbe, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Gostinstvo Bela krajina
Črnomelj, d.o.o.

Ob-61427
Sklep

o zmanjšanju kapitala
Skupščina družbe SIRD d.o.o., Prežiho-

va ul. 3, 2390 Ravne na Koroškem je dne
20. 12. 2001 sprejela sklep, da v skladu s
473. členoma ZGD zaradi prenehanja po-
slovnega deleža izstopajočih družbenikov
Janeza Gorenška in Tatjane Gradišnik,
osnovni kapital družbe zmanjša za znesek
1,483.963,72 SIT.

Družbeniki družbe SIRD d.o.o., Dušan
Vodeb, Zvonko Erjavec, Brigita Vodeb in
Vlado Hrnčič so sprejeli naslednji sklep.

Osnovni kapital družbe, ki je doslej zna-
šal 7,419.818,60 SIT se zniža za
1,483.963,72 SIT, tako da po znižanju zna-
ša 5,935.854,88 SIT.

Zato družba SIRD d.o.o., Prežihova ul.
3, 2390 Ravne na koroškem, poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

SIRD d.o.o., Svetovalna in razvojna
dejavnost

Ob-61428
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 5. 12. 2001 direk-
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tor družbe Dom starejših občanov Medvo-
de, d.o.o., Goričane 41a, 1215 Medvode,
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

770,365.111 SIT se zmanjša za znesek
691,323.561 SIT in po zmanjšanju znaša
79,041.550 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Dom Medvode d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-61284
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 6.3. Statuta HIT
hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica,
s sedežem Delpinova 7a Nova Gorica skli-
cuje uprava družbe

6. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova

Gorica,
ki bo v sredo, dne 30. 1. 2002, s pričet-

kom ob 12. uri na sedežu družbe Delpinova
7a, Nova Gorica v sejni sobi 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Sr-
dana Tovornika.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme predlagane
spremembe statuta.

3. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem vpisa sprememb statuta v
sodni register odpokliče člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

Na predlog nadzornega sveta se izvoli 3
člane nadzornega sveta, ki zastopajo inte-
rese delničarjev z 4-letnim mandatom, ki
prične teči z dnem vpisa sprememb statuta
v sodni register.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

vsi delničarji, ki so tri dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana, pravico do glasovanja na
skupščini pa imajo le delničarji, ki so imetniki
navadnih delnic z glasovalno pravico.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali po-
oblaščencev. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini delničarjev se pošlje upravi družbe
najkasneje en dan pred zasedanjem skup-
ščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti
zastopniki in pooblaščenci izkažejo z ose-
bnim dokumentom.

Gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no glasov zastopanega kapitala.

HIT d.d. Nova Gorica
predsednik uprave

Franc Tomažič

Ob-61336
V skladu s VII. členom Statuta delniške

družbe Etiketa, vas uprava družbe obvešča,
da bo

deveta skupščina
delniške družbe Etiketa tiskarna d.d.,

Žiri,
v torek, 5. 2. 2002 ob 14.30 na sedežu

družbe, Industrijska ul. 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in pre-

dlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščne ter
sprejem predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca gla-
sov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Erika Braniselj. Skupščina potrdi organe
skupščine in predlagani dnevni red.

2. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagano dopolnitev statuta v predloženem
besedilu.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do petka 1. 2.
2002, v pisni obliki na sedežu družbe in so
na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničar-
ju en glas.

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino

je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.

Nasprotni predogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporoči-
jo upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne

bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15.30 v istem prostoru. Ob
ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Etiketa tiskarna d.d., Žiri

Št. 114/01 Ob-61340
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Projekt MR Inženiring d.d., Maribor, Sveto-
zarevska 10, uprava sklicuje

5. skupščino družbe
Projekt MR Inženiring, ekonomsko
svetovanje, trgovina d.d., Maribor,

Svetozarevska 10,
ki bo 30. 1. 2002 ob 12. uri na sedežu

družbe Svetozarevska 10, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta je:
– za predsednika skupščie se izvoli Dar-

ja Erhatič,
– za preštevalca glasov se izvolita Dani-

ca Kolman in Ana Mlakar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejemanje letnega poročila uprave

za leto 2000.
Predlog sklepa je: sprejme se letno po-

ročilo uprave za leto 2000.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa je: dobiček iz leta 2000

v višini 13,955.000 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve, na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.
in 12. uro, v času od objave sklica skupšči-
ne do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki so v tajništvo uprave prijavili ude-
ležbo na skupščini ali predložili pooblastilo za
zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom za-
sedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpo-
stavitve evidenc.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge, ki morajo biti razumno
obrazloženi, sporočijo upravi sedem dni po
objavi sklica skupščine.

Projekt MR Inženiring d.d.
Maribor

uprava družbe
Mirjan Poljak, direktor

Stečajni postopki
in likvidacije

S-61316
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 9/2001 sklep z dne 19. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Khodary, Trgovsko in storitveno podje-
tje d.o.o., Tabor 15, Tabor (matična šte-
vilka: 5413842), se zaključi v skladu z dol.
čl. 169/I ZPPSL.

Objave sodišč
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Khodary, Trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Tabor 15,
Tabor (matična številka: 5413842), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2001

St 19/2001 S-61317
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2001 sklep z dne 19. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
KLG, Mednarodna trgovina d.o.o., Pre-
šernova 18, Rogaška Slatina (matična
številka: 5364957), se zaključi, v skladu z
dol. čl. 169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: KLG, Mednaro-
dna trgovina d.o.o., Prešernova 18, Roga-
ška Slatina (matična številka: 5364957), iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2001

St 16/2001 S-61318
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 16/2001 sklep z dne 19. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Br-
glez, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Roška 11, Celje (matična številka:
5560730), se zaključi, v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Brglez, Proizvo-
dno in trgovsko podjetje d.o.o., Roška 11,
Celje, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2001

St 22/2001 S-61491
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 22/2001 sklep z dne 19. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Manix, Trgovina, transport in gostinstvo
d.o.o., Kocbekova 2, Celje (matična šte-
vilka: 5356318), se zaključi, v skladu z dol.
čl. 169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Manix, Trgovi-
na, transport in gostinstvo d.o.o., Kocbe-
kova 2, Celje, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2001

St 71/2001 S-61319
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 71/2001 sklep z dne 19. 12. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Te-

kom, Inženiring in mednarodna trgovina
d.o.o., Levec 37/a, Petrovče (matična šte-
vilka: 5350979), se zaključi, v skladu z dol.
čl. 99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča, ter se hkrati prekliče I. narok

za preizkus terjatev za dne 13. februarja
2002 ob 9. uri, soba št. 106/I tega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Tekom, Inženi-
ring in mednarodna trgovina d.o.o., Lovec
37/a, Petrovče (matična številka 5350979),
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2001

St 111/2001 S-61320
To sodišče je s sklepom opr. št. St

111/2001 z dne 19. 12. 2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Strojna Tovarna strojev d.d. Maribor, Lin-
hartova 11.

Matična številka dolžnika je 5033390,
šifra njegove dejavnosti pa 29.140.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomi-
stka, zaposlena v Tekstilnem institutu Mari-
bor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

2. Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor,
Cankarjeva 3,

3. Strojna, družba za proizvodnjo, inže-
niring in svetovanje d.o.o., Maribor, Linhar-
tova 11,

4. Trojna Družba za proizvodnjo, inženi-
ring in svetovanje d.o.o., Maribor, Linharto-
va 11,

5. Hipoida Družba za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve d.o.o., Maribor, Linhartova 11.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 19. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2001

St 143/2001 S-61321
To sodišče je s sklepom St 143/2001

dne 19. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom C.S. Inženiring, proizvodnja,
trgovina in transport d.o.o., Ulica Nadgori-
ških borcev 13, Ljubljana, matična številka:
5332125, šifra dejavnosti: 74.204.

Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 3. 2002 ob 12.15 soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001

St 18/95-118 S-61408
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 18/95 na seji senata dne 14. 12.
2001 sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Tesni-
la Engineering export - import d.o.o. – v
stečaju, Slovenska vas 5, Šentrupert se
zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik Tesnila Energineering export - import
d.o.o. – v stečaju, Slovenska vas 5, Šentru-
pert izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 12. 2001

St 99/2001-10 S-61409
To sodišče je s sklepom opr. št. St

99/2001 z dne 14. 12. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mari-
doma Družba za poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., Maribor, Partizanska 13a.

Matična številka dolžnika je 1525743,
šifra njegove dejavnosti pa 70.320.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Sveto-
zarevska 10, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Javno podjetje Toplotna oskrba
d.o.o., Maribor, Jadranska 28,

2. Nigrad Javno komunalno podjetje
d.d., Maribor, Zagrebška c. 30,

3. Elektro Maribor Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2,

4. Mariborski vodovod Javno podjetje
d.d., Maribor, Jadranska c. 24,

5. Jože  Cic,  s.p.,  Maribor,  Dalmatin-
ska 43.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 14. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2001

St 27/2001 S-61410
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

27/2001 z dne 12. 12. 2001 zaključilo li-
kvidacijski postopek nad Silan Invest
družba za storitve d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 10 – v likvidaciji.

Po pravnomočnosti sklepa se likvidacij-
ski dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2001

St 158/2000 S-61411
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

158/2000 dne 14. 12. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Cargo Diler
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d.o.o., Petričeva 11, Ljubljana, zaključilo
stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v ljubljani
dne 18. 12. 2001

St 51/2001 S-61412
To sodišče je s sklepom opr. št. St

51/2001 z dne 18. 12. 2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom FI-
PROM-WIRE, Podjetje za proizvodnjo in
storitve d.o.o., Cesta železarjev 8, Jese-
nice, matična številka: 5504783, šifra de-
javnosti: 27.340.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, pozi-
vamo naj sodišču z obrazloženo vlogo in do-
kazili o obstoju in višini terjatev, v dveh izvo-
dih in s potrdilom o plačani sodni taksi za
prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vredno-
sti od skupne vsote prijavljenih terjatev posa-
meznega upnika, vendar najmanj 1.700 SIT
in največ 34.000 SIT, na žiro račun št.
51500-840-052-3390, v roku 30 dni po ob-
javi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Energetika - ŽJ, d.o.o., Cesta železar-

jev 8, Jesenice,
– SŽ ŽJ - Fiprom d.o.o., – v stečaju,

Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Krekova banka d.d. Maribor, Slomškov

trg 18, Maribor,
– Volksbank - Ljudska banka d.d., Du-

najska 128 a, Ljubljana,
– Franci Potočnik, Cesta železarjev 8,

Jesenice - predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 18. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 12. 2001

St 23/96 S-61413
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 23/96 sklep z dne 17. 12. 2001:
Ustavi se nadaljnje vnovčevanje razdeli-

tvene mase in se zaključi stečajni postopek
nad dolžnikom Adriacommerce S.ag.ex,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in posredništvo, Koper, Pristaniška 8.

Na upnika Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.d., Ko-
per, Pristaniška ul. 8, se prenese terjatev
po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča
v Kopru, opr. št. Pg 82/97, zoper Holding
Delamaris Izola in Štefana Horvata zaradi
plačila 3,090.000 SIT s pp.

Na upnika Diamond, trgovina in zastopa-
nje, d.d., Žnidarčičeva ul. 19, Šempeter pri
Gorici, se prenese terjatev po pravnomoč-
nem sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v
Piranu, opr. št. Ig 2000/00605 zoper dol-
žnika Holding Delamaris Izola zaradi izterja-
ve 3,418.580 SIT s pp.

Na upnika Javno podjetje Rižanski vo-
dovod, d.o.o., Koper, Ul. 15. maja 13, se

prenese terjatev po pravnomočnem sklepu
o  izvršbi  Okrajnega  sodišča  v  Krškem,
opr. št. Ig 97/01017, zoper dolžnico Ka-
tarino Capel zaradi izterjave 1,114.747,70
SIT s pp.

Na Mestno občino Koper se prenesejo
terjatve stečajnega dolžnika do: Danila No-
vaka, Čevljarstvo in trgovina, Ul. M. Graven-
broich 13, Celje; Ludvika Ribiča, s.p., Lutr-
je 23, Ponikva: Antonije Bremec, Ul. Serge-
ja Mašere 5, Koper; K & S, trgovina in stori-
tve, d.n.o., Koper, Partizanska 12, “Una
Impex”, d.o.o., Bosanski Novi, Ul. Dobrile
Grubor, b.b., Bosanski Novi.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2001

St 72/2001 S-61414
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2001 sklep z dne 17. 12.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Comerce, Trgovina, gradbeniš-
tvo in storitve d.o.o., Kvedrova 21, Žalec
(matična številka: 5531624).

Odslej se firma glasi: Comerce, Trgovi-
na, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kvedro-
va 21, Žalec (matična številka: 5531624) –
v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
številka delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
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.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. marca 2002 ob 14.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 12. 2001

St 191/2000 S-61415
To sodišče je s sklepom opr. št. St

191/2000 z dne 26. 7. 2001 potrdilo skle-

njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
ONA ON, Notranja trgovina d.o.o., Prole-
tarska 4, Ljubljana in njegovimi upniki.

Upnikom razreda A izplača dolžnik 20%
na dan 1. 9. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero TOM + 9,7% za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila.

Ugotovi se, da so upniki razreda B kon-
vertirali svoje terjatve v lastniške deleže pod
pogojem, da bo prisilna poravnava pravno-
močno sklenjena.

Ugotovi se, da se za upnike razreda C
položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 7. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 15. 11.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001

St 147/2001 S-61416
To sodišče je s sklepom z dne 5. 12.

2001 pod opr. št. St 147/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
IMP Tovarna elektroenergetskih naprav
d.d., Vojkova 58, Ljubljana, matična šte-
vilka: 5226392, šifra dejavnosti: 31.200.

Upnike, katerih terajtve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča 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 so-
dno 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, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (5. 12. 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 upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Melita Butara iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Probanka d.d., Gosposka 23, Mari-
bor,

– TSN d.o.o., Šentiljska c. 49, Maribor,
– A banka d.d., Slovenska 5, Ljubljana,
– Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija

3, Ljubljana Črnuče,
– Bojan Macedoni, delavski zaupnik.
Okolic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 5. 12. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 2001
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St 20/98 S-61417
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Elma Tovarna gospodinj-
skih aparatov d.d., Ljubljana – v stečaju
za dne 4. 2. 2002 ob 11.45 v 368/III 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 18. 12. 2001

St 161/2001 S-61418
To sodišče je s sklepom St 161/2001

dne 18. 12. 2001 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Jutranjka 3 konfekci-
ja Dol d.o.o., Planinska 11, Dol pri Hra-
stniku, matična številka 5942586, šifra de-
javnosti 18.220.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 3. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001

St 70/2001 S-61419
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi TI
KLUB d.d. - v stečaju, Maribor, dne 23. 1.
2002 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2001

St 131/2001 S-61420
To sodišče je s sklepom z dne 30. 11.

2001 pod opr. št. St 131/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Rampek Družba za proizvodnjo in trgo-
vino d.o.o., Šmartinska cesta 152/a,
Ljubljana, matična številka 5624100, šifra
dejavnosti 15.810.

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 upni-
ka, pravno podlago terjatve in njeno višino
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
(30. 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 upraiteljico prisilne poravnave je do-
ločena Melita Butara iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Mlinotest d.d., Tovarniška 14, Ajdov-
ščina,

– Delikatesa d.d., Stegne 3, Ljubljana,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

Naklo,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
– Svetomir Jurić, Fabianijeva 37, Ljub-

ljana - predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 30. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 11. 2001

St 23/91 S-61421
To sodišče je s sklepom opr. št. St 23/91

z dne 19. 12. 2001 stečajni postopek nad
dolžnikom Obrtna zadruga BOR p.o. Seža-
na, Vidmašče 2, Sežana, zaključilo na pod-
lagi 1. in 2. odst. 170. člena ZPPSL.

Terjatve stečajnega dolžnika v izvršilnih
zadevah opr. št. I 98/00051, opr. št. I
31/95 in opr. št. I 33/95 Okrajnega sodi-
šča v Sežani se prenesejo na upnika Šepič
Jožeta, Gradišče 51, Obrov in Banko Ko-
per d.d. Koper.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2001

St 76/2001-55 S-61479
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

drugi narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi BIS-MARK Proizvodnja, trgovina,
posredništvo in storitve d.o.o., – v steča-
ju, Maribor, Ptujska cesta 184, dne 4. 2.
2002 ob 9. uri v sobi št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2001

St 10/2001-180 S-61480
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2001 z dne 29. 11. 2001 potrdilo pri-
silno poravnavo nad dolžnikom Peko, To-
varna obutve, d.d., Cesta Ste marie aux
Mines 5, Tržič, matična številka 5034701,
šifra dejavnosti: 012810 in njegovimi upni-
ki, izglasovano na naroku za prisilno porav-
navo dne 29. 11. 2001.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v se-
dem razredov, kot sledi:

– Razred A: terjatve upnikov, na katere
prisilna poravnava nima pravnega učinka, to
je na ločitvene upnike in terjatve upnikov iz
naslova obojestranskih odplačanih pogodb
po 41. čleu ZPPSL;

– Razred B: terjatve upnikov proti poro-
kom in solidarnim dolžnikom, za katere dol-

žnik predlaga poplačilo v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklenjene pri-
silne poravnave, preračunano v DEM po
srednjem tečaju DEM na dan uvedbe po-
stopka prisilne poravnave z realno obrestno
mero 0,1% letno;

– Razred C: terjatve delavcev, za katere
je dolžnik predvidel 100% poplačilo;

– Razred D: terjatve iz naslova finančnih
terjatev, ki so pristali na spremembo terja-
tev – konverzijo terjatev v osnovni kapital
dolžnika;

– Razred E: terjatve iz naslova finančnih
kreditov, za katere dolžnik predlaga popla-
čilo 20% najkasneje v roku enega leta po
pravnomočnosti sklenjene prisilne poravna-
ve, preračunano v DEM po srednjem tečaju
DEM na dan uvedbe postopka prisilne po-
ravnave z realno obrestno mero 01,% letno;

– Razred F: terjatve dobaviteljev dolžnika
in drugih upnikov, ki so pristali na konverzijo
svojih terjatev v osnovni kapital dolžnika;

– Razred G: terjatve dobaivteljev dolžni-
ka in drugih upnikov, za katere dolžnik pre-
dlaga poplačilo 20%, najkasneje v roku ene-
ga leta po pravnomočnosti sklenjene prisil-
ne poravnave, preračunano v DEM, po sred-
njem tečaju DEM na dan uvedbe postopka
prisilne poravnave, obrestovano z realno
obrestno mero 01,% letno.

Seznami upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev ter upnikov, ka-
terih terjatve so bile prerekane z navedbo
ugotovljenih terjatev, so razvidni iz prilog 1
do 3 in so sestavni del sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 12. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 12. 2001

St 35/2001 S-61481
To sodišče je s sklepom opr. št. St

35/2001 z dne 17. 12. 2001 na podlagi 1.
odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Balantič Mihom
s.p., Trgovina in elektroinstalacije, Bela-
mi tehnika, Savska cesta 34, Kranj, in
postopek z istim sklepom tudi zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik izbriše iz registra samostojnih podjet-
nikov.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 12. 2001

St 96/2001 S-61482
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Start - Svetovalna hiša d.o.o.,
Jadranska 18, Ljubljana z dne 21. 1. 2002
ob 12. uri v sobi 368/III 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 19. 12. 2001



Stran 8218 / Št. 107-110 / 28. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izvršbe in zavarovanja

Z 01/00072 IZ-17180
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 01/00072 tega so-
dišča z dne 23. 11. 2001, rubežnega ozi-
roma popisnega in cenilnega zapisnika iste
opr. št. z istega dne, je bila na lokalu št. 9, v
izmeri 40,70 m2, v pritličju na naslovu pre-
šernova c. 82, Grosuplje (prej Poslovni cen-
ter Marles, ob Grosupeljščici), v katerem
lokalu se nahaja poslovni prostor, stavba,
stoječa na parceli št. 621/21, vpisani v vl.
št. 363, k.o. Grosuplje naselje, kateremu
lokalu pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stavbe, lokalu št. P8, v izmeri 43,45 m2, v
pritličju, na naslovu Prešernova c. 82, Gro-
suplje (prej Poslovni sistem Marles, Ob Gro-
supeljščici), v katerem objektu se nahaja
navedeni poslovni prostor, stavba stoječa
na parc. št. 621/21, vpisani v vl. št. 363,
k.o. Grosuplje naselje, kateremu lokalu pri-
pada tudi sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču stavbe,
poslovnih prostorih št. P13 in P14, v skupni
izmeri 43,50 m2, v pritličju, na naslovu Pre-
šernova 82, Grosuplje (prej poslovni center
Marles, Ob Grosupeljščici), v katerem ob-
jektu se nahaja navedeni poslovni prostor,
stavba, stoječa na parc. št. 621/21, vpisa-
na v vl. št. 363, k.o. Grosuplje naselje, ka-
teremu poslovnemu prostoru pripada tudi
sorazmeren solastniški deležw na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču stavbe, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 2,250.000
ATS v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kre-
dita s pp, se ustanovi zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 23. 11. 2001

I 24/97 IZ-17213
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni za-
devi upnika Volksbank Ljudska banka d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Janez Starman iz Kopra, zoper dolžnika, de-
diče po pok. Čedomirju Vučiču, ki jih zasto-
pa odv. Janja Luin iz Kopra, zaradi izterjave
2,672.223,20 SIT, na naroku za rubež ne-
premičnine, dne 29. 11. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
6, v drugem nadstropju, v objektu Tomšiče-
va 6, v Kopru, stoječem na parc. št. 387/1,
vl. št. 1326, k.o. Semedela. Nepremičnina
je last dolžnice Marije Vučič, na podlagi
sklepa o dedovanju, opr. št. D 360/96 z
dne 10. 6. 1997.

Zapisnik bo sodišče razglasilo na ogla-
sni 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 drugaže 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 29. 11. 2001

Z 2001/00037 IZ-17261
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Borisa Lepše pod opr. št. SV
219/01 z dne 13. 3. 2001 in sklepa sodi-
šča opr. št. Z 2001/00037 z dne 26. 3.
2001, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg
osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, do
dolžnika Orion Invest Ltd d.o.o., Ljubljana,
Prušnikova 106, na podlagi kreditne po-
godbe št. 59910324, z dne 1. 2. 2001, v
višini 91.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, ki se obrestuje z letno obrestno me-
ro Euribor + 2,75%, pri čemer so roki in
način vračila, obresti in zapadlosti ter drugi
pogoji, določeni v navedenem notarskem
zapisu ter priloženi kreditni pogodbi, skupaj
z izvršilnimi stroški in eventualnimi zamudni-
mi obrestmi, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer garso-
njere v izmeri 24,30 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stanovanjske stavbe na naslovu Jadran-
ska c. 48, Ankaran, ki stoji na parc. št.
801/8, k.o. Oltra, kot izhaja iz prodajne
pogodbe z dne 23. 5. 2000, sklenjene med
Miro Lončar in dolžnikom.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 27. 11. 2001

Z 2001/00131 IZ-17298
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Bojana Podgorška iz Ljublja-
ne, pod opr. št. Sv 1098/01 z dne 1. 10.
2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
2001/00131 z dne 8. 10. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terajtve upnika Daga
Flajsa, do dolžnika Darka Lipuščka, na pod-
lagi pogodbe o posojilu št. 001/2001 z
dne 1. 10. 2001, v višini 6,200.000 SIT, z
redno obrestno mero TOM + 9% letno, v
primeru zamude z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, z rokom plačila 1. 10. 2003 ter
ostalimi pogoji razvidnimi iz citirane pogod-
be in notarskega sporazuma, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanje v izmeri 54 m2, v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka v
Kopru, Vojkovo nabrežje 14, ki leži na parc.
št. 1583, k.o. Koper in je last dolžnika, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
1371 z dne 29. 11. 1991, overjene pri Te-
meljnem sodišču v Kopru, Enoti v Kopru,
opr. št. OV-I 1004/92, dne 27. 1. 1992.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina

zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 11. 2001

Z 568/2001 IZ-17217
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 568/2001 z dne 30. 11.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka na ulici Ja-
neza Puharja 8, Kranj, v velikosti 58,60 m2,
ki še ni vpisano v zemljiški knjigi, last dolžni-
ka Roberta Nograška, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 7. 9. 1995, sklenjeno med njim
kot kupcem in Matildo Starec, Janeza Pu-
harja 8, Kranj, kot prodajalko, na naroku
dne 30. 11. 2001 zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 29.00 EUR s
pripadki, v korist upnice zveze bank, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom, Pa-
ulitschgasse 5-7, Celovec.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 2001

In 89/2001 IZ-17209
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega

sklada Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti
dolžnici Kristini Berden, Cvetna 1, 9224
Turnišče, zaradi izterjave 424.344,90 SIT s
pp, je Okrajno sodišče v Lendavi na naroku
za opravo rubeža nepremičnine dne 3. 12.
2001 sklenilo:

stanovanje št. 5, v izmeri 60,90 m2, ki
se nahaja v stan. hiši Cvetana ulica 1, Turni-
šče, pridobljeno po kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja z dne 20. 1. 1993, je
zarubljeno v korist upnika, do višine terjatve
424.344,90 SIT s pp.

Okrajno sdoišče v Lendavi
dne 4. 12. 2001

In 88/2001 IZ-17269
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega

sklada Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, proti
dolžnici Mariji Bukovec, Prešernova 1,
9224 Turnišče, zaradi izterjave 66.887,60
SIT s pp, je Okrajno sodišče v Lendavi na
naroku za opravo rubeža nepremičnine, dne
3. 12. 2001 sklenilo:

stanovanje št. 8, v izmeri 67,70 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše
na prešernovi ulici 1, v Turnišču, pridoblje-
no po kupoprodajni pogodbi o prodaji sta-
novanja z dne 27. 5. 1993, je zarubljeno v
korist upnika, do višine terjatve 66.887,60
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 12. 2001

In 2001/00460 IZ-17157
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 15. 6. 2001, opr. št. In 2001/00460
je bil dne 7. 11. 2001 opravljen rubež ne-
premičnine, to je garsonjera št. 2, v pritličju
zgradbe na naslovu Agrokombinatska 13/d
v Ljubljani, v skupni izmeri 26,84 m2, ki je
last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001
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In 01/01041 IZ-17162
V izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega

podjetja Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zoper dolžnico Čatič Lidijo, Ulica
Iga Grudna 5, Ljubljana, zaradi izterjave
9.868,41 SIT s pp, je bil na podlagi sklepa
o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 26. 9.
2001, opr. št. In 01/00109, opravljen ru-
bež v korist upnika, stanovanje št. 20, v
izmeri 33,68 m2, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju večstanovanjske hiše na Ulici Iga Gru-
dna 5 v Ljubljani, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2001

In 2001/01105 IZ-17178
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/01041, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stano-
vanja št. 20, v izmeri 33,68 m2, ki se nahaja
v IV. nadstropju večstanovanjske hiše Ul.
Iga Grudna 5 v Ljubljani, last dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 29. 10. 2001, opr. št. In 2001/01105,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2001/01041, na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

In 2001/01073 IZ-17179
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/01041, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stano-
vanja št. 20, v izmeri 33,68 m2, ki se nahaja
v IV. nadstropju večstanovanjske hiše Ul.
Iga Grudna 5 v Ljubljani, last dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne
29. 10. 2001, opr. št. In 2001/01073, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr.
št. In 2001/01041, na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2001

In 2001/00546 IZ-17207
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 9. 7. 2001, opr. št. In 2001/00546 je
bil dne 23. 11. 2001 opravljen rubež sta-
novanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 3, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe Lavričeva 5/4, v Ljub-
ljani, v izmeri 43,84 m2, ki je last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2001

In 2001/00600 IZ-17208
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 10. 8. 2001, opr. št. In 2001/00600,
je bil dne 23. 11. 2001 opravljen rubež
stanovanja št. 7, v II. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Ul. 28. maja 61, v Ljubljani, v
izmeri 67,85 m2, ki je last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2001

Z 2001/01663 IZ-17218
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljublajni Z 2001/01663 z dne 23. 11.
2001, je bilo stanovanje št. B 2.4, v drugem

nadstropju stanovanjskega objekta Kapitelj-
ski vrtovi, v Ljubljani, na naslovu Barvarska
steza 7, v tlorisni velikosti 109,71 m2, s pri-
padajočo shrambo št. II.B1, v tlorisni veliko-
sti 6,10 m2, v drugi kleti objekta v Kapitelj-
skih vrtovih, v Ljubljani, Barvarska steza 7,
stoječih na parc. št. 235/9, vl. št. 526, k.o.
Poljansko predmestje, podvložek 526/178
ter premosorazmernem solastniškem 9,28%
deležu skupnih prostorov in naprav, ki pri-
padajo vhodu Barvarska steza 7, objekta
Kapiteljski vrtovi, premosorazmernem sola-
stniškem 2,89% deležu skupnih prostorov
in naprav, ki pripadajo celotnemu stanovanj-
skemu objektu Kapiteljski vrtovi ter premo-
sorazmernem solastniškem 0,77% deležu
skupnih prostorov, naprav in funkcioanlne-
ga zemljišča, ki pripada celotnemu kom-
pleksu, ki je last dolžnikov Alje Markovič
čas, do 2/3 in Miloša Časa, do 1/3, na
podlagi prodajne pogodbe št. 85-00 z dne
22. 12. 2000, s prepovedjo odsvojitve in
nadaljnje obremenitve, z dnem 23. 11.
2001 zarubljeno v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,235.000 SIT s
pp in 11,235.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2001

Z 2001/01863 IZ-17219
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01863 z dne 27. 11.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 38, v
stavbi na naslovu Celovška 287, Ljubljana, v
skupni izmeri 70,87 m2, parc. št. 201/4, vl.
št. 448, k.o. Dravlje, ki je last zastaviteljice,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št.
04/04-466-1255/91 z dne 26. 12. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana - Šiška, kot
prodajalko in zastaviteljico kot kupovalko, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
27. 11. 2001 zarubljeno v korist upnice Kre-
kove banke d.d. Maribor, Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2001

Z 2001/01855 IZ-17220
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01855 z dne 27. 11.
2001, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
6-4-2, v trgovsko-poslovnem stanovanjskem
objektu B in C - Zeleni dvor, v šestem sto-
pnišču in četrtem nadstropju, v neto koristni
površini 60,21 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 2,92 m2 in parkirnim mestom v ga-
ražni kleti št. 181, vl. št. 286, k.o. Zelena
jama, ki je last dolžnikov, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe št. 515/2000
z dne 23. 5. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški
zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana, z
dnem 27. 11. 2001 zarubljeno v korist upni-
ka Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 761.000 ATS s pp.

Stanovanju pripada tudi sorazmeren so-
lastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2001

Z 2001/01508 IZ-17222
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01508 z dne 21. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 71/D1/lamela
2, v 5. nadstropju, s pripadajočo shrambo
št. 71, v drugi kleti stanovanjske stavbe na
Kotnikovi 34 v Ljubljani, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah stavbe, vpisane na parc. št.
2842, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848,
2853, 2861, 2862, 2863, 2873, 2874,
2875 in 2876, vl. št. 358, k.o. Tabor, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 099/01-S/D1/2 z dne 8. 3.
2000, sklenjene s prodajalcem Energoplan,
gradbeno podjetje d.d. Ljubljana, z dnem
21. 11. 2001 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,300.000 SIT s pp.

Dolžniku je prepovedana nadaljnja obre-
menitev in odtujitev navedene nerpemični-
ne brez pisnega soglasja upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2001

Z 2001/01649 IZ-17225
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01649, ki ga je dne 23. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši Topniška 19 v Ljubljani, v 5. nadstro-
pju, v skupni izmeri 63,95 m2, s sorazmer-
nim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, vpisane-
ga na parc. št. 1256/45, vl. št. 857, k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 1. 1995, sklenjene s prodajalko Jova-
novič Štefanijo, stanujočo Topniška 19,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 210.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001

Z 2001/01848 IZ-17226
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01848 z dne 27. 11.
2001, je bil poslovni prostor v objektu Ma-
lo gospodarstvo BP 6/4 1B, na naslovu
Ljubljana - Črnuče, Brnčičeva 11, in sicer
niz I. boks 1 in 2, v izmeri 348 m2, na parc.
št. 678/4, 670/5, 677/4, 677/6, 672/4,
672/5, 671/4, 671/6, 671/7, k.o. Nad-
gorica, ter parc. št. 883/2, 887/1, 886/1,
894/19, 885/7, k.o. Črnuče, ki je last
zastaviteljice, na podlagi pogodbe o izroči-
tvi poslovnega prostora Malo gospodarstvo
BP 6/4 1B, z dne 10. 3. 1989, sklenjene
s prodajalcem SOZ Galeb Izola, TOZD Tr-
ženje Inženiring, z dne 27. 11. 2001, za-
rubljen v korist upnika Karntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,150.000 ATS
s pp.

Poslovnim prostorom pripadata tudi zem-
ljišče, ki objektu služi za normalno uporabo,
in sicer gre za funkcionalno zemljišče v izme-
ri 140 m2, stavbno zemljišče v izmeri 186 m2
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in sorazmerni delež skupne površine v izmeri
120 m2, s skupnim javnim dovozom.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2001

Z 2001/01883 IZ-17230
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01883 z dne 27. 11.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 31, v 6.
nadstropju stanovanjskega objekta na Zalo-
ški 83 v Ljubljani, v izmeri 69,95 m2, skupaj
s kletjo in pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, ki stoji na parceli št.
1372, vpisani pri vl. št. 857, k.o. Moste, ki je
last dolžnikov, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 12. 9. 2001, sklenjene s
prodajalko Drago Trobiš, z dnem 27. 11.
2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
za zavarovanje denarne terjatve do:

– dolžnice Petre Podobnik v višini
5,166.480 SIT s pp in

– dolžnika Krajzer Simona v višini
10,033.520 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2001

Z 2001/00780 IZ-15599
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00780 z dne
18. 10. 2001, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje, št. 1, v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, na Šentiljski c.
49/a, ki stoji na parceli št. 638/1, pripisani
k vl. št. 203, k.o. Krčevina, ki je last Majde in
Dušana Ekselenskega, za vsakega do 1/2
celote, na podlagi dne 26. 5. 1997 sklenje-
ne pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja s
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 76/1993 in aneksa k njej z dne 18. 5.
1997, dne 18. 10. 2001 na naroku zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz,
reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipni-
ca, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v znesku 210.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001

Z 2001/00865 IZ-17156
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00865 z dne
15. 11. 2001, je bila nepremičnina garso-
njera, št. 5, v pritličju samskega doma v
Mariboru, Panonska ul. 5/b, ki stoji na par-
celi št. 1912/20, pripisani k vl. št. 2506,
k.o. Tezno, ki je last Irene Rotman do celo-
te, dne 15. 11. 2001 na naroku zarubljena
v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Av-
strija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 7.268 EUR v tolarski protivrednosti
s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2001

Z 2001/00891 IZ-17166
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00891 z dne
26. 11. 2001, je bila ustanovljena na gar-
sonjeri št. 13, v V. nadstropju zgradbe v
Mariboru, Partizanska 15, v izmeri 18 m2,
ter boksu s shrambo, ki je do celote last

Bojana Zrne, na naroku dne 26. 11. 2001
zastavna pravica v korist upnika
Steiermärkische Bank und Sparkassen,
A.G., Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz, Re-
publika Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 70.000 ATS oziroma 5.087,10
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 11. 2001

Z 2001/00863 IZ-17171
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00863 z dne
15. 11. 2001, je bila nepremičnina dvoso-
bno stanovanje, št. 12, v prvem nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Cesta XIV. divi-
zije 11, ki stoji na parceli št. 1084/11, pripi-
sani k vl. št. 2058, k.o. Pobežje, ki je last
Darka Herneta do celote, dne 15. 11. 2001
na naroku zarubljena v korist upnika Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 15.262 EUR v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2001

Z 2000/00435 IZ-17212
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00435 je bila
nepremičnina:

– stanovanjska hiša, vl. št. 1305, k.o.
Tabor, na parc. št. 1094, kar v naravi pred-
stavlja stanovanje št. 15, v pritličju stano-
vanjske hiše, v izmeri 34,86 m2, kar pred-
stavlja sobo v izmeri 28,86 m2, ter druge
prostore v izmeri 6 m2,

– skladiščni prostor, ki obsega
112,20 m2, in sicer prvi prostor 23,30 m2,
drugi prostor 31,90 m2, tretji prostor
27,60 m2, četrti prostor 16 m2 in peti prostor
13,40 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše, s sorazmernim deležem skupnih prosto-
rov, delov, objektov in naprav ter funkcional-
nega zemljišča navedene stanovanjske hiše,
oboje v Mariboru, Žolgarjeva ulica 9,

dne 7. 11. 2001 na naroku zarubljena in
s tem ustanovljena poplačilna pravica za de-
narno terjatev 6,704.445,90 SIT s pripad-
ki, v korist upnice Krekove banke d.d. Mari-
bor, Slomškov trg 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2001

Z 2001/00992 IZ-17232
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00992 z dne
29. 11. 2001, je bila ustanovljena na po-
slovnem prostoru št. 2.1.05, v izmeri
143,02 m2, ki je odmerjen kot samostojni
etažni del od prej skupnega poslovnega pro-
stora št. 2.1.04, v izmeri 642 m2 in se na-
haja v 2. nadstropju TPC City Maribor, zgra-
jenem na parc. št. 1771, k.o. Maribor grad,
ki je last zastavitelja, na podlagi prodajne
pogodbe št. 135-073-147/97 z dne 5. 6.
1997, zastavna pravica v korist upnice, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2001

Z 2001/00984 IZ-17233
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00984 z dne

29. 11. 2001, je bila ustanovljena na lokalu
- menjalnici, v skupni izmeri 24 m2, lokal
obsega glavni prostor v izmeri 14 m2, pisar-
no v izmeri 8 m2 in sanitarne prostore v izme-
ri 2 m2, ki leži v pritličju stavbe v Mariboru,
Koroška c. 72, ki stoji na parc. št. 1717/2,
pripisani pri vl. št. 354, k.o. Koroška vrata,
ki je last dolžnika, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 23. 10. 2001, sklenjene med
Francem Košarjem kot prodajalcem in dol-
žnikom kot kupcem, zastavna pravica v ko-
rist upnice, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,200.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2001

Z 2001/00991 IZ-17234
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00991 z dne
30. 11. 2001, je bila ustanovljena na:

– dvosobnem stanovanju št. 31, v izmeri
53,15 m2, v petem nadstropju, s pripada-
jočo kletno shrambo z oznako 52, v veliko-
sti 2,7 m2, kar vse se nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi na naslovu Betnavska
cesta 6 in

– parkirnem mestu z oznako G036, ki
se nahaja v podzemni etaži poslovno stano-
vanjske stavbe Betnavska cesta 2, 4, 6, 8,
v Mariboru:

obe zgoraj navedeni nepremičnini se na-
hajata v poslovno stanovanjski stavbi v Mari-
boru, Betnavska cesta 2, 4, 6 in 8, zgrajeni
na parceli št. 382, pripisani pri vl. št. 1077,
k.o. Tabor, katerih lastnik je zastavitelj v
celoti na podlagi kupoprodajnih pogodb št.
160 z dne 16. 10. 2000 in aneksa št. 1 k
tej kupoprodajni pogodbi z dne 16. 11.
2000 in aneksa št. 1 k tej kupoprodajni
pogodbi z dne 19. 11. 2001 in pogodbi št.
163 z dne 13. 11. 2000 in aneksa št. 1 k
tej kupoprodajni pogodbi z dne 24. 10.
2001, vse v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
zastavna pravica v korist upnice, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višni 10,000.000
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2001

Z 2001/00962 IZ-17248
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 1122/2001 z dne 8. 11. 2001, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00962, dne 4. 12. 2001 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – lokala z oznako S2.L.05, v izmeri
480,64 m2, ki se nahaja v pritličju stano-
vanjsko-poslovnega objekta Betnava 3 v Ma-
riboru, zgrajenega na zemljišču parc. št.
837, 836, 835, 832, 832/2, 825/2,
824/2, 827/2 v k.o. Maribor Grad, last
dolžnice Amalije Kaučič, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 24 z dne 30. 11.
1999, sklenjene s prodajalcem KBM Invest,
družba za investiranje v nepremičnine d.o.o.
Maribor, v zavarovanje denarnih terjatev
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., v
višini 220,000.000 SIT in 90,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2001
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Z 2001/00949 IZ-17249
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00949 z dne
4. 12. 2001, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 28/P, v izmeri 53,96 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Klinetova 6, ki je last zastaviteljev,
vsakega do ene polovice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 156/117-91 z dne
18. 11. 1991, zastavna pravica v korist
upnice, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,700.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2001

Riz 486/99 IZ-17270
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 486/99 z dne 20. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, proti dolžnici Bohl Tanji, Kar-
deljeva c. 51, Maribor in zastaviteljema Bohl
Francu in Bohl Florjani, oba Kardelejva c.
51, Maribor, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnice v višini 7,000.000 SIT s pri-
padki, z zastavno pravico na nepremičnini
zastavnih dolžnikov Bohl Franca in Florjane,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, zarubljeno
dne 22. 10. 1999 v korist upnice, in sicer
enosobno stanovanje št. 7, v izmeri
34,63 m2, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjske hiše v Mariboru, Dravska 7, ki je
last zastavitelja Bohl Franca, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 251-2383/92-DU
z dne 18. 3. 1992, ki je bila overjena pri
Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljub-
ljani, dne 3. 9. 1992, pod V Ov. št.
1853/92 ter aneksa h kupoprodajni po-
godbi št. 251-2383/92-DU z dne 20. 3.
1995, ki je bil overjen pri notarju Dernovšek
Jožetu v Ljubljani, dne 5. 7. 1995, pod št.
OV - I- 159/95.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 1999

Riz 487/99 IZ-17296
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 487/99 z dne 20. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, proti dolžnici Hercog Jollan-
di, Novo naselje 31, Hoče, in zastavitelju
Domajnko Andreju, s.p., Ul. Veljka Vlahovi-
ča 65, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v višini 3,600.000 SIT s pri-
padki, zarubljeno dne 3. 1. 2000 v korist
upnice, in sicer stanovanje št. B 44, v izme-
ri 39,10 m2 s pripadajočo kletno shrambo
št. 11, v izmeri 6 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe
v Mariboru, Ulica OF 44, zgrajene na parc.
št. 1255/3, vl. št. 2981, k.o. Pobrežje, ki
je v izključni lasti zastavitelja Andreja Dom-
janka s.p., na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 24. 6. 1999, ki je bila overjena pri
notarju Frideriku Bukoviču, dne 30. 6.
1999, pod št. OV 1670/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 1999

Z 147/2001 IZ-17177
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade
Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 3674/2001
z dne 14. 11. 2001 in sklepa tega sodišča,

opr. št. Z 147/2001 zaradi zavarovanja
upnikove (Volksbank - Ljudska banka d.d.,
Dunajska cesta 128, Ljubljana) denarne ter-
jatve z zastavno pravico na nepremičnini v
lasti zastavnega dolžnika Boring, družba za
gradbeništvo, kooperacijo in investicijska
dela, d.o.o., Brnčičeva 13/I-88, Ljubljana -
Črnuče, zarubi poslovni prostor št. L 2.15,
v izmeri 34,55 m2, v 2. nadstropju objekta
A2 v TPC Lucija - III. faza, ki stoji na parc. št.
5533/1, k.o. Portorož, skupaj s solastnin-
sko pravico na skupnih delih, objektih in
napravah tega objekta ter njenega stavbi-
šča in funkcionalnega zemljišča, ki ga je
zastavni dolžnik pridobil na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 291/2000 z dne 21. 11.
2000, sklenjene z GIP Stavbenik, d.d. Ko-
per, kot prodajalcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 11. 2001

Z 104/2001 IZ-17160
Okrajno sodišče na Ptuju je po Okraj-

nem sodniku posamezniku Benjaminu Au-
erju, na podlagi sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, skle-
njenega z notarskim zapisom notarke Mari-
je Škovrlj iz Ptuja, opr. št. Sv 173/01 z dne
6. 4. 2001, v izvršilni zadevi predlagateljev
upnice Občine Majšperk, Majšperk 32, ki
jo zastopa župan Franc Bezjak in dolžnice
Tovarne volnenih izdelkov d.o.o., Breg 8,
Majšperk, ki jo zastopa direktorica Hermina
Križovnik, stanujoča Jurovski Dol 62, v po-
stopku za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na premičnih stvareh, na
podlagi sporazuma strank, dne 10. 7. 2001
sklenilo:

na podlagi navedenega neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa se za zavarova-
nje denarne terjatve upnice Občine Maj-
šperk, Majšperk 32, do dolžnice Tovarne
volnenih izdelkov Majšperk d.o.o., Breg 8,
v višini 15,000.000 SIT s pp, po pogodbi o
kratkoročnem posojilu št. 2/2001 z dne
4. 4. 2001, dovoli in odreja popis (rubež)
nepremičnin v korist upnice, ki so last dol-
žnice Tovarne volnenih izdelkov Majšperk,
d.o.o., in sicer:

– enosobno stanovanje št. 14, v II. nad-
stropju stanovanjske hiše Majšperk, vhod
št. 32, v velikosti 40,04 m2, na parceli 81/1
(prej 81/1 in 81/2), pripisane vl. št. 315,
k.o. Lešje,

– dvosobno stanovanje št. 19, v III. nad-
stropju stanovanjske hiše Majšperk, vhod
št. 38a, v velikosti 55,45 m2, na parceli
81/30 (prej 81/18), k.o. Lešje, pripisane
vl. št. 465, k.o. Lešje,

– enosobno stanovanje št. 11, v III. nad-
stropju stanovanjske hiše Majšperk, vhod
št. 54, v velikosti 37,55 m2, na parceli
81/31 (prej 81/30 in 81/19), pripisane vl.
št. 353, k.o. Lešje in

– dvosobno stanovanje št. 22, v man-
sardi stanovanjske hiše Majšperk, vhod št.
52, v velikosti 60,35 m2 na parceli št.
81/31 (prej 81/30 in 81/19), pripisane vl.
št. 353, k.o. Lešje.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico na navedenih nepremičninah.

Na originalu listine o pridobitvi nepre-
mičnin, ki so predmet hipoteke v tem po-
stopku se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank.

Listina se izroči upnici do poplačila celot-
ne terjatve.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 7. 2001

Z 2001/00095 IZ-17210
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Z 2001/00095 z dne 16. 10. 2001, je bila
ustanovljena na dolžniku lastnem 1/2 sta-
novanja št. 6, v skupni izmeri 63,82 m2 in
obsega sobo v izmeri 19,15 m2, sobo v
izmeri 12,84 m2, sobo v izmeri 7,60 m2,
kuhinjo v izmeri 10,20 m2, shrambo v izme-
ri 1,80 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri
3,95 m2, predsobo v izmeri 5,55 m2, bal-
kon v izmeri 1,47 m2 in drvarnico - leseno
v izmeri 1,26 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju večstanovanjske hiše v Dravogradu na
naslovu Robindvor 37, ki je last do 1/2
dolžnika Franja Pušpana, Robindvor 37,
Dravograd, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 20. 5. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Ravne - Monter,
Dravograd, d.o.o., in kupcema dolžnikom
Franjom Pušpanom, Bernardo Pušpan, oba
Robindvor 37, Dravograd, zastavna pravi-
ca v korist upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, Ministrstva za
finance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Maribor, Izpostave Dravograd, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,038.858,49 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 10. 2001

Z 2001/00113 IZ-17262
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00113, ki ga je dne 4. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na stanovanju v večstano-
vanjski hiši na naslovu Prežihova št. 11, v
Mežici, stoječi na parc. št. 675, pripisane
pri vl. št. 507, k.o. Mežica, v I. nadstropju, v
skupni izmeri 43,14 m2 in ki obsega kuhi-
njo v izmeri 15,10 m2, sobo v izmeri
15,10 m2, kopalnico in WC v izmeri
3,80 m2, predsobo v izmeri 5,40 m2 in dru-
ge prostore - klet v izmeri 3,74 m2, ki je last
dolžnika in zastavitelja Mirana Schaefferja,
roj. 16. 10. 1968, Dolga brda 7, Prevalje,
na podlagi prodajne pogodbe št. 307/21 z
dne 3. 7. 2001, sklenjene med prodajalko
Ravšer Ružo, roj. 4. 2. 1962, Sollarova 6,
Zagreb in kupcem dolžnikom in zastavite-
ljem Miranom Schaefferjem, roj. 16. 10.
1968, Dolga brda 7, Prevalje, zastavna pra-
vica v korist upnika Raiffeisenbank Eber-
ndorf, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 140.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2001

Z 2001/00068 IZ-17302
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00068, ki ga je dne 4. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na enosobnem stanovanju
v stanovanjski hiši na Tomšičevi ul. 49, Slo-
venj Gradec, stoječi na parc. št. 802/1,
pripisani pri vl. št. 916, k.o. Slovenj Gra-
dec, št. 13, vzhod, v skupni izmeri 41,54 m2

(stanovanje v izmeri 37,19 m2 in kletni boks
v izmeri 4,35 m2), ki je last dolžnice in za-
staviteljice Gozdarske zadruge Slovenj Gra-
dec, z.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gra-
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dec, matična št. 5039240, do celote, na
podlagi pogodbe o zamenjavi stanovanj št.
36004-00013/99 z dne 18. 8. 2000, skle-
njene med Mestno občino Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in dolžni-
kom in zastaviteljem Gozdarsko zadrugo
Slovenj Gradec, z.o.o., Celjska cesta 7, Slo-
venj Gradec, zastavna pravica v korist upni-
ce Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije,
p.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 22,854.830
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 12. 2001

Z 2001/00163 IZ-17216
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00163, ki ga je dne 29. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju zap.
št. 13/III, v skupni izmeri 75 m2, v stano-
vanjski stavbi na naslovu Partizanska 44,
Škofja Loka, ki se nahaja v stanovanjski stav-
bi opr. ozn. ST-12/5, na parcelah št. 72/9,
72/8, 72/10 in 72/2, vse k.o. Škofja Lo-
ka, s pripadajočo trajno pravico souporabe
skupnih prostorov, kleti za ozimnico, kole-
sarnice, sušilnice za sušenje perila, stopnic,
hodnikov itd. ter pravico trajne uporabe stav-
bne parcele na kateri stoji stanovanjska stav-
ba, ter se hkrati vpiše tudi na izvirnik kupo-
prodajne pogodbe, ki se izroči upniku, ki je
last obeh dolžnikov Armina Alibegovića in
Marice Ivić Alibegović, oba stanujoča Parti-
zanska cesta 44, Škofja Loka, zastavna pra-
vica v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 64,420
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 29. 11. 2001

Z 2001/00869 IZ-12955
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00869, ki ga je dne 21. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v 7. nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Kunaverjeva 12, Ljubljana, v skupni
izmeri 57,80 m2, ki je last zastaviteljice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1736/91, sklenjene s proda-
jalko Občino Mesto Ljubljana ter s prepove-
djo razpolaganja z navedeno nepremičnino
v korist upnika, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 23.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2001

Z 2001/00167 IZ-17211
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Domžale d.d. Domžale, bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, 1230
Domžale, ki jo zastopa Maksimiljana Ran-
gus Leskovar, zoper dolžnika in zastavnega
dolžnika Signa d.o.o., Jemčeva 21/b, 1236
Trzin in zastavnega dolžnika Signaco d.o.o.,
Jemčeva 21 b, 1236 Trzin, zaradi ustanovi-
tve zastavne pravice, na naroku dne 26. 11.
2001 sklenilo:

na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Majde Lokošek z

dne 13. 11. 2001, opr. št. SV 1198/01,
se zaradi zavarovanja izvršljive denarne ter-
jatve upnice Banke Domžale d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, 1230 Domžale, proti dol-
žniku in zastavnemu dolžniku družbi Signa
d.o.o., Jemčeva 21/b, 1236 Trzin in za-
stavnemu dolžniku družbi Signaco d.o.o.,
Jemčeva 21 b, 1236 Trzin, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve v znesku 13,000.000
SIT s pp, s spremenljivo temeljno obrestno
mero, ki ob podpisu znaša 7,55% letno in
realno obrestno mero, ki ob podpisu znaša
5,50% letno, ki je spremenljiva in se spre-
meni na dan, ko stopijo pri upniku v veljavo
nove obrestne mere po sklepu o višini obre-
stnih mer Banke Domžale d.d., skupina
NLB, drugimi pripadki ter pod pogoji, razvi-
dnimi iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
6435/0 in pogodbe o zastavi nepremičnine
št. 6435/0-A, obe z dne 12. 11. 2001, se
dovoli in opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodi-
šča na Vrhniki in je v lasti dolžnika in zastav-
nega dolžnika družbe Signa d.o.o., Jemče-
va 21/b, 1236 Trzin, do 1/2 in zastavnega
dolžnika družbe Signaco d.o.o., Jemčeva
21 b, 1236 Trzin, do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 5. 11. 2001, sklenje-
ne med družbo Artcom d.o.o., Tržaška 19a,
1370 Logatec, kot prodajalcem in družba-
ma Signa d.o.o., Jemčeva 21/b, 1236 Tr-
zin in Signaco d.o.o., Jemčeva 21 b, 1236
Trzin, kot kupcema, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor – lokal 301/1 (K+P+M) v
treh etažah, in sicer v kletni, pritlični in nad-
stropni, v skupni izmeri 449,74 m2, stoječ
na parcelah št. 1560/3, 1560/4 in
1549/3, k.o. Dolenji Logatec, skupaj z
ustreznim površini pripadajočim solastnim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih
objekta in naprav te zgradbe ter zemljišča,
na katerem objekt stoji oziroma kateremu
služi kot funkcionalno zemljišče, ki se naha-
ja v sektorju 2 v OIC Logatec.

Z rubežem pridobi upnica zastavno pra-
vico na nepremičnini skladno z 211. čle-
nom ZIZ v zvezi z 254. členom ZIZ pri tem,
da se rubež zaznamuje na originalu kupo-
prodajne pogodbe, katera se s sklepom iz-
roči v hrambo upniku.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 11. 2001

Z 01/00111 IZ-17214
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-

ku Janezu Obrezi, v zadevi zavarovanja na
predlog upnika Mitja Mačka, Nova vas 18,
Logatec, proti dolžniku Mojmiru Vebru in
zastaviteljici Mariji Vijoleti Veber, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika z zastav-
no pravico na nepremičnini zastaviteljice, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, na naroku dne
24. 9. 2001 sprejelo naslednji sklep:

v zavarovanje upnikove terjatve v višini
118.000 DEM s pp v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila, upoštevajoč pogoje, roke in način
zapadlosti upnikove terjatve, kar izhaja iz
posojilne pogodbe, sklenjene dne 6. 8.
2001 in sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, po 250. členu ZIZ, opr. št. SV
1489/01, se opravi popis dvosobnega sta-
novanja zastaviteljice Marije Vijolete Veber
iz Logatca, Jačka 2, v izmeri 49,55 m2, ki

se nahaja v drugem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Logatcu, Jačka 2 in stoji na
parc. št. 448, k.o. Dolenji Logatec.

S popisom stanovanja zastaviteljice je
upnik na tem stanovanju pridobil zastavno
pravico, zato zastaviteljica ne sme s stano-
vanjem odplačno ali neodplačno razpolaga-
ti, ker bi s tem storila kaznivo dejanje. Na
nepremičnini se opravi tudi zaznamba izvrš-
ljivosti terjatve upnika, kot sta se stranki do-
govorili.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 9. 2001

Z 2001/00166 IZ-17235
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Domžale d.d. Domžale, bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, 1230
Domžale, ki jo zastopa Maksimiljana Ran-
gus Leskovar, zoper dolžnika in zastavnega
dolžnika Signaco d.o.o., Jemčeva 21 b,
1236 Trzin in zastavnega dolžnika Signa
d.o.o., Jemčeva 21/b, 1236 Trzin, zaradi
ustanovitve zastavne pravice na naroku dne
26. 11. 2001 sklenilo:

na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Majde Lokošek z
dne 13. 11. 2001, opr. št. SV 1198/01,
se zaradi zavarovanja izvršljive denarne ter-
jatve upnice Banke Domžale d.d., Ljubljan-
ska 62, 1230 Domžale, proti dolžniku in
zastavnemu dolžniku družbi Signaco d.o.o.,
Jemčeva 21/b, 1236 Trzin, in zastavnemu
dolžniku družbi Signa d.o.o., Jemčeva 21 b,
1236 Trzin, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v znesku 13,000.000 SIT s p.p., s
spremenljivo temeljno obrestno mero, ki ob
podpisu znaša 7,55% letno in realno obre-
stno mero, ki ob podpisu znaša 5,50% let-
no, ki je spremenljiva in se spremeni na
dan, ko stopijo pri upniku v veljavo nove
obrestne mere po sklepu o višini obrestnih
mer Banke Domžale d.d., skupina NLB, dru-
gimi pripadki ter pod pogoji razvidnimi iz
pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 6437/8
in pogodbe o zastavi nepremičnine št.
6435/8-A, obe z dne 12. 11. 2001, se
dovoli in opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodi-
šča na Vrhniki in je v lasti dolžnika in zastav-
nega dolžnika družbe Signaco d.o.o., Jem-
čeva 21 b, 1236 Trzin, do 1/2 in zastavne-
ga dolžnika družbe Signa d.o.o., Jemčeva
21/b, 1236 Trzin, do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 5. 11. 2001, sklenje-
ne med družbo Artcom d.o.., Tržaška 19a,
1370 Logatec, kot prodajalcem in družba-
ma Signa d.o.o., Jemčeva 21/b, 1236 Tr-
zin in Signaco d.o.o., Jemčeva 21 b, 1236
Trzin, kot kupcema, ki v naravi predstavlja
poslovni prostor – lokal 301/1 (K+P+M) v
treh etažah, in sicer v kletni, pritlični in nad-
stropni, v skupni izmeri 449,74 m2, stoječ
na parcelah št. 1560/3, 1560/4 in
1549/3, k.o. Dolenji Logatec, skupaj z
ustreznim površini pripadajočim solastnim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih
objekta in naprav te zgradbe ter zemljišča,
na katerem objekt stoji oziroma kateremu
služi kot funkcionalno zemljišče, ki se naha-
ja v sektorju 2 v OIC Logatec.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 11. 2001
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Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 020504/2001-752 ZK-17294
Uvaja se postopek po 136. členu Zako-

na o zemljiški knjigi za vknjižbo lastninske
pravice na Šušmelj Romano, Prvačina 43.

Poizvedbe glede pravic na nepremičnini
pri vl. št. E-41, B-5, k.o. Nova Gorica -
stanovanju št. 23 (po zemljiškoknjižnih po-
datkih garsonjeri št. 4) v pritličju stanovanj-
skega bloka s pripadajočo kletjo št. 16, v
izmeri 5,82 m2, se začnejo opravljati dne
17. 12. 2001.

Imetniki pravic na nepremičnini v vl. št.
E-41, B-5, k.o. Nova Gorica - garsonjeri v
pritličju stanovanjskega bloka v Novi Gorici,
Gregorčičeva 14/b in pripadajoči kleti, se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.

Poizvedbe se bodo opravljale v času od
17. 12. 2001 do 17. 1. 2002, vsak pone-
deljek od 9. do 12. ure pri Okrajnem sodi-
šču v Novi Gorici - zemljiška knjiga, soba
št. 20.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 12. 2001

Amortizacije

N 50/2001 AM-12380
Na predlog Marvin Vale Karlote, Celje,

Spominska 21, je bil pri tukajšnem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vredno-
stnih listin, to je 2 začasnic in št. 0000276
z dne 15. 9. 1995, za 216 delnic nominal-
ne vrednosti za vsako 1.000 SIT v skupni
vrednosti 216.000 SIT ter št. 0000276/B
z dne 15. 3. 1996, za 608 delnic nominal-
ne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
608.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 9. 2001

N 55/2001 AM-17188
Na predlog Černigoj Darka, stanujoče-

ga Celje, Miklošičeva 5, zastopanega po
odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden pri
tukajšnem sodišču postopek za razveljavi-
tev začasnice št. 68, za 151 delnic nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št.
68/B, za 427 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki ju je izdalo Cetis graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 33/2001 AM-17190
Na predlog Smajlovič Hajrije, Celje,

Okrogarjeva 5, zastopane po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnem
sodišču postopek za razveljavitev zača-
snice št. 427, za 106 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT in začasnice št.
427/B, za 299 delnic nominalne vrednosti

1.000 SIT, ki ju je izdalo Cetis graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 61/2001 AM-17191
Na predlog Ropotar Martina, Ul. bratov

Vošnjakov 2, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 411, za 151 delnic nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT in začasnice št. 411/B za
427 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
ki ju je izdalo Cetis graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 31/2001 AM-17192
Na predlog Anite Mestinšek, Celje, Ve-

selova 16, zastopane po odv. Ivanu Levcu
iz Celja, je bil uveden pri tukajšnem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št. 292,
za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT in začasnice št. 292/B, za 354 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki ju je izda-
lo Cetis graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 43/2001 AM-17193
Na predlog Muškatevc Milana, Gorica

pri Slivnici, Bukovje 28, zastopanega po

odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden pri
tukajšnem sodišču postopek za razveljavi-
tev začasnice št. 305, za 93 delnic nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št.
305/B, za 263 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki ju je izdalo Cetis graf d.d.
Celje.

Priglasiteveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 49/2001 AM-17195
Na predlog Gajšek Ludvika, Celje, Čo-

pova 25, zastopanega po odv. Ivanu Levcu
iz Celja, je bil uveden pri tukajšnem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
100/B, za 533 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki jo je izdalo Cetis graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

N 39/2001 AM-17196
Na predlog Kroflič Uroša, stanujočega

Celje, Na zelenici 10, zastopanega po odv.
Ivanu Levcu iz Celja je bil uveden pri tukaj-
šnem sodišču postopek za razveljavitev za-
časnice št. 230, za 126 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 230/B,
za 354 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, ki ju je izdalo Cetis graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 26. 11. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 35/2000 SR-10455
Toženim strankam Konestabo Antonu,

Konestabo Zoru in Konestabo Mariji, vsi ne-
znanega bivališča, pa v tem postopku nima-
jo pooblaščenca, se na predlog tožeče
stranke postavi začasni zastopnik, notar
Aleksander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilir-
ska Bistrica.

O postavitvi začasnega zastopnika obve-
sti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje pred-
metnega sklepa, pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

O postavitvi začasnega zastopnika izda
sodišče oglas, ki ga objavi tudi na sodni
deski.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 7. 2001

P 74/98 SR-17285
Neznanim dedičem po pok. Prosen Citi,

z zadnjim stalnim bivališčem Rezine 5, Lo-
vran, Republika Hrvaška, se za potrebe
predmetnega postopka na predlog tožeče
stranke postavi začasni zastopnik, notar
Aleksander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilir-
ska Bistrica.

O postavitvi začasnega zastopnika obve-
sti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika, od dne izda-
je predmetnega sklepa, pa vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler CSD ne sporoči sodišču, da je posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 5. 2001

I 2000/01802 SR-17277
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni

sodnici Marjeti Hudovernik, v izvršilni
zadevi upnika Slovenskega zavaroval-
niškega  združenja  Ljubljana,  ki  ga  za-
stopa Zavarovalnica Triglav Kranj, proti
dolžnici  Stankovič  Saši,  Rotarjeva  3,
Kranj, zaradi izterjave 359.325 SIT s pp
sklenilo:

dolžnici Stankovič Saši, Rotarjeva 3,
Kranj, se v zadevi Okrajnega sodišča v Kra-
nju, opr. št. I 2000/01802, postavi zača-
snega zastopnika.

Začasni zastopnik je odvetnik mag. Ja-
nez Jocif, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2001

I 2000/01600 SR-17278
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni

sodnici Marjeti Hudovernik, v izvršilni
zadevi  upnika  Domplan  Kranj,  ki  ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
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proti dolžniku Banko Metodu, Gubčeva
ul. 6, Kranj, zaradi izterjave 121.584 SIT s
pp sklenilo:

dolžniku Banko Metodu, Gubčeva ul. 6,
Kranj, se v zadevi Okrajnega sodišča v Kra-
nju, opr. št. I 2000/01600, postavi zača-
snega zastopnika.

Začasni zastopnik je odvetnik mag. Ja-
nez Jocif, Tavčarjeva ul. 22, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 5. 2001

II P 70/95 SR-6155
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Sače Bečić iz Ljub-
ljane, Rusjanov trg 3, proti toženi stranki
Azizu Bečiću, Ive Andriča 15/B, Crkvica,
Zenica, BiH, sedaj neznanega bivališča,
zaradi razveze, na podlagi določila 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena ZPP,
sklenilo:

tožencu Azizu Bečiću, trenutno nezna-
nega bivališča v tujini, se postavi začasni
zastopnik Jernej Pavšek, odvetnik iz Ljublja-
ne, Tržaška 2.

Zastopnik bo zastopal toženo stranko v
postopku od dneva postavitve do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2000

IV P 128/2001 SR-17183
Okrajno sodišče v Ljubljani je po

strokovni sodelavki Vesni Ponikvar, v
pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa
Bavdka, Marinčki 1, Rob, ki ga zastopa
odvetnik Janez Gruden iz Ljubljane, zoper
toženo stranko Branka Strleta, neznanega
prebivališča, zaradi priznanja lastninske
pravice na nepremičninah, dne 19. 11.
2001 sklenilo:

toženi stranki Branku Strletu, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Valter Bogataj, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
128/2001, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma dokler jih organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001

P 125/01 SR-17286
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni

sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v pravdni
zadevi tožeče stranke Kaluža Angela, Hrva-
tini 217, Ankaran, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Železnik iz Sežane, zoper toženo
stranko neznani dediči po 1. pok. Železnik
Antonu in 2. pok. Železnik Josipu, oba Ar-
tviže št. 8, s sklepom z dne 29. 11. 2001
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
toženi stranki neznanim dedičem po pok.
Železnik Antonu in pok. Železnik Josipu,
postavilo začasnega zastopnika, in sicer od-
vetnika Damjana Krta iz Sežane, I. tankov-
ske brigade 9, ki bo toženo stranko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler to-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-

Oklici dedičem

II D 440/98 OD-13567
Košir Marjana, roj. Bergant, hči Jožefa,

upokojenka, roj. 23. 7. 1923, umrla 23. 6.
1998, nazadnje stanujoča Črni vrh 23, Pol-
hov Gradec, drž. RS, je umrla brez oporo-
ke, vsled česar sledi dedovanje po zako-
nu. Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne ose-
be, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo v roku enega
leta od objave tega oklica kot dediči pri
tem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001

III D 255/99 OD-17282
Premrov Teonila, roj. Žorž, hči Angele,

roj. 21. 9. 1919, umrla 12. 12. 1998,
nazadnje stanujoča Gregorčičeva ul. 11,
Ljubljana,  je  z  oporoko  razdelila  večji
del svojega premoženja med sorodnike.
Pri dedovanju na podlagi zakona pa pri-
dejo  v  poštev  tudi  potomci  zapustniči-
nega umrlega polbrata, ki se nahajajo ne-
znano kje.

Zap. zgoraj navedene dediče in morebit-
ne druge dediče se poziva, da se prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči v roku ene-
ga leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2001

D 690/96 OD-17314
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 4. 10. 1996
umrlem Burjan Ludviku, roj. 23. 7. 1921,
Njiverce vas 34, Kidričevo.

Kot dedič pride v poštev sin Kmetič Vili,
roj. 1940, neznanega bivališča, nazadnje
stanujoč v Mariboru.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga poziva, da se v roku enega leta
od objave tega oklica zglasi pri tem sodišču
ali sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2001

Oklici pogrešanih

N 12/2000 PO-17201
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na pre-

dlog Rastislava Cigoja iz Malovš 27, ki ga
zastopa odvetnica Branka Mevlja Turk iz No-

ve Gorice, postopek o dokazovanju smrti
Antona Cigoja, pok. Andreja, Malovše 30,
katerega zastopa skrbnik za poseben pri-
mer Jožef Krkoč iz Malovš 24.

O Antonu Cigoju je znano, da se je rodil
dne 21. 1. 1816 v Malovšah, kot sin po-
kojnih staršev Andreja in Marjane Cigoj.
Njegovo zadnje prebivališče je bilo v Ma-
lovšah št. 30, kjer je dne 12. 11. 1894
umrl. Navedeno izhaja iz mrliškega lista
Župnije Črniče z dne 14. 2. 2000, št.
11/2000.

Drugih podatkov o zgoraj imenovani ose-
bi ni, zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o življenju in smrti Antona Cigoja, na-
zadnje stanujočega Malovše št. 30, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku 30 dni po
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega
roka sodišče izdalo odločbo, s katero bo
potrdilo smrt te osebe.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 19. 11. 2001

N 41/2001 PO-17316
Okrajno sodišče v Novem mestu poziva

v nepravdni zadevi opr. št. N 41/2001 po-
grešanega Janeza Mihaela Rojca, roj. 5. 2.
1887 v Žužemberku št. 106, nazadnje sta-
nujočega neznano kje v ZDA, kakor tudi vse
druge, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da
se oglasijo pri tukajšnjem sodišču na ne-
pravdnem oddelku, ali pri skrbnici za pose-
ben primer Ruži Modic, Koštialova 36, No-
vo mesto, in sicer v roku treh mesecev od
oklica, ker bo sicer sodišče po poteku roka
pogrešanega Janeza Mihaela Rojca razgla-
silo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 12. 2001

Kolektivni delovni spori

Kd 7/2001 K-61315
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagatelji Novak Božo, Bevkova 2,
Ajdovščina in ostali (27) in nasprotnim ude-
ležencem RS Ministrstvo za obrambo, Kar-
deljeva pl. 25, Ljubljana, zaradi ugotovitve
nezakonitega pravilnika o plačah in drugih
prejemkov (suspenzacija nadur) in njego-
vega izvajanja.

Vse osebe, organi in organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v treh dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan 29.
1. 2002 ob 10.15, v sobi št. 3/III nadstro-
pje Delovnega in socialnega sodišča v Ljub-
ljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča od dne
20. 12. 2001 dalje.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001

stopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 11. 2001
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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-48274
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2001/13054 z dne 30. 8. 2001
pod št. vložka 1/11162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5475155
Firma: COM-TAR, Podjetje za marke-

ting, trgovino in storitve, d.o.o., Vrhnika,
Robova 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Robova 6, 1360 Vrhnika
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petrović Zoran, Postojnska

cesta 12, 6257 Pivka, vložek: 2,100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1999.

Obrazložitev: ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbri-
še 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. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-53699
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2001/17177 z dne 6. 11. 2001
pod št. vložka 1/14259/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična št.: 5697140
Firma: AGROHIŠA, trgovina, proizvod-

nja in serivs, d.o.o., Ig 181, Ig pri Ljub-
ljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ig 181, 1292 Ig pri Ljubljani
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Ustanovitelj: Virant Jože, Golo 2, 1292

Ig pri Ljubljani, vložek: 1,573.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbri-
še 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. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Vpisi po ZGD

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-18529
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/00010 z dne 24. 7.
2001, pod št. vložka 1/01951/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782147
Firma: VI-KO, Podjetje za gostinstvo,

trgovino in storitve Gornja Radgona
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na stadion 2, 9250 Gor-
nja Radgona

Osnovni kapital: 2,200.000 SIT.
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzamejo: Vi-
dovič Ankica, Špansko 49, Zagreb, vložek:
550.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4.
1993; Vidovič Ivan, Špansko 49, Zagreb,
vložek: 550.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 1993 in Kovač Ivan, Prešernova 27,
9250 Gornja Radgona, vložek: 1,100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega odstav-
ka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe
vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki
so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih
obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: zo-
per sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni
od objave tega sklepa o izbrisu, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-18531
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 11. 6.
2001, pod št. vložka 1/01609/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5668107
Firma: ŠPREMOTEX, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in gostinstvo, Gornja
Radgona d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kocljeva ul. 13, 9250 Gornja
Radgona

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe prevzamejo: Šrem-Va-
ljavečki Marija, Toplička 2, Varaždin, vložek:
499.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1992; Šprem Božena, Prebukovje 66, Pre-
bukovje, vložek: 501.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 6. 1992 in Majcen Šimun, Ža-
rovnica 67, Lepoglava, vložek: 500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1993.

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 (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-
la vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: zoper sklep je dopu-
stna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 08344/2001 Rg-13591
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

družbe Progas tekoči plin, trgovsko podje-
tje d.o.o. Ljubljana, Linhartova 11/A, ki jo
zastopa odvetnik Drago Mlinarič, Ljubljana,
Miklošičeva 26, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:

družba Progas tekoči plin, trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Linhartova
11/a, reg. št. vl. 1/31820/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 5. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Progas Gesellschaft mit
Beschrankter Haftung & CO. Kommandit-
gesellschaft, Westfalendamm 84-86, D-44,
Dortmund, Nemčija, z ustanovitvenim kapi-
talom 5,000.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001

Srg 16710/2001 Rg-17237
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Cleanex d.o.o., čiščenja, Trdinova 32,
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Domžale, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Cleanex, d.o.o., čiščenja, Trdinova
32, Domžale, objavlja sklep:

Cleanex d.o.o., čiščenja, Trdinova
32, Domžale, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 10.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Golob Iztok, Cesta Borisa
Kraigherja 6b, Velenje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,522.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,522.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Golob Iztoka, Cesta Borisa Kraigher-
ja 6, Velenje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2001

Srg 17634/2001 Rg-17289
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

AGA GAS, plinski proizvodi d.o.o. Brnčičeva
13, Ljubljana, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe AGA GAS, plinski proizvodi d.o.o.
Brnčičeva 13, Ljubljana, objavlja sklep:

AGA GAS, plinski proizvodi d.o.o. Brn-
čičeva 13, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 10. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Linde plin d.o.o., Celje,
Bukovžlak 65b, Celje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Linde
plin d.o.o., Celje, Bukovžak 65b, Celje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2001

MURSKA SOBOTA

Srg 2001/00647 Rg-17288
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ILLES, proizvodnja in trgovina

Pince Marof d.o.o., Pince Marof 10, vpi-
sana v sodni register tukajšnjega sodišča,
vl. št. 1/01987/00, preneha po skrajša-
nem postopku ZGD, po sklepu družbenika
z dne 11. 10. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ilić Dragan, Pince Marof 10, kot družbe-
nik prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 12. 2001

NOVA GORICA

Srg 2002/2001 Rg-17290
Družba Konplet, konfekcija in pleteni-

ne d.o.o., Cerkno, s sedežem Pot na Za-
vrte 2, Cerkno, vpisane pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3090-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
28. 11. 2001.

Ustanoviteljica družbe je Šinkovec Mir-
jam, Pot v Strano 1, Cerkno, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 12. 2001

Srg 1999/2001 Rg-17291
Družba Konzumna trgovina d.o.o., Tr-

govina in gostinstvo, Petra Skalarja 8,
Tolmin, s sedežem Petra Skalarja 8, Tol-
min, vpisane pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1197-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 22. 11. 2001.

Ustanovitelja sta Valerija Flajs in Darijo
Flajs, oba Ulica Albina Rejca 17, Tolmin, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatev do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 12. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje
d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, prekli-
cuje štampiljko številka 37, pravokotne obli-
ke velikosti 50 x 12 mm, z vsebino: KOTO,
proizvodno in trgovsko podjetje d.d., 37,
Ljubljana, Miklošičeva 5. Ob-61300

Priglasitveni list

Bajda Franc, Gorenja vas 25, Podkum,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0640/99,
izdan dne 1. 10. 1999. gni-75363

Bozgo Danica, Zagrebška 75, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5176/97.
gnb-75449

Božjak Franc, Sp. Škofije 150/a, Škofi-
je, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016536/0400-00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-75593

Cmor Štefan, Bodonci 33, Bodonci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 36-1984/01, iz-
dan dne 15. 1. 2001. gnw-75574

Hrovatič Franc s. p., Lutrje 28, Ponikva,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0599/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnl-75435

Jurišič Boris, Zelsko 30, Postojna, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41-269/94, iz-
dan dne 23. 5. 1994. gnt-75352

Leskovec Franc s.p., Kovinoplastika - pre-
delava plastike, orodjarstvo, Šentjošt 16, Hor-
jul, priglasitveni list, opravilna št. 28-0929/94,
izdan dne 25. 5. 1994. gnm-75559

Majerič Miroslav s.p., Vinogradniška 7,
Orehova vas, priglasitveni list, opravilna št.
064-2450/94, izdan dne 1. 12. 1994.
gnt-75327

Majetič Jože, Drenovec 2, Vinica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015306/0112/00-15/1995. gnr-75329

Peček Olga, Gregorčičeva ulica 55,
Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0650/94, izdan dne 11. 1. 1996.
gns-75428

Pirš Rozalija, Industrijska 49, Ruše, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovole-
nje, št. 043923/0480/005-78/19955, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnq-75330

Ratajc Drago s.p., Gubčeva 3, Sloven-
ske Konjice, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 009039/0336/00-61/95, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-75632

Soldo Slobodan, Vodriž 13/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, priglasitveni list, opravil-
na št. 49-0615/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnm-75509

Šinko Ludvik, Skakovci 37, Cankova,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000150/0184/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-75361
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Šterk Pavel s.p., Kovača vas 6, Stari trg
ob Kolpi, obrtno dovoljenje, št.
015405/0261/00-15/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gne-75371

Zagoršek Ivo, Ločen dol 30, Rogaška
Slatina, obrtno dovoljenje, št. 63233 - re-
prezentativno obrtno dovoljenje. gnh-75514

Zagoršek Ivo, Ločen dol 30, Rogaška
Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
63233. gni-75513

Zagožen Barbara s. p. Interdent, Dol 1,
Gornji grad, priglasitveni list, opravilna št.
35-0361/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnq-75430

Potne listine

Beriša Imer, Breg 26/a, Celje, potni list,
št. BA 792736. gnn-75358

Bizjak Zvonko, Ul. Janka Ulriha 17, Ve-
lenje, potni list, št. AA 653502. gnw-75399

Blažič Peter, Pločanska ul. 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 312967, izdala UE
Ljubljana. gnz-75446

Brandstatter Boštjan, Clevelandska 29,
Ljubljana, potni list, št. AA 679115, izdala
UE Ljubljana. gnp-75531

Breznik Aljoša, Zadrečka cesta 9, Na-
zarje, potni list, št. BA 730513, izdala UE
Mozirje. gnx-75423

Cerovšek Samo, Mlinska pot 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 616071, izdala UE
Ljubljana. gnr-75529

Čeh Simona, Segovci 44/a, Apače, pot-
ni list, št. BA 953956, izdala UE Gornja
Radgona. gnm-75459

Felicijan Alen, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list, št. BA 858172, izdala
UE Ljubljana. gnu-75426

Gerenčer Damir, Velika Polana 197/a,
Velika Polana, potni list, št. BA 783105,
izdala UE Lendava. gnn-75633

Grill Matjaž, Regerča vas 55, Novo me-
sto, potni list, št. BA 722069. gnx-75648

Hojski Jožef, Kovičeva ulica 1, Maribor,
potni list, št. AA 657814. gni-75463

Iličić Tatjana, Kidričeva 20, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 760269.
gnj-75612

Jalovec Anton, Kremen 37/a, Krško,
potni list, št. BA 985029, izdala UE Krško.
gnt-75677

Jelen Draga, Krajnčica 20, Šentjur, pot-
ni list, št. BA 122122, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnc-75394

Jernejčič Andrej, Šercerjeva ul. 23, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 247851, izdala UE
Ljubljana. gnj-75537

Jež Denis, Slap 82, Vipava, potni list, št.
BA 791965, izdala UE Ajdovščina.
gnp-75656

Kern Neža, Rudesheimer Rornall 3,
53879 Euskirchen, potni list, št.
O000045356. gns-75507

Kesedžić Djemal, Dobrunjska cesta 50,
Ljubljana, potni list, št. BA 888585, izdala
UE Ljubljana. gng-75640

Kocjančič Sebastjan, Pomjan 40, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 124175, izdala UE Koper. gnf-75391

Kolar Janez, Hauptstr. 56, St. Johann
im Pg -Austria, potni list, št. BA 059111.
gnt-75402

Kopi Ivica, Verd 6, Vrhnika, potni list, št.
BA 066097. gnq-75355

Kos Mirijam, Konig-Karl-Str.19, D-70372
Stuttgart, potni list, št. BA 613836.
gnh-75539

Kovač Franc, Bodonci 56, Bodonci, pot-
ni list, št. P00058912. gnh-75389

Kovačič Srečko, Jagodje, Vrtača 3, Izo-
la - Isola, potni list, št. AA 508306, izdala
UE Izola. gno-75657

Labignan Sandra, Jadranska cesta 12, An-
karan - Ankarano, maloobmejno prepustnico,
št. AI 60896, izdala UE Koper. gne-75392

Lazar David, Dolga reber 34, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. P 53777. gnh-75614

Lazar David, Dolga reber 34, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 138430, izdala UE Koper. gng-75615

Lazar Nadja, Dolga reber 34, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 520499.
gni-75613

Lazar Nadja, Dolga reber 34, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 138410, izdala UE Koper. gnf-75616

Lešnjak Jernej, Zalog pri Cerkljah 29,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA
112173. gnl-75510

Majhen Ivan, Soteska 61, Straža, potni
list, št. AA 553885. gns-75628

Martić Mila, Jakčeva ul. 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 62704, izdala UE Ljubljana.
gnt-75406

Merdanović Midhet, Na zelenici 6, Pre-
bold, potni list, št. P 000001559. gnv-75625

Meško Ivan, Placar 72, Destrnik, potni
list, št. BA 518984. gnt-75427

Nemec Mihael, Ulica Bratov Pihler 10/a,
Ljutomer, potni list, št. BA 186798, izdala
UE Ljubljana. gnd-75543

Novak Andrej, Sp. Selce 15, Grobelno,
potni list, št. BA 970588, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-75424

Pavlič Anton, Cesta 20. julija 2/b, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. AA 947210.
gnl-75660

Perko Karolina, Cesta v Rošpoh 126/a,
Kamnica, potni list, št. BA 603699.
gnj-75437

Povodnik Natalija, Metni vrh 30/b, Sev-
nica, potni list, št. P00119834. gnc-75673

Požek Franc, Vojkova ulica 37, Portorož
- Portorose, potni list, št. BA 914834, izda-
la UE Piran. gnq-75655

Purić Nenad, Hladilniška pot 26, Ljublja-
na, potni list, št. BA 735096, izdala UE
Ljubljana. gni-75638

Ražman Sonja, Dekani 13, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 24973, izda-
la UE Koper. gnd-75393

Rehar Peter, Schauenburgerstr. 31,
25421 Pinneberg, Nemčija, potni list, št.
AA 807294. gnp-75506

Remškar Anton, Tržaška cesta 453/a,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
287334, izdala UE Ljubljana. gnc-75444

Repnik Gotvan Vlado, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. BA 772834,
izdala UE Ljubljana. gnd-75368

Saiti Demuš, Koroška 21, Maribor, potni
list, št. BA 873267. gnz-75396

Sarhatlić Liljana, Cesta železarjev 7, Je-
senice, potni list, št. AA 661644.
gny-75622

Sarhatlić Mustafa, Cesta železarjev 7,
Jesenice, potni list, št. BA 606474.
gnb-75620

Savič Željko, Plešičeva ul. 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 846778, izdala UE Ljublja-
na. gni-75563

Simeunić Drago, Vodenska 47, Trbov-
lje, potni list, št. BA 598496. gnl-75585

Strojko Roko, Jakčeva 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 153231, izdala UE Ljubljana.
gno-75407

Šijanec Peter, Kamniška 30, Maribor,
potni list, št. CA 1761. gnq-75555

Šimenc Marko, Klanc 9/a, Bovec, potni
list, št. AA 57999. gno-75382

Škofic Matjaž, Triglavska ulica 18, Ra-
domlje, potni list, št. AA 325640, izdala UE
Domžale. gnh-75439

Šmit Tina, Za žago 4, Bled, potni list, št.
BA 728033. gny-75647

Špacapan Dean, Dolga Reber 2, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 577033.
gng-75390

Šterk Alojz, Ul. 21. oktobra 19/a, Črno-
melj, potni list, št. AA 628754. gnb-75320

Švigelj Tomaž, Srednja vas 101, Šen-
čur, potni list, št. BA 968928. gnz-75671

Teraž Sebastijan, Klinetova 6, Maribor,
potni list, št. AA 241564. gnh-75464

Turčin Bojan, Ciglence 48, Spodnji Du-
plek, potni list, št. AA 229074. gnl-75360

Vidmar Boštjan, Moste 60/b, Komenda,
potni list, št. AA 452925, izdala UE Kamnik.
gns-75653

Vidmar Špela, Moste 60/b, Komenda,
potni list, št. AA 452669, izdala UE Kamnik.
gnt-75652

Volik Simon, Sp. Škofije 61, Škofije, pot-
ni list, št. BA 947415. gnm-75659

Vrana Alojzij, Eierstr. 48 (Haus 6),
D-70179 Stuttgart, potni list, št. BA
567577. gnw-75499

Zibelnik Aleš, Cesta Dolomitskega odre-
da 88, Ljubljana, potni list, št. BA 682274,
izdala UE Ljubljana. gnf-75566

Zibelnik Nataša, Cesta Dolomitskega
odreda 88, Ljubljana, potni list, št. BA
682275, izdala UE Ljubljana. gng-75565

Žagar Eleonora, Kampel 3/c, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 914176.
gnn-75383

Žibert Marijan, Gaj 2, Jesenice na Do-
lenjskem, potni list, št. AA 748489, izdala
UE Brežice. gnr-75429

Osebne izkaznice

Ahačevčič Angela, Podpeč 19, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
588242. gng-75515
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Alagić Edin, Želimlje 31, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 308975. gno-75636

Babič Jelena, Zelenica 6, Tržič, osebno
izkaznico, št. 365138. gnb-75670

Bešić Mihrudin, Društvena ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 854161.
gnk-75536

Bidovec Marjan, Župančičeva 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 261314. gny-75397

Blagajne Tea, Zelena pot 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 941577. gnh-75489

Butinar Vladimir, Gregorčičeva 25, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 204407.
gnh-75414

Čeh Simona, Segovci 44/a, Apače, ose-
bno izkaznico, št. 31865. gnl-75460

Debenjak Berta Vincencija, Vošnjakova
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000012379. gnb-75370

Dolenc Janez, Zlatek 53/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272332. gnr-75504

Došen Aleksandra, Trnoveljska cesta 99,
Celje, osebno izkaznico, št. 957526.
gnn-75362

Drozg Zvonko, Ul. Erne Starovašnik 36,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 129350.
gnr-75433

Fortuna Uroš, Zavetiška 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 332968. gny-75322

Gajšek Dragana, Borova vas 30, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 375761.
gnk-75511

Grbec Nada, Vrhovci c. VIII/2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 596360.
gnc-75644

Grošelj Anita, Božidarja Jakca 8, Porto-
rož - Portorose, osebno izkaznico, št.
860432. gnv-75550

Herič Marija, Ješovec pri Šmarju 11,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
162932. gnt-75627

Horvat Jože, Mlekarniška ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 484219.
gnj-75462

Hrvač Aleksandar, Pibernikova cesta 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 181822.
gnt-75577

Ilić Božo, Koroška cesta 34, Maribor,
osebno izkaznico, št. 177955. gnm-75359

Janša Boris, Preglov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 683049. gnq-75630

Jeraj Frančišek, Kidričeva 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 438191. gnn-75558

Jerman Anton, Ostrožnik 12, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 262616. gnc-75419

Jovanović Andrej, Adamičeva 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 360855.
gnp-75331

Jovanović Ivana, Strossmayerjeva 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 399463.
gnw-75624

Kanflič Manca, Runkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257715. gnv-75375

Klašnja Monika, Runkova ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 622648.
gnw-75374

Kolenc Judita, Podgora 50, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 104772.
gns-75678

Koren Jožef, Resljeva 44, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 588615. gnl-75635

Košič Gabrijela Erika, Ob mahovniški ce-
sti 32, Kočevje, osebno izkaznico, št.
493017. gnb-75545

Košir Bronislava, Miklošičeva 8/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 19860.
gns-75378

Košnjek Jože, Pot na polje 7, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 278794. gnk-75386

Kotnik Milan, Stritarjeva 3, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 971689. gny-75422

Kuhanec Kristina, Avgustinčičeva ulica
15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
994939. gnj-75587

Kverh Petra, Ulica Vena Pilona 10, Aj-
dovščina, osebno izkaznico, št. 261016.
gne-75542

Labus Marko, Jenkova cesta 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 38447. gnr-75679

Ladinek Jožef, Spodnji Razbor 17, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico,
št. 62906. gnm-75384

Leskovar Martin, Draža vas 2, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 237021.
gnu-75401

Malešič Irena, Spodnje Gameljne 98,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
371175. gnp-75581

Malešič Ivan, Spodnje Gameljne 98,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
886482. gnr-75579

Maqyar Jože, Lendavske gorice 308/a,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
329307. gnk-75561

Marijon Pavšič Damjana, Istrska vrata 10,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 367762.
gnw-75474

Medenjak Marjan, Ul. Frankolovskih žr-
tev 1, Celje, osebno izkaznico, št. 459558.
gnb-75420

Metelko Urbanija Jutra, Levstikova 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546944.
gno-75432

Mihalič Franc, Ratež 5/a, Brusnice, ose-
bno izkaznico, št. 443586. gng-75415

Mihevc Marija, Vodnikova 128, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 58677.
gnx-75398

Nastran Bojan, Cesta na Svetje 78, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 928668.
gne-75417

Novak Ivan, Vrbanska 28/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 666905. gnb-75395

Novšak Ivan, Obrezija 14, Izlake, ose-
bno izkaznico, št. 182798. gnn-75408

Oblak Marija, Stožice 35, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 985461. gnc-75669

Pavša Vladimir, Žibertova ulica 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 831834.
gnh-75664

Pegam Marinka, Češnjica 2/a, Podnart,
osebno izkaznico, št. 32177. gnl-75385

Petrak Aljoša, Stantetova 13, Velenje,
osebno izkaznico, št. 239707. gno-75557

Pirjevec Ana Nuša, Hrvatski trg 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 291449.
gnq-75380

Pleša Zdenko, Plavje 107, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 254484. gnv-75650

Plešec Marija, Preška cesta 10, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 361595.
gnh-75589

Plut Nada, Kranjska cesta 3/d, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 354942.
gno-75532

Pogačar Miha, Rakitna 51/a, Preserje,
osebno izkaznico, št. 732551. gnw-75324

Ponikvar Janez, Vincarje 46, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 158501.
gnn-75583

Pozinek Ivan Marjan, Cesta na Grad 50,
Celje, osebno izkaznico, št. 578986.
gnd-75618

Premelč Milena, Gregorčičeva 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 471617.
gnt-75377

Pristov Ines, Kovačičeva 6, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 254445. gnc-75469

Prosenik Marija, Paradiž 4, Trebnje, ose-
bno izkaznico, št. 149025. gnw-75649

Pugelj Janko, Lipa 16, Struge, osebno
izkaznico, št. 213396. gnc-75544

Rančigaj Ida, Breg pri Polzeli 50/a, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 603074.
gnb-75570

Razdrtič Zofija, Oražnova ul. 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 441560.
gnx-75473

Reja Neža, Pražakova 11, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 936321. gnb-75645

Rek Dušica, Mariborska c. 45, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 121182.
gnd-75418

Rode Bojan, Šišenska 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 403404. gng-75665

Romih Tanja, Kovinarska 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 246503. gnv-75475

Rovan Breda, Martina Krpana 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 495177.
gni-75538

Rupnik Iris, Kacinova 7, Idrija, osebno
izkaznico, št. 243005. gny-75672

Sarhatlić Jasna, Cesta železarjev 7, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 258525.
gnz-75621

Schwarz Igor, Benčičeva 17, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 111138.
gnf-75416

Smakaj Sabina, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 158143.
gnq-75405

Smodiš Melita, Škofja Riža 1, Dobovec,
osebno izkaznico, št. 232867. gnr-75629

Srebrnič Mateja, 30. divizije 13/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 321404.
gni-75388

Sternad Zmagoslav, Ob plantaži 35, Lim-
buš, osebno izkaznico, št. 951856.
gns-75403

Šabanović Marissa, Sečovlje 36, Sečov-
lje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 842584.
gnx-75548

Širaj Andrej, Videm 2, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 687187. gnu-75501

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 446260.
gnh-75364

Špendija Maja, Vitan 19, Kog, osebno
izkaznico, št. 777531. gnr-75654

Uratnik Gorazd, Podgora 25/a, Šmar-
tno ob Paki, osebno izkaznico, št. 121172.
gnf-75666
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Vončina Janja, Podsmreka 19 b, Dobro-
va, osebno izkaznico, št. 000278581.
gnx-75373

Vrečar Marjan, Rimska ploščad 21, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 991314. gnd-75468

Vuković Miloš, Brodarjev trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 406493.
gnk-75611

Zelič Katica, Libna 1/b, Krško, osebno
izkaznico, št. 34406. gnu-75626

Vozniška dovoljenja

Adžikić  Elvir,  Novi  log  19/e,  Hra-
stnik, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 6312, izdala UE Hrastnik.
gnz-75521

Alagić Edin, Želimlje 31, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489650,
reg. št. 241234, izdala UE Ljubljana.
gnf-75641

Aliriza Abdi, Stara cesta 1, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 46,
izdala UE Vrhnika. gnl-75560

Babnik Nejc, Zasavska 31/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1194029,
reg. št. 48559, izdala UE Kranj. gnt-75602

Bedeković Mitja, Podplešivica 20, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1214779, reg. št. 222005, izdala UE
Ljubljana. gnu-75551

Berčan Boštjan, Ižanska cesta 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1192898, reg. št. 174556, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-75634

Bešić Mihrudin, Društvena ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001703, reg. št. 201394, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-75535

Boban Stanislava, Goriška cesta 63, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858104, reg. št. 8037, izdala UE Velenje.
gnb-75674

Borkovič Milica, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550548, reg. št. 248724, izdala UE
Ljubljana. gnd-75668

Brelih Vesna, Gradnikova cesta 83, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 426987, reg. št. 7001. gnf-75541

Cestnik Miroslav, Ob Rogoznici 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
3268, izdala UE Ptuj. gnq-75455

Cujnik Zdenko, Pot Draga Jakopiča 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065891, reg. št. 111350, izdala UE
Ljubljana. gnk-75661

Cvetko Tina, Ul. Lackove čete 39, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43873, izdala UE Ptuj. gnv-75600

Čačovič Aleš, Gasparijeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420206, reg. št. 208539, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-75554

Čeh Aleks, Cesta na Markovec 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 42792. gnr-75354

Čeh Ivan, Drstelja 34, Destrnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 26406,
izdala UE Ptuj. gnw-75599

Čepin Aljoša, Šaranovičeva ulica 9, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1160848, reg. št. 43897, izdala UE Celje.
gnv-75400

Čučnik Renata, Ul. bratov Babnik 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234488, reg. št. 223526, izdala UE
Ljubljana. gni-75338

Drobnič Antonija, Zalog 11, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 443590, izdala UE
Tolmin. gnc-75594

Drozg Zvonko, Ul. Erne Starovašnik 36,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 9021, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnj-75337

Egartner Frančiška, Justinova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011926, reg. št. 202102, izdala UE
Ljubljana. gng-75540

Erjavec Tomaž, Sodnjiska ulica 16, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1186664, reg. št. 20103, izdala UE
Grosuplje. gnn-75533

Exle Alen, Ulica Janeza Rožiča 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1551142, reg. št. 247426, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-75456

Friškič Samoel, Gregorčičeva ul. 51,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 25764. gnt-75452

Gomboc Matej, Prvomajska 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
33950. gnd-75343

Grabner Pavel, Tomšičeva 1/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904197, izdala UE Žalec. gnz-75471

Grašič Anton, Polica 11, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 114687,
reg. št. 2200, izdala UE Kranj. gny-75547

Gregorič Valentin, Zalošče 1, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 44640,
izdala UE Nova Gorica. gnw-75549

Gregorinčič Suzana, Koroška 40, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167004, reg. št. 8259, izdala UE Tržič.
gnx-75348

Grižon Mitja, Dragonja 13, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11849. gne-75592

Gumzej Alojz, Laporje 58, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3196, izdala
UE Slovenska Bistrica. gns-75528

Hlede Stojan, Hum 22, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38082,
izdala UE Nova Gorica. gne-75617

Horvat Marija, Cilenškova ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364590, reg. št. 33939, izdala UE Ljub-
ljana. gny-75651

Hribar Borut, Cesta 14 divizije 58, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177439, reg. št. 112228. m-2456

Hrvač Aleksandar, Pibernikova cesta 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1414548, reg. št. 22249, izdala UE
Kamnik. gns-75578

Hudin Matevž, Lokanja vas 15, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 20747, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnz-75596

Ipavec Jelka, I. Suliča 4/c, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10049. gnp-75356

Iskra Lovro, Ul. Željka Tonija 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298397, reg. št. 226208, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-75534

Jakuš Mejarec Dragutin, Veliki Obrež
40, Dobova, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 8737, izdala UE Brežice.
gnj-75512

Janša Boris, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101890, reg. št. 150712, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-75631

Jovanović Ivana, Strossmayerjeva 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 441786, reg. št. 23683, izdala UE Mari-
bor. gnx-75623

Kacin Goran, Mladinska 8, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1345489, reg. št. 10743, izdala UE Idrija.
gnp-75556

Kanflič Manca, Runkova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367319, reg. št. 232551, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-75376

Kaspar Marko, Ob polju 38, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10265,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-75421

Kern Darko, Jezerska cesta 107, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
805149, reg. št. 22764, izdala UE Kranj.
gnx-75448

Kos Boštjan, Slatnarjeva ulica 5, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16706, izdala UE Kamnik. gnh-75639

Košnjek Matjaž, Cankarjeva 19, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
739661, reg. št. 4802. gnl-75610

Kragelj Barbara, Žabče 11/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001139233, iz-
dala UE Tolmin. gnb-75520

Kranjc Zdenko, Ponikva 12, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
7539, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-75357

Križan Vinko, Malna 11/b, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
199363, reg. št. 8124, izdala UE Lenart.
m-2442

Krpan Tihomir, Barizoni 17/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št.
29657, izdala UE Koper. gnu-75326

Kuhanec Kristina, Avgustinčičeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 63590, reg. št. 167065, izdala
UE Ljubljana. gnk-75586

Kverh Petra, Ulica Vena Pilona 10, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1395795, reg. št. 16655, izdala UE
Ajdovščina. gng-75523

Leskovar Mitja, Plešičeva 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
91344, reg. št. 119301, izdala UE Ljublja-
na. gnm-75434

Levstik Jernej, Mrtovec 9/b, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1405497, reg. št. 10833. gnu-75676

Lomovšek Urška, Murnova ulica 29,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1036432, reg. št. 29907, izdala UE
Domžale. gnv-75350

Lorbek Matej, Krnci 17, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 29708.
gnc-75344

Lukše Rok, Na gradišču 12, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9308,
izdala UE Mozirje. gnv-75675

Majč Matej, Slovenska 46, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10001. gnp-75606
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Majnik Romi, Tržaška 7, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9957,
izdala UE Izola. gnt-75527

Malešič Irena, Spodnje Gameljne 98,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 730861, reg. št. 85451, izdala
UE Ljubljana. gno-75582

Malešič Ivan, Spodnje Gameljne 98,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189724, reg. št. 59483, izda-
la UE Ljubljana. gnq-75580

Marinič Andrej, Vedrijan 6/d, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35474.
gnt-75502

Marksl Robert, Terbebovci 8, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 9283, izdala UE Gornja
Radgona. gns-75328

Mihalek Novak Petra, Plečnikova 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493511, reg. št. 121810, izdala UE Mari-
bor. gni-75413

Mihalič Gregor, Kruplivnik 28, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 34734. gnu-75526

Mihelj Žarko, Preserje 97, Branik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 25132,
izdala UE Nova Gorica. gnu-75601

Miheljak Mojca, Klanc 82, Dobrna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42935.
gnj-75412

Mlakar Gregor, Ljubljanska cesta 44,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1300398, reg. št. 33892, izdala UE
Domžale. gne-75642

Mlasko Jožef, Ljubljanska 103, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497199, reg. št. 66250, izdala UE Mari-
bor. gnb-75470

Naglav Andrej, Pod ostrim vrhom 19,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 9651, izdala UE Trbovlje.
gnw-75349

Nešovič Nataša, Poljane nad Škofjo Lo-
ko 58, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25724, izdala UE
Škofja Loka. gnz-75546

Novak Jože, Aljaževa 17/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. A, št. SA 328970.
gnf-75441

Orešek Gregor, Ob železnici 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092144, izdala UE Maribor. gnn-75508

Pavša Vladimir, Žibertova ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926303, reg. št. 142181, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-75663

Pegam Marinka, Češnjica 2/a, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
697250, reg. št. 17201. gnh-75339

Peperko Franc, Malečnik, Trčova
2357a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1128394, reg. št. 111440.
gnx-75573

Perič Aleš, Količevo 47/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1159920, reg. št. 31858, izdala UE Dom-
žale. gne-75567

Perko Uroš, Bevke 123, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12952,
izdala UE Vrhnika. gnb-75445

Pikl Jože, Železno 18/a, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401188,
izdala UE Žalec. gnk-75411

Planinc Jakob, Goriška 40, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

290790, reg. št. 12334, izdala UE Vele-
nje. gnc-75569

Pogačar Miha, Rakitna 51/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216098, reg. št. 191820, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-75323

Pogačnik Andrej, Kamna Gorica 17,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1469621, reg. št. 27898.
gne-75442

Pozinek Ivan Marjan, Cesta na Grad 50,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
341742290, reg. št. 19424. gnc-75619

Pugelj Janko, Lipa 16, Struge, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11701.
gny-75522

Rappl Sonja, Huje 8, Kranj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 419755, reg. št.
8364. gnw-75524

Rejec Tina, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 82/2001. gns-75553

Repnik Gotvan Vlado, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1244472, reg. št. 7385, izda-
la UE Velenje. gnc-75369

Rihter Pikl Jolanda, Železno 18/a, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1401187, izdala UE Žalec. gnm-75409

Rink Saša, Archinetova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287369, reg. št. 227452, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-75564

Robar Cvetka, Pečke 45, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21076,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-75595

Robida Ines, Budinja vas 21, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
37763, izdala UE Novo mesto. gny-75347

Rustja Stanislav, Marušičeva ulica 2, Pi-
ran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13580. gnv-75525

Ružič Primož, Trnovec 4, Metlika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1338778,
reg. št. 5650, izdala UE Metlika. gnz-75646

Sedej Boštjan, Žabnica 70, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419877, reg. št. 152523, izdala UE Ljub-
ljana. gne-75467

Skobe Mojca, Srednje Gameljne 39,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370413, reg. št. 235367, iz-
dala UE Ljubljana. gnz-75321

Sodja Matej, Zabreznica 7/f, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 22602, izdala UE
Jesenice. gng-75590

Solce Gregor, Kamna Gorica 3/a,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1510013, reg. št. 28114.
gnr-75604

Srebrnič Mateja, 30. divizije 13/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37346, izdala UE Nova Gorica.
gng-75340

Starc Martina, Stope 4, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970235, reg. št. 87121, izdala UE Ljublja-
na. gnz-75571

Sternad Zmagoslav, Ob plantaži 35, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
334005, reg. št. 40863, izdala UE Mari-
bor. gnr-75404

Stojnšek Martin, Pečke 45, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20240,
izdala UE Slovenska Bistrica. gny-75597

Šimek Marija, Samova 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 506994150, reg. št.
13528. gnv-75575

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 2529, izdala UE Hrastnik.
gnf-75366

Štricelj Martin, Delavska cesta 71, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
599559, reg. št. 42486, izdala UE Kranj.
gns-75603

Veljič Predrag, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. 6332. gnd-75518

Vodušek Leonida, Efenkova 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058192, izdala UE Žalec. gnv-75425

Vončina Janja, Podsmreka 19 b, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1243489, reg. št. 000141709, izdala UE
Ljubljana. gny-75372

Zaman Ernest, Šmarješke Toplice 208,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 17953, izdala UE Novo
mesto. gns-75453

Zildžović Adnan, CKŽ 48, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15426,
izdala UE Slovenj Gradec. gnj-75562

Zlodej Aleš, Nova vas 5, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 12036. gnn-75333

Zorčič Mojca, Hrastovec 28/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340078, reg. št. 29140, izdala UE Vele-
nje. gnd-75568

Zupan Matevž, Povlje 6, Golnik, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. S 1401774, reg. št. 42259, izdala UE
Kranj. gnu-75351

Žmauc Darja, Dunajska cesta 369, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373654, reg. št. 144647, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-75658

Zavarovalne police

Arko Dejan, Pot na Poljane 5, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 830069, izdala za-
varovalnica Tilia. gnv-75500

Božjak Milan, Dragočajna 28, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 786407, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnu-75451

Gašperlin Tomaž, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 748297,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-75447

Zimet Petra, Metelkova 7, Maribor, za-
varovalno polico, št. 389591, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-2454

Spričevala

Barta Mitja, Jocova 65, Maribor, spriče-
valo o končani OŠ Janko Padežnik Maribor,
izdano leta 1987. m-2461

Bjelan Đuro, Preradovičeva 31, Maribor,
diplomo Poklicne kovinarske šole Maribor
Tabor, izdana leta 1974. m-2447
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Blaznik Tomaž, Pod Goricami 19, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tiska in papirja v Ljublja-
ni, izdano leta 1971. gnq-75605

Centa Danilo, Turjak 20, Turjak, maturi-
tetno spričevalo Srednje trgovske šole v Lju-
blajni, izdano leta 1980. gno-75457

Dobrajc Edvard, Trubarjeva 53/b, Ce-
lje, zaključno spričevalo Srednje komercial-
ne šole v Celju. gnk-75461

Dušič Aleš, Trebež 49/a, Artiče, indeks,
št. 93517123, izdala Fakulteta za strojniš-
tvo v Mariboru. m-2455

Gornjec Tanja, Lendavska 19, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole Maribor, izdano le-
ta 1973. m-2443

Goršek Igor, Goriška cesta 59, Velenje,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Vele-
nje - strojna in rudarska šola, izdano leta
1997. gny-75572

Gyoha Goran, Cankova 39/a, Cankova,
zaključno spričevalo Srednje strojne in tek-
stilne šole v Murski Soboti, izdano leta
1999. gnd-75443

Hudnik Klemen, Slovenska cesta 2, Cer-
klje na Gorenjskem, potrdilo o uspehu
SERŠ Kranj, šolsko leto 2000/2001.
gnv-75325

Kavšek Anže, Seliškarjeva cesta 6, Gro-
suplje, indeks, št. 47331, izdala FDV v Ljub-
ljani. gnj-75637

Klančišar Bernarda, Selo 76, Zagorje ob
Savi, indeks, št. 61186859, izdala Peda-
goška fakulteta Maribor. m-2448

Leben Silvo, Porabska 4, Gornja Radgo-
na, spričevalo 4. letnika Srednješolskega
centra pedagoške usmeritve Murska Sobo-
ta- smer strojni tehnik, izdano leta 1994.
gnu-75476

Ljubec Branko, Drbetinci 28, Vitomarci,
indeks, št. Mizarske šole Limbuš - obdelo-
valec lesa, leta 1982. m-2458

Mešl Kristina, Parož 2/a, Dobrna, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Celju,
izdano leta 1980. gnn-75608

Pečenko Nina, Klunova 6, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ od 1. do 6. razre-
da OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani, izdano
leta 1995 do 2001. gnt-75552

Pivec Boštjan, Zakotnikova 7, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič,
izdano leta 1991. gnr-75379

Pocajt Janja, Veliki vrh 9/a, Šmartno ob
Paki, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje cvetličarske šole v Medlogu, izdano leta
2000. gnq-75680

Ptah Stepanov Menih, Kraška 6, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole Koper, izdano leta 2001.
gny-75472

Reja Pamela, Nazorjeva 11, Izola - Isola,
diplomo Srednje ekonomske šole z italijan-
skim učnim jezikom v Izoli, izdana leta 1992.
gnm-75584

Režek Maruška, Rašiška ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
farmacijoin zdravstvo. gnr-75458

Slana Darko, Cesta zmage 8, Maribor,
zaključno spričevalo, št. 381/92 Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Maribor. m-2457

Špenko Roman, Moste 5/a, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole

za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnj-75387

Štayer Oto, Segovci 59, Apače, diplo-
mo Srednje agroživilska šole - kmet. meha-
nik, izdana leta 1987. m-2451

Trstenjak Katja, Vrazova 50, Maribor, in-
deks, št. 81583755, izdala EPF Maribor.
m-2453

Vavpetič Nadja, Kolodvorska cesta 25,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1980, izdano na ime Ojsteršek Nadja.
gnj-75662

Vučkič Darja, Černelavci, Gorička 72,
Murska Sobota, indeks, št. 81345139, iz-
dala VEKŠ Maribor. m-2450

Zemljič Patrik, Markovičeva 11, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-2449

Žagar Anja, Linhartova cesta 88, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1994. gno-75436

Ostali preklici

ASI d.o.o., Triglavska 10, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1038945, A 1073898 in A 0292543.
gnv-75450

Balažić Jure, Volčičeva 10, Novo me-
sto, delovno knjižico ser. št. 480003, reg.
št. 44070, izdana 13. 10. 2000 pri UE No-
vo mesto. gnf-75516

Beširević Emin, Budičinova 8, Koper -
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5624/00 - 98,
VČ - 1720/98. gnu-75576

Bravhar Anica, Repnje 38, Vodice, de-
lovno knjižico. gng-75465

Čehajić Feriz, Martina Krpana 20, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila, št. B 0025641.
m-2452

Hudopisk Jurij, Preški vrh 18, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
71097629. m-2444

Hvalc Slavko, Orešje na Bizeljskem 91,
Brežice, delovno knjižico. gne-75367

HYPO LEASING D.O.O., Trg Osvobodil-
ne fronte 12, Ljubljana, vpisni list za čoln,
št. 02/03-3780/95 z dne 3. 8. 1995, reg.
plovila KP-3385. gnm-75438

Jazbec Cvetko, Goričica 28, Šentjur, de-
lovno knjižico, ser. št. 209596, reg. št.
6974. gnc-75519

Jenček Mitja, Studeno 3/a, Postojna,
vojaško knjižico, št. CD000323, izdana
10. 6. 1995. gnr-75454

Kacin Goran, Mladinska ul. 8, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 18000863,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnl-75410

Kavar Nataša, Radonci 20, Grad,
študentsko izkaznico, št. 81547720.
m-2445

Knez Aljoša, Trubarjevo nabrežje 7, La-
ško, delovno knjižico; serijska št: A
0351122, izdala UE Laško. gnq-75505

Kopše Alfonz, Ljubljanska 17, Maribor,
delovno knjižico. m-2441

Kosel Miran, Krempljeva 10, Ptuj, delov-
no knjižico. gnl-75335

Kramar Miran, Lackova 93, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 13926. m-2459

Kuclar Marjeta, Vogelna 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gns-75503

Lamberšek Jana, Jelovškova 13/a,
Domžale, vozno karto, št. 130604 - letna.
gnf-75341

Lap Franc, Bistrica 21, Trebnje, delovno
knjižico. gnq-75530

Ljubič Stojan, Prešernova 3, Izola - Iso-
la, delovno knjižico. gns-75353

Ljubijankić Sadik, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1026811.
gnd-75643

Malačić Mario, Prosenjakovci 97, Pro-
senjakovci - Partosfalva, študentsko izkaz-
nico, št. 81548280. m-2446

Mešl Volk Kristina, Parož 2/a, Dobrna,
delovno knjižico. gnm-75609

Mir Irina, Vinje pri Moravčah 9/a, Morav-
če, delovno knjižico. gnf-75466

Mohorko Milan, Skorba 39, Ptuj, delov-
no knjižico. gnm-75334

Prašnikar Bogomir, Zabava 1, Izlake,
hranilno knjižico, št. 01-1810, izdala Za-
savska HKS Izlake. gnp-75431

Radosavljević Kustura Svetlana, Pretner-
jeva 1, Postojna, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdano pri komiteju za
zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani,
leta 1983. gno-75332

Ribič Jože, Kočevarjeva 6, Novo mesto,
delovno knjižico, reg.št. 9196, ser. št.
746096, izdala UE Novo mesto.
gng-75440

Skok Nataša, Slamnikarska 1/a, Men-
geš, študentsko izkaznico, št. 21016405,
izdala FDV v Ljubljani. gno-75607

Sotošek Drago, Veličkova 14, Hrastnik,
delovno knjižico. gnx-75598

Sušnik Manca, Bohinjska Bela 82, Bo-
hinjska Bela, študentsko izkaznico, št.
19799101. gne-75517

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, pomorsko knjižico, št. 539, izda-
la Uprava RS za pomorstvo v Kopru.
gng-75365

Štempihar Tatjana, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1220098.
gni-75588

Štrucl Janez, Dogoška 59, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 42266. m-2460

Telkeš Igor, Ižakovci 116/a, Beltinci, de-
lovno knjižico, reg. št. 60317, ser. št.
0259750, izdala UE Murska Sobota.
gne-75342

Trčko Vincenc, Sikole 43, Pragersko,
delovno knjižico. gnk-75336

Velov Aleksander, Tavčarjeva 22, Kranj,
delovno knjižico. gnz-75346

Webwr Nana, Ipavčeva 9, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 20990315, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-75381

Žnidarič Branko, Mihovci pri V. Nedelji
51, Velika Nedelja, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1062190.
gnb-75345
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Vsebina

Ob-61393
Porsche Slovenija d.o.o. Bravničarjeva

ulica 5, Ljubljana, preklicuje potrdila za
registracijo uvoženega vozila za naslednja
vozila:

Koda mod. Opis Št. šasije Dat. Car. Št. ECL

1M23J4 Seat Toledo 1,6 stella 74 (101) VSSZZZ1MZYB088301 29. 1. 01 1528
6K11D6 Seat Ibiza 1.4 select 44kW 60KM VSSZZZ6KZ1R117412 8. 11. 00 23788
1M2244 Seat Toledo 1.9 TDI select 66 (90) VSSZZZ1MZ1B008124 7. 2. 01 2277
6K11B6 Seat Ibiza 1.0 select 37 kW (50 KM) 5-P VSSZZZ6KZ1R146790 16. 3. 01 5529
1M23B4 Seat Toledo 1.9 TDI stella 66kW (90 KM) VSSZZZ1MZ1B051215 17. 4. 01 8289
7V93T3 Seat Alhambra 1.9 TDI stella 85 (115) VSSZZZ7MZ1V526823 30. 5. 01 11999
1M13C4 Seat Leon 1.4 16 V stella 55 kW (75 KM) VSSZZZ1MZ1R078536 24. 5. 01 11443
6K13E6 Seat Ibiza 1.4 16 V signo 55 kW (75 KM) VSSZZZ6KZ1R253289 6. 4. 01 7514
6K91D6 Seat Inca 1,4 Furgon 44kW (60 KM) VSSZZZ9KZ1R019971 11. 7. 01 15605
6H10B4 Seat Arosa 1.0 select VSSZZZ6HZ2R000713 30. 5. 01 11999
6K22D6 Seat Cordoba 1.4 stella 44 kW (60 KM) VSSZZZ6KZ1R234169 7. 9. 01 19439
6K52M6 Seat Cordoba vario1.9 SDI stella 50 kW 68 VSSZZZ6KZ2R048490 16. 8. 01 18364
6K22D6 Seat Cordoba 1.4 stella 44 kW (60 KM) VSSZZZ6KZ1R235945 28. 8. 01 18712
6K9136 Seat Inca furgon 1,9 SDI VSSZZZ9KZ2R000975 11. 10. 01 22363
6K12M6 Seat Ibiza 1.9 SDI stella 50 kW (68 KM) 5-P VSSZZZ6KZ2R029521 20. 11. 01 25466
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