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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Ob-63577
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386-7-48-02-000;
faks +386-7-49-21-528.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava kotlov
(in pripadajočih storitev) po Specifikaciji SP-G408 (Auxiliary Steam Boilers
Replacement).
4. Kraj dobave: Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: 11. 2. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina
12, 8270 Krško, uvozna nabava: Dušanka
Marinović;
e-mail:
dusanka.marinovic@nek.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1440
Ob-63592
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija, tel. ++386/7/48-02-348,
telefaks ++386/7/49-21-528, elektronski
naslov: breda.vidmar@nek.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: spent Fuel Ma-
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nipulating Crane (dvigalo za manipulacijo z gorivom v bazenu za izrabljeno
gorivo).
4. Kraj dobave: NE Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: 11. 2. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
NEK, Služba uvozne nabave, Breda Vidmar, tel. 07/48-02-348.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-63694
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, tel. 01/300-99-75 in faks
01/300-99-974.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: obnova voziščne
konstrukcije na AC A1, odsek 0038 Slovenske Konjice–Dramlje od km 8,850
do km 10,900 in odsek 0039 Dramlje–
Celje od km 0,000 do km 0,500.
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice–
Dramlje in Dramlje–Celje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC Projekt za vzdrževanje AC, Breda Rok, inž.
grad., tel. 01/309-42-72.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izvedba del predvidoma v maju in juniju 2002.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ob-63713
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53, e-mail: maja.kac@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izgradnja podhoda pod Kržičevo ulico s komunalno
ureditvijo v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: februar 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občna Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Tomšičeva 6, Ljubljana, Maja Kač, univ.
dipl. inž. gr.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-63714
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-28-49, faks
01/425-60-53, e-mail: maja.kac@ljubljana.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja komunalne infrastrukture v Podutiku v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občna Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči,
Tomšičeva 6, Ljubljana, Maja Kač, univ.
dipl. inž. gr.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Ob-63716
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: jamski in rezan les.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne informacije: Stane Medvešek.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/02
Ob-63690
V Uradnem listu RS, št. 98-99/01 z dne
7. 12. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za dobavo in montažo SDH
opreme (TK prenosna oprema) ter letno
vzdrževanje (Ob-59822).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 1. 3.
2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je
najkasneje do 1. 3. 2002 do 8.30, javno
odpiranje ponudb bo istega dne ob 9. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-63796
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo kurilnega olja ekstra lahkega in dizel goriva, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 107-110 z
dne 28. 12. 2001, Ob-61424 in v Uradnem
listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63366
se spremeni točka 9, ki pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 2002 ob 11. uri, v prostorih Zavoda
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, v
sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljubljani.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 82000-1/02-3
Ob-63583
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Milana Majcna 1,
1433 Radeče, tel. 03/56-85-155, faks
03/56-85-285.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo s cisterno (1 kos).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudbe
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni možna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do treh mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Radeče, Milana Majcna 1, Radeče, kontaktni
osebi: Jože Renko, Boris Knavs.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 25. 2. 2002.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vključen v ceni) na račun št.: 01000010000
3397, pri Banki Slovenija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radeče, Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 3. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Radeče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisana bianco menica v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 5. 2002, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 15. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 50 točk,
– rok dobave: 0–10 točk,
– način financiranja: 0–20 točk,
– reference: 0–10 točk,
– garancija za opremo: 0–10 točk.
Skupno možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Podrobni izračuni so
prikazani v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Občina Radeče
Št. 3/B
Ob-63584
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 59 faksimilnih naprav, 49 strojev za štetje bankovcev, 7 namiznih žigosnih strojev, 1
stoječi žigosni stroj, 2 stroja za vezanje
svežnjev in 10 elektronskih tehtnic .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudb za vsako postavko .
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
faksimilnih naprav do 30. 6. 2002, strojev
za štetje bankovcev do 30. 6. 2002, žigosnih strojev do 30. 9. 2002, strojev za vezanje svežnjev do 30. 9. 2002 in elektronskih tehtnic do 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2002 ob 10. uri Pošta Slovenije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu .
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da
izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% od skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2002, predvideni datum odločitve 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) za vso opremo razen elektronskih tehtnic ponudbena cena do 30 točk, garancija do 10 točk in roki plačila do 5 točk,
B) elektronske tehtnice ponudbena cena do 30 točk, testiranje tehtnic do 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: .
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor
Ob-63585
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mesni izdelki in perutninski izdelki (skupaj
22.000 kg letno).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklopih. Sklopi predmeta javnega naročila so;
1. sklop: mesni izdelki 17.000 kg,
2. sklop: perutninski izdelki 5.000 kg.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij dostave bo navedena v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave april 2002, trajanje dobave eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 6. 3. 2002.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. marec 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1525
Ljubljana,I. nadstropje, soba št.13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. marec 2002 od 11.uri v sejni sobi
številka 84, I. nadstropje, Upravno administrativnih služb, Bohoričeva 28, Kliničnega
centra Ljubljana .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati do 4. julija 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisihv: 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. julij 2002, predvideni datum odločitve konec meseca marca.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 65%,
2. kvaliteta - senzorična ocena 25% in
3. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Klinični center Ljubljana

Št.

Št. 462-02/8-02/0520-010 Ob-63596
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
1650 parov moških in 393 parov ženskih spomladansko jesenskih čevljev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celotni predmet javnega naročila, to je izdelava in dobava
moških in ženskih spomladansko jesenskih
čevljev, ali le na njegov posamezni del, to je
izdelava in dobava moških spomladansko jesenskih čevljev oziroma izdelava in dobava
ženskih spomladansko jesenskih čevljev.
4. Kraj dobave: dobava čevljev se bo
izvršila po razpisanih lokacijah naročnika, in
sicer po carinskih uradih in na Generalni
carinski urad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila, naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 3. 2002
in 30. 6. 2002 .
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel.01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične informacije - univ. dipl. inž.
tekstilne tehnologije Tadeja Tome, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,
– ostale informacije - mag. Barbara Gašperlin,
tel.
01/478-38-41,
faks
01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 3. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
V primeru, da ponudba ponudnika presega 30 mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od vrednosti javnega
naročila oziroma dela javnega naročila, za
katerega se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
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Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila, za katerega se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni
dokumentaciji oziroma glede finančne
sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati
naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
ponudnik ni imel blokiranega žiro računa
oziroma transakcijskega računa oziroma
negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro računu
oziroma na transakcijskem računu, ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila ter ponujeni plačilni rok mora
biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 5. 2002 in 20. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “ reference” predstavlja 20% vrednosti.
Cena se bo preračunala v točke po naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 15,000.000
SIT 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 15,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000,00 SIT 16 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1
Ob-63598
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kuvertirka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
60 dneh po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: EPPS, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
(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: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: EPPS, d.o.o., Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2002 ob 12. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS;
– če izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu presega 5% od skupnih
prihodkov;
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– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2002, predvideni datum odločitve 25. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50%, ocena komisije 50%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
EPPS, d.o.o., Ljubljana
Ob-63604
1. Naročnik: Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor.
2. Naslov naročnika: Lackova c. 4,
2000 Maribor, tel. 02/42-12-802.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: žita in mlevski izdelki (okvirna vrednost: 3,960.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki
(okvirna
vrednsot:
17,600.000 SIT);
3. skupina; mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 9,900.000 SIT);
4. skupina: meso in mesni izdelki (okvirna vrednost: 22,000.000 SIT);
5. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 12,100.000 SIT);
6. skupina: ribe, zamrznjena in konzervirana
zelenjava
(okvirna
vrednost:
5,940.000 SIT) in
7. skupina: ostalo (okvirna vrednost:
8,800.000 SIT).
Skupaj: 80,300.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ludvika
Pliberška, Lackova c. 4, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2002
do 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo, Doroteja Tratnik, tel. 02/42-12-802.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 12. 3. 2002 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 51800-603-30304
s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 3. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Ludvika Pliberška, Lackova c. 4, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 3. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
Ludvika Pliberška, Lackova c. 4, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena
cena presega 30,000.000 SIT za resnost
ponudbe predložiti originalno bančno garancijo v višini 10% ponujene vrednosti za
resnost ponudbe, kot jamstvo za resnost
ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od
ponudbe, naročnik vnovči.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 80%, plačilni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Osnovna šola Ludvika Pliberška
Maribor
Ob-63663
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a, tel.: 03/4201-000, faks 03/5485-023.
3. a) Vrsta in količina blaga: blago
– material in oprema za gradnjo in
vzdrževanje elektroenergetskih vodov in
naprav – po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklopih.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje – skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2002
– eno leto.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika
pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel.:
03/4201-473, v sobi 408/IV oziroma
411/IV, dodatne informacije pa pri Jožefu
Blagotinšku, tel. 03/4201-381.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
v URL v času od 8. do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT in DDV na žiro
račun 50700-601-10238, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2002 do 8. ure.
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b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2002 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1 % od vrednosti ponudbe ali depozit na
žiro račun. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni od datuma izstavitve računa in dobave blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
70 dni od dneva objave tega razpisa, odločitev bo sprejeta do 27. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni rok,
– reference.
Merilo je podrobno opisano v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Jožef
Blagotinšek, el. teh., tel. 4201-381.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
11. 2. 2002.
Elektro Celje, d.d.
Ob-63704
1. Naročnik: Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana,
tel.
01/500-71-50,
faks
01/500-71-80.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,

Št.

10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Valentina
Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2002
do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000
Ljubljana – v tajništvu šole, tel.
01/500-71-50, vsak delovni dan od 9. do
11. ure, ponudniki pa dobijo dodatna pojasnila in informacije pri organizatorici šolske
prehrane Violeti Potočnik, vsak dan od 9.
do 11. ure na tel. 01/500-71-89.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dobijo v tajništvu šole od 11. 2. 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole št.
50104-603-52102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 3. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 3. 2002 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 60 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
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– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Osnovna šola Valentina Vodnika
Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-63853
V javnem naročilu gradnje po odprtem
postopku za rekonstrukcijo rezervoarjev v
skladišču naftnih derivatov Ortnek – antikorozijska zaščita, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63290
se v 7. (c) točki žiro račun popravi in pravilno
glasi:
ŽR
zavoda
št.
50101-603-402-300 pri APP Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 405/04-1/02
Ob-63575
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, faks 05/365-91-33, tel.
05/365-91-10, el. naslov: peter.kete@ajdovscina.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
križišča pred OŠ Dobravlje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002-april
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a – Peter Kete.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Ajdovščina pri Banki Slovenije, št.
01000-0100014552.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 3. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 3% ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvrešeno v 60 dneh po prejetju situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 1. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 70%,
– strokovna usposobljenost ponudnika in
njegove reference na enakih in podobnih
delih, potrjene s strani investitorjev: 10%,
– finančno stanje ponudnika: 5%,
– tehnična opremljenost ponudnika (skupaj s podizvajalci): 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Občina Ajdovščina
Št. 110-1/02
Ob-63693
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na avtocesti A1
odsek 0654 Logatec–Unec od km
3,800 do km 2,000.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksimalno 14 delovnih dni.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 3. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13.
3. 2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,600.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 9. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02
Ob-63692
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na avtocesti A1
odsek 0036 Fram–Slovenska Bistrica
od km 4,450 do km 7,500.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksimalno 16 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan do 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 3. 2002 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3.
2002 ob 10. uri, v prostorih Družbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,500.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 9. 9. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/02
Ob-63691
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na avtocesti A1
odsek 0654 Logatec–Unec od km
2,000 do km 0,100.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2002. Izvedba del je maksimalno 16 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-273, faks 01/309-42-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 3. 2002 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13.
3. 2002 ob 11. uri, v prostorih Družbe za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,900.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 9. 9. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 25. 4.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
1. 2. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-63706
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-40,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri gradnji vročevodnega omrežja in priključkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
junij 2002 in rok dokončanja december
2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Razvojno investicijski sektor, soba P3, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na
voljo Stjepan Abramović, u.d.i.s., tel.
01/588-96-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem
na št. RIS-2/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 13. 3. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 3.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 6. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– minimalno število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– reference,
– poznavanje pogojev za opravljanje
asfalterskih del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 5. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 27. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-63707
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-40,
faks 01/588-96-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri gradnji vročevodnega omrežja
in priključkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
junij 2002 in rok dokončanja december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., Razvojno investicijski sektor, soba P3, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na
voljo Stjepan Abramović, u.d.i.s., tel.
01/588-96-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem
na št. RIS-3/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 13. 3. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 3.
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2002 ob 13.30, v sejni sobi na naslovu:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 6. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– minimalno število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– reference,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 5. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 27. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 47/322/2002
Ob-63712
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel št. 01/474-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov za vzdrževalce DV v RTP
Beričevo - EP Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400/220/110 kV
Beričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002 maj 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v drugem nadstropju, soba št. 2C.1,3, Andreja Mihevc,
dodatne informacije Janez Blatnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (25.000 SIT +
DDV 5.000 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: 13. 3. 2002 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tretje nadstropje,
soba 3D2.1, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 13. 3. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 60 dni od datuma, določenega za
dostavo ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev
sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43.
členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe) predložiti naslednje dokumente,
ki so pogoj za sodelovanje:
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno
in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalcem, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisna dokazila o strokovni usposobljenosti kadrov ponudnika in podizvajalcev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od datuma, določenega za
dostavo. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 3. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena 80%, ocena kvalitete ponudnika (potrjene reference ponudnika)
10%, rok izvedbe 5%, plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: predviden ogled objekta je 27. 2.
2002 ob 10. uri v RTP 400/220/110 kV
Beričevo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 352-07-001/01-37/MS
Ob-63715
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: povezovalni vodovod za vključitev vrtine
VO-1/98 v obstoječe vodovodno omrežje v dolžini 1.188 metrov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena gradnja v sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: kraj Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
2. 4. 2002, čas izvedbe 40 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vodice, Sprejemna pisarna,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna
oseba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času uradnih ur občine Vodice (ponedeljek, sreda in
petek od 10.30 do 12. ure ob sredah pa
tudi od 14. do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun
01000-0100000681, Občina Vodice, namen nakazila: razpisna dokumentacija – povezovalni vodovod za vključitev vrtine, sklic
na št. 00-502. Potrdilo o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo mora biti predloženo ob dvigu dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 3. 2002 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 3. 2002 ob 9. uri v prostorih
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij, podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.

Št.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 60% del mora opraviti
ponudnik sam.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odpiranja je 13. 3.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, garancijski rok 10%, reference na podobne projekte 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Vodice,Miran Sirc, tel.
01/833-26-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Občina Vodice
Ob-63721
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tel. 02/765-30-11,
faks 02/769-57-21, e-mail: obcina. zetale@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
– izgradnja javnega vodovoda na relaciji Pavkon-Žetale v dolžini 1.350 m,
– izgradnja kanalizacije v naselju Žetale v dolžini 485 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za en sklop skupaj: v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.
4. Kraj izvedbe: naselje Žetale.
5. Spremenljivost variantnih ponudb:
pod pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2002, zaključek 1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žetale Žetale, Žetale 1 – tel.
02/765-30-10, tajništvo – Milka Kopše.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa do 1. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun občine Žetale pri Banki Slovenije:
01000-0100017462.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v ponedeljek, 18. 3.
2002 do 11. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za izgradnjo javnega vodovoda na relaciji
Pavkon – Žetale in izgradnja kanalizacije v
naselju Žetale”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
18. 3. 2002 ob 12. uri v Prosvetni dvorani
Žetale.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
prejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Občina Žetale
Ob-63799
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega omrežja za odvajanje
odpadnih voda v naselju Banovci – II. in
III. faza (II. faza kanal B, B2, M, M1 in
črpališče na zbirnem kanalu; III. faza kanal A, B1 in B3).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu za obe fazi izgradnje.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: naselje Banovci v Občini Veržej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– II. faza: pričetek del je 1. 4. 2002,
dokončanje del 1. 6. 2002
– III. faza: pričetek del je 15. 3. 2003 in
dokončanje del 20. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, tel.:
02/584-92-63, faks 02/584-92-75, kontaktna oseba Vrbnjak Vili, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d., Divizija
Pomurje Murska Sobota, št. računa
02343-0010579541.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 14. 3. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Veržej, Ul. bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom
»Ponudba – ne odpiraj«, z navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 14. 3. 2002
ob 11. uri, na naslovu: Občina Veržej, Ul.
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti del, z veljavnostjo 59 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje in plačila v skladu z Navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Kot dokazilo za
poslovno in finančno uspešnost mora ponudnik predložiti obrazce BON-1 in BON-2, ki
ne smeta biti starejša od 10 dni od dneva
oddaje ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo. Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
pri Vrbnjak Vili, tel. 02/584-92-63, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodna objava namere
o javnem naročilu ni bila objavljena.
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.
Št. 363-30/01,
Ob-63850
Št. JN: 01/02VV
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, po pooblastilu Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-1805.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
poslovnih prostorov Davčne uprave Republike Slovenije, Izpostave Sežana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je takoj po uvedbi izvajalca v posel,
predvideno dokončanje del pa 60 dni od
datuma uvedbe izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana - glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene gradnje v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
- skupaj največ 23 točk; 3. finančna sposobnost ponudnika - 5 točk; 4. certifikat SIST
EN ISO 9000 - 3 točke; 5. splošni garancijski rok za izvedena dela - do 4,8 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Mitja Paulin (DURS), tel. št.:
01/478-27-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št, 551/01
Ob-63797
Na podlagi 5. odstavka 25. člena ZJN-1
in opravljeni reviziji z dne 31. 1. 2002, naročamo objavo spremembe javnega razpisa za
oddajo naročila storitev Čiščenje prostorov
Splošne bolnišnice Novo mesto po odprtem
postopku, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
93, Ob-58979 z dne 23. 11. 2001. Spremenijo se 8.b, 9.a in 10. točka javnega razpisa, ki v prečiščenem besedilu glasijo:
8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 11. 2.
2002 dalje (velja za ponudnike, ki še
niso dvignili razpisne dokumentacije).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 3. 2002 do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 3. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Razveljavitev
Su 040801/02-2
Ob-63599
Okrožno sodišče na Ptuju razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za opravljanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55846. Ponovni razpis bo objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Okrožno sodišče na Ptuju
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Zavrnitev vseh ponudb
Ob-63938
Na podlagi 78. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) je naročnik Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve, Šubičeva 11, 1000
Ljubljana, v zvezi z javnim naročilom za
vzpostavitev podpore upravljanja programov finančne pomoči v vrednosti
27,000.000 SIT (brez DDV), št. 87-4/01,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
91 z dne 16. 11. 2001, št. objave Ob586, s tem poročilom dolžan sprejeti odločitev glede ustreznih ponudnikov, s katerimi bi na podlagi predmetnega javnega razpisa sklenil pogodbo o izvedbi vzpostavitve podpore upravljanja programov
finančne pomoči.
Komisija, ki je ocenjevala ponudbi ju je
najprej preverila glede izpolnjevanja pogojev za usposobljenost in sposobnost. Pri
tem je ugotovila, da obe ponudbi ne izkazujeta izpolnjevanje pogoja zahtevanih let
delovnih izkušenj za vse predstavljene kadre. Glede na to, da pa sta oba ponudnika
predstavila delovne izkušnje prijavljenih kadrov, je komisija štela, da je vsebinsko gledano tudi ta pogoj zadovoljivo izpolnjen.
Zato je pristopila k ocenjevanju obeh ponudb.
Pri ocenjevanju je komisija v celoti
upoštevala merila, predstavljena v Navodilih razpisne dokumentacije.
Rezultat točkovanja je bil sledeč:
Ponudba 1 – MAOP računalniški inženiring d.o.o. Ljubljana, Moškričeva 39,
1000 Ljubljana, je zbrala 86,46 točk, ponudba 2 – Ensico d.o.o., Savska cesta 3,
1000 Ljubljana, pa je zbrala 96,43 točk.
Ne glede na navedeni rezultat točkovanja je komisija sprejela naslednjo odločitev:
1. Na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih se zavračata obe prispeli ponudbi ponudnikov MAOP računalniški inženiring d.o.o. Ljubljana, Moškričeva 39,
1000 Ljubljana in ponudnika Ensico,d.o.o., Savska c.3, 1000 Ljubljana.
2. Ponudbi se zavračata iz razloga, ker
je bilo po mnenju komisije za ocenjevanje
ponudb v postopku kršeno načelo enakopravnosti ponudnikov, določeno v 7. členu
Zakona o javnih naročilih, ker obstaja utemeljen sum, da je ponudnik Ensico, d.o.o.,
ki je pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb
zbral več točk, pri pripravi ponudbe razpolagal z informacijami, ki so znane samo
naročniku oziroma podjetju Corona d.o.o.,
ki je pripravljalo razpisno dokumentacijo in
ponudniku ne bi mogle biti znane. Navedeno pomeni, da obstaja utemeljen sum, da
je bodisi eden ali več delavcev naročnika,
bodisi eden ali več delavcev podjetja Corona d.o.o., ki je pripravljajo razpisno dokumentacijo, ponudniku Ensico d.o.o. posredoval informacije, na podlagi katerih je
bilo možno pripraviti boljšo ponudbo, pri
tem pa te informacije niso bile posredovane drugemu ponudniku oziroma drugim potencialnim ponudnikom.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Št.

Št. 05/01
Ob-63617
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba izolacijskih del na napravah bloka 125 MW v
času remonta.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 17. 6. 2002
do 5. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 4. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, ter navedbo
predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 4. 3. 2002 ob
10.30 v prostoroih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
oziroma dogovor o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:
– menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti – original,
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– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti – original,
– izjavo, da sprejema tehnične pogoje
za demontažo, dobavo in montažo izolacije
na napravah bloka 125 MW,
– izjavo, da razpolaga z zadostnim številom kadrov za izvedbo razpisanih del,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– pozitivne reference firme kot izvajalca
podobnih del na večjih termoenergetskih
objektih v času od 1. 1. 1998 do sedaj;
kolikor je ponudnik že izvajal podobna dela
tudi pri naročniku in po interni ocenitvi pri
naročniku pade le v razred C dobaviteljev
oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja pozitivnih referenc,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– izpolnene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in
popusti) – do 90,
– pozitivne reference – do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje
Št. 06/01
Ob-63620
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje obnove
mlinov kotla OP 380 b.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 17. 6. 2002
do 25. 7. 2002.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 5. 3. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Ur. l. RS, ter navedbo
predmeta naročila.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 3. 2002 ob
10.30 v prostoroih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
oziroma dogovor o skupnem nastopu.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:
– menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti – original,
– izjavo, da sprejema tehnične pogoje
za obnovitvena dela na mlinih KSG 90.60,
– izjavo, da razpolaga z zadostnim številom kadrov za izvedbo razpisanih del,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– pozitivne reference firme kot izvajalca
podobnih del na večjih termoenergetskih
objektih v času od 1. 1. 1998 do sedaj;
kolikor je ponudnik že izvajal podobna dela
tudi pri naročniku in po interni ocenitvi pri
naročniku pade le v razred C dobaviteljev
oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja pozitivnih referenc,
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– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– izpolnene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitev o sprejemu ponudb bo sprejeta
predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in
popusti) – do 90,
– pozitivne reference – do 10.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih Boris Plantan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje
Št. 01/02
Ob-63658
1. Naročnik: JKP Prodnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale, tel. 01/721-20-97, faks
01/721-16-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: varovanje objektov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
5. Kraj izvedbe: Domžale, Savska 34,
odlagališče Dob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 3. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sedež družbe,
Savska 34, Domžale.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 12. uro, do 8. 3. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na žiro račun družbe, št.:
50120-601-30902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JKP Prodnik, d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 3. 2002 ob 10. uri, JKP Prodnik,
Savska 34, 1230 Domžale, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002, 20. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, poslovna odličnost, lokacija dežurnega centra, članstvo v mednarodnih organizacijah.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
JKP Prodnik, d.o.o.
Št. 01/2002
Ob-63699
1. Naročnik: VVZ Antona Medveda.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,
1241 Kamnik; tel. 01/830-33-30 faks
01/ 839-13-27.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev čiščenja
zavoda. Opis in okvirna površina, ki sta
predmet javnega razpisa, sta navedena v
razpisni dokumentaciji. Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o janih naročilih:
14. stortive čiščenja stavb.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
storitev v celoti.
5. Kraj izvedbe: storitev čiščenja je potrebno opravljati v naslednjih enotah zavoda: enota Pesterna, Groharjeva 1, Kamnik, ca.
1.143 m2; enota Rožle, Novi trg 26b, Kamnik, ca. 968 m2; enota Tinkara, Klavčičeva 1,
Kamnik, ca. 1.264 m2; enota Palček, Šmartno 13b, Laze v Tuhinju, ca. 347 m2; enota
Cepetavček, Nevlje 18, Kamnik, ca. 200 m2;
enota Sonček, Trg padlih borcev 2, Kamnik,
ca. 183 m2; enota Marjetica, Ljubljanska 3a,
Kamnik, ca. 65 m2; enota Pedenjped, Jakopičeva 27, Kamnik, ca. 65 m2; enota Mojca,
Matija Blejca 14, Kamnik, ca. 65 m2.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko oddajo samo osnovno ponudbo. Upoštevala se bo samo osnovna ponudba.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka opravljanja storitve je 1. 5.
2002. Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev, z
možnostjo podaljšanja za enako obdobje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: VVZ Antona
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik, dodatne informacije: Jelka Golob, tel.
01/830-33-30.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen pogled v razpisno dokumentacijo, ter njen dvig
in sicer vsak delavnik med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek, datum plačila in davčna številka, v kolikor je ponudnik davčni
zavezanec.
Številka
žiro
računa:
50140-603-57086,
sklicna
številka:
070302.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 7. 3. 2002, najkasneje do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: VVZ Antona
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 3.
2002, ob 14. uri, na naslovu: VVZ Anotna
Medveda, Novi trg 26b, 1241 Kamnik.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

Št.

odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 25. 7. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 4.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
merilom: cena, strokovna priporočila in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
VVZ Antona Medveda
Št. 313-1/2001-1
Ob-63701
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje posebno zahtevnih strokovnih storitev (strokovno - svetovalno - izvedbeno - organizacijsko - tehnično delo, ki je v osnovi
rezervirano za določene poklice in ga urejajo področni predpisi); delo se nanaša oziroma je v zvezi z investicijami v javne zdravstvene zavode ter ga sestavlja naslednja zaključena storitev.
Strokovne in tehnične storitve pri izdelavi standardov in normativov, ki obsegajo:
Izdelava standardov in normativov za 3
vrste javnih zdravstvenih zavodov ( JZZ ):
– zdravstveni dom z gravitacijskim območjem 50.000 prebivalcev, z aplikacijami
na več ali manj prebivalcev,
– splošna bolnišnica s 400 posteljami, z
aplikacijami na več ali manj postelj,
– zavod za zdravstveno varstvo z gravitacijskim območjem 200.000 prebivalcev, z
aplikacijami na več ali manj prebivalcev.
Izdelajo na osnovi primerjalnih analiz
standardov in normativov primerljivih držav,
obstoječe področne zakonodaje, pravil stroke in Nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za
vse do leta 2004.
Obdelava vsakega od navedenih JZZ se
izvede na treh nivojih:
– 1. celoten objekt,
– 2. vsi njegovi oddelki, funkcionalni
sklopi, službe itd.
– 3. vsak prostor posebej.
Standardi in normativi se izdelajo glede na:
– pod točko1.: lokacijo, prometno ureditev arhitekturno zasnovo in gradbene elemente, komunikacije, infrastrukturo, energetiko, požarno varnost itd.,
– pod točko 2.: dejavnost, medicinsko
funkcionalne zahteve, sanitarno higienske
zahteve, varstvo pri delu, požarno varnost,
instalacijske zahteve itd., tloris v primernem
merilu s spiskom prostorov in površinami,
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– pod točko 3.: tloris z vrisano opremo v
merilu 1:50, določitvijo fizikalno bivalnih pogojev, materialov, instalacijskih razvodov in
priključkov itd.
Za vse tipe JZZ skupno: spisek celotne
opreme s specifikacijo in zbir standardov in
normativov, izraženih glede na število postelj, pregledov in storitev ter našim razmeram primerno ceno na m2.
Kot poseben del naloge se smatra izdelava: zbira vseh zakonov in predpisov v zvezi z investicijami v JZZ.
Ocenjena vrednost javnega naročila je
100,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti podana za celoten predmet javnega naročila.
5. Kraj izvedbe: značaj naloge ne opredeljuje kraja izvedbe.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek v marcu
2002, rok izvedbe: 1. faza 4 mesece, 2.
faza 20 mesecev.
Skupaj 24 mesecev.
8. (a) Naslov službe in in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska 105/1. nadstr., Ljubljana, tel.
560-19-52, Anita Vidovič (dokumentacija),
Bojan Bračko ( informacije).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro do datuma sprejema prijav.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 3. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravje ( vložišče), Štefanova 5, Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – standardi in normativi”.
Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 1. 3. 2002 ob 13. uri v sejni
sobi Sektorja za investicije Ministrstva za
zdravje, Ljubljana, Dunajska 105, 1. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: finančno zavarovanje v
višini 3 % ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega zahtevka ob
koncu vsakega meseca izvajanja storitve na
osnovi predanega izdelka dogovorjenega
obsega 90%, po uspešno opravljeni reviziji
ostalih 10%.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): en ponudnik – lahko s podizvajalci, ali – dva ali več
partnerjev v skupnem poslu z obvezno solidarno odgovornostjo vseh, od katerih pa je
samo eden poslovodeči.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN - 1 in zahtev po
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakon o graditvi objektov in ostala
področna zakonodaja.
(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: do dne 1. 6. 2002 (90 dni).
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– reference ponudnika 10%,
– rok izvedbe – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Pisna vprašanja naročniku so možna, vendar morajo prispeti
na njegov naslov najkasneje do 30. 2.
2002. Naslov: Ministrstvo za zdravje, Sektor za investicije, Ljubljana, Dunajska 105.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Ministrstvo za zdravje RS
Št. 45/323/2002
Ob-63702
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zamenjava zbiralničnih portalov v stikališču 110 kV v
objektu 110/35 kV Laško (po prilogi 1 A,
kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: RTP Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 22. 4. 2002
do 19. 7. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Aleš Brenčič.
(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: 6.000 SIT (cena
5.000 SIT +DDV 1.000 SIT), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na žiro račun št. 50106-601-90093, sklica na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 3. 2002 do
9.30.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 11. 3. 2002 ob 10. uri,
v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% skupne
ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. 1 referenca ponudnika in vseh podizvajalcev za dela, ki so predmet razpisne
dokumentacije oziroma za tovrstna dela v
okviru rekonstrukcij 110 kV stikališč v elektroenergetskih objektih 110 kV (ali več). Podizvajalec mora imeti referenco za tista dela, ki jih bo dejansko izvajal, ponudnik pa za
celoto za tovrstna dela v obdobju zadnjih
desetih let (v skladu s 47. členom ZJN-1,
kooparanti in podizvajalci – v nadaljevanju
podizvajalci).
2. V primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju;
podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse svoje zapadle obveznosti.
3. Rok izvedbe del od 22. 4. 2002 do
19. 7. 2002.
4. Garancijski rok za izvedena dela je 10
let od zapisniško potrjenega zaključka del.
5. Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
5. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. Razni standardi.
(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: 25. 4. 2002; 26. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela na elektroenergetskih
objektih (20%), plačilni pogoji (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo 28. 2. 2002 ob
10. uri, v RTP Laško.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 4/01 ZN
Ob-63708
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Celje, tel. 03/544-11-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje prostorov Splošne bolnišnice Celje (priloga
1A t. 14).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek izvedbe ni pred majem 2002, naročilo
se oddaja za pet let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje, služba za investicije, preskrbo
in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo izdaja Damjana Karner Sevčnikar, dodatne
informacije daje Alenka Petrovec-Koščak iz
službe zdravstene nege.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
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petka med 8. in 12. uro po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
4.000 SIT na žiro račun Splošne bolnišnice
Celje št. 50700-603-31871, sklic na davčno številko ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 18. 3. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v Splošni bolnišnici Celje v sejni sobi kirurgije dne 18. 3.
2002 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: imena
ne, ostalo da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma sprejeta do konca
aprila 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in urejenost poslovnega sistema.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: gre za ponovljeni javni razpis.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 21. 9. 2001, Ob-55194.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 01/02
Ob-63709
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fotokopiranje in
razmnoževanje, priloga IB, št. 27-druge
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

Št.

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2002
do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni
predložitvi potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije. Faks 02/331-15-33. Dodatne informacije Marija Žlender, univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev ponudb, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na ŽR št.: 51800-603-33486.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 15. 3. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 3. 2002 ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
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klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti razpisa na katerega
se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
razpisa na katerega se prijavlja,
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst storitev;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prejema računa;
10. da bo storitve opravljal v prostorih
bolnišnice (letna najemnina znaša skupaj z
DDV 400.554 SIT in obratovalni stroški skupaj z DDV 400.554 SIT);
11. da bo delovni čas od 7. do 15. ure,
vsak delovni dan.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 30. 6. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe, dne 21. 3.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
18,000.000 SIT z DDV. Razpis je ponovljen.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 012-1/02
Ob-63756
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks:
04/51-12-301.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije za vodovod Viršk Puštal (PGD, PZI) in za kanalizacijo Puštal (IDP, delno PGD, PZI), 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
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5. Kraj izvedbe: Puštal v Škofji Loki.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2002 do
15. 6. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko zahteva v vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dodatne informacije pa na istem
naslovu pri Mojci Šmid, tel. 04/51-12-308.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 15. ure, sreda od 8.
do 17. ure, petek: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT na
transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01000-0100007180,
sklic
18
76228-7141998-35511802.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2002, do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka - vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 3. 2002, ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Škofja Loka, Poljanska c. 2,
4220 Škofja Loka.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01)
- 37. člen.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
1. 6. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 3. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe del, strokovna usposobljenost;
način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Občina Škofja Loka
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Št. 0512/3-308/9-02
Ob-63757
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet javnega razpisa je
izbira izvajalca za strokovne in svetovalne storitve, in sicer za:
Sklop I: objekt Azilni dom,
Sklop II: objekt Center za tujce.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih:
12. arhitekturne storitve, inženiring
storitve, storitve urbanističnega planiranja, storitve tehničnega testiranja in analiz.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo po posameznih sklopih, in
sicer:
Sklop I: strokovne in svetovalne storitve
za objekt Azilni dom - lokacija Ljubljana Vič,
Sklop II: strokovne in svetovalne storitve
za objekt Center za tujce - lokacija Veliki
otok Postojna.
Ponudniki se lahko prijavijo za predmet
javnega razpisa v celoti ali za posamezen
sklop (sklop I ali II), pri čemer morajo posamezen sklop ponuditi v celoti.
5. Kraj izvedbe: predmetno javno naročilo se bo izvedlo na lokacijah ponudnika in
naročnika, glede na fazo izvedbe naročila.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki variantnih ponudb ne morejo ponuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe naročila je 15. 4.
2002. Predvideni zaključek gradnje objektov Azilni dom in Center za tujce je 30. 9.
2004, zaključek predmetnega javnega naročila pa je ob zaključku vseh pogodbenih
obveznosti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo 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, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-4054.
(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 dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji 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 razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-30800902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 3. 2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 3.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki
morajo kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opravljene storitve se bodo obračunavale na podlagi začasnih in končne situacije. Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: izkušnje z oddajo del po mednarodnih razpisih.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v ponudbi morajo ponudniki podati imena in strokovne
kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo
storitve .
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza
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merilom: cena, strokovna priporočila, kadri
in finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko ponudba prejme za ceno je 72 točk,
za strokovna priporočila 15 točk, za kadre 10 točk in za finančno stanje ponudnika 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

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. 796-08-02/20002-3221 Ob-63602
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.
nadstropje),
Ljubljana,
faks
01/478-54-70, elektronski naslov: ursiks@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oblačila
in obutev za paznike.
(b) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora: ZPKZ Dob pri Mirni, ZPKZ Ig
pri Ljubljani, ZPMZKZ Celje, ZPKZ Koper,
oddelek Nova Gorica, ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto, oddelek Radovljica,
ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota,
oddelek Rogoza in Prevzgojni dom Radeče.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelji se potegujejo za posamezne sklope ali celotno naročilo:
– 1. sklop: splošna oblačila,
– 2. sklop: srajce in bluze,
– 3. sklop: bunde in plašči,
– 4. sklop: terenski čevlji.
Okvirna
vrednost
naročila
je
75,000.000 SIT.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto. Sposobnost bo kandidatom priznana za dobo 3 let. Znotraj
tega obdobja se bodo večkrat sprejemale
ponudbe.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: osebno
v tajništvu na naslovu naročnika, na zahtevo pa tudi po pošti, faksu ali elektronski
pošti.

Št.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za prejem prijav za sodelovanje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave za sodelovanje se sprejema
do 4. 3. 2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: na naslov naročnika.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum predložitve ponudb: 15. 4.
2002 do 14. ure. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri Petru Ilešiču, tel. 478-52-70, elektronski naslov: ursiks@gov.si.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ob-63621
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev
Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,
Koper,
tel.
05/665-96-00,
faks
05/628-51-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila in
sredstva za nego - po skupinah.
(b) Kraj dobave: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine blaga:
– pralna sredstva za strojno pranje perila,
– sredstva za strojno pomivanje posode,
– papirna konfekcija,
– čistila za vzdrževanje tal,
– jedilni pribor PVC,
– ostala čistilna sredstva,
– pripomočki za čiščenje,
– sredstva za nego telesa.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine čistil
in sredstev za nego.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno navedeno
količino blaga.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 7 mesecev. Sposobnost se prizna za obdobje 31 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Obalni dom
upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000
Koper - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 28. 2. 2002 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je
vključen) na ŽR 51400-603-31434 s pripisom - za razpisno dokumentacijo za čistila. Pred dvigom razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 28. 2. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo naročenega blaga je po dobavi, s
30-dnevnim zbirnikom, 15 dni po izstavitvi
računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih
6 mesecih, pred objavo javnega naročila,
ni bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno količino blaga iz skupine čistil in
sredstev za nego, na katero se je prijavil na
razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
30-dnevnim zbirnikom, v roku 15 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež doma - razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik v naročnikove stroje za
pranje perila brezplačno vgradi dozirne naprave za tekoče pralne praške,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo dozirnih naprav, menjavo tekočih pralnih sredstev ter odvoz embalaže po potrebi, najmanj pa enkrat tedensko.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe predvidoma 18. 4. 2002. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo predvidoma 22. 4.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
blaga (artiklov) v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Obalni dom upokojencev Koper
Št. 1/2002
Ob-63652
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/20-42-449, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) LTŽ cevi in fazoni,
B) PE cevi,
C) armature,
D) krogelni ventili, pocinkane cevi
in fitingi,
E) vodomeri,
F) kanalizacija,
G) tesnilni pritrdilni in drobni material.
(b) Kraj dobave: fco Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudbe za en sklop, za več sklopov in za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo le
za en sklop ali več sklopov materiala ali pa
za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: od 1.
4. 2002 do 30. 4. 2004, sukcesivna dobava glede na potrebe naročnika.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
Koroška c. 41, Kranj; kontaktna oseba Roman Šter, tel. 04/280-62-11 ali
041/343-139.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT, nakazati
na ŽR naročnika št. 51500-601-10607 pri
APP RS, Podružnica Kranj.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 4. 3. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
prijavo: Komunala Kranj, javno podjetje
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 4. 4. 2002.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.
9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih – 47.člen): če
ponudbo predloži skupina ponudnikov,
mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 3. 2002; 29. 3. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal usposobljenost
za obdobje od 1. 4. 2002 do 30. 4. 2004.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 5/02-3
Ob-63722
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-681-00, faks
07/46-68-110.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, sukcesivne dobave po skupinah za leto 2002, 2003 in
2004 v skupni okvirni vrednosti 40 mio
SIT.
(b) Kraj dobave: fco razloženo, SB Brežice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop , za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po naslednjih sklopih:
Skupina A) sadje in zelenjava:
1. južno sadje,
2. domače sadje,
3. zelenjava.
Skupina B) kruh in pekovsko pecivo;
Skupina C): meso in mesni izdelki:
1. svinjina, govedina in teletina (meso
slovenskega porekla),
2. perutnina,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa;
Skupina D) mleko in mlečni izdelki;
Skupina E) zmrznjena zelenjava, sadje
in zmrznjeni izdelki;
Skupina F) jajca;
Skupina G) splošno prehrambeno blago;
Skupina H) prehrambeno blago.
Ponudnik lahko ponudi eno skupino,
več skupin, vse skupine. Ponuditi pa mora
celo skupino, oziroma podskupino.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Dokumentacija je na voljo po predhodnem
dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: (virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka:
51600-603-31177, s pripisom za JN živila.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 26. 2. 2002 do 9. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom JN Živila, I. faza
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
določena v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: razvidni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predvideni datum predložitve ponudbe bo 14. 3. 2002 do 9. ure. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo 19. 3. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižje cene.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom o priznanju sposobnosti in usposobljenosti povabljeni k predložitvi ponudb
in obveščeni o datumu in uri odpiranja
ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Popravek
Ob-63854
V javnem naročilu gradnje po omejenem postopku za rekonstrukcijo in razširitev rezervoarskega prostora v skladišču
naftnih derivatov Ortnek – I. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1.
2. 2002 se v 7. (c) točki žiro račun popravi in pravilno glasi: ŽR zavoda št. 50101603-402-300 pri APP Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 012-26/2002
Ob-63800
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: organiziranje letalskih prevozov in namestitvenih aranžmajev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: predvidena je oddaja po
sklopih, in sicer:
– sklop 1: organiziranje letalskih prevozov,
– sklop 2: organiziranje namestitvenih
aranžmajev.
Prijavitelji lahko predložijo prijavo za storitev, ki je predmet javnega razpisa, v celoti ali
po posameznih celotnih sklopih. Za posamezne dele naročila iz posameznega sklopa
prijavitelji ne morejo predložiti prijave.
5. Kraj izvedbe: organiziranje letalskih
prevozov in namestitvenih aranžmajev se bo
izvajalo na lokaciji izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
prijavitelji se lahko prijavijo samo za razpisano varianto prijave. Drugih variant prijave
naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek in dokončanje izvedbe naročila: april
2002–april 2004. Na podlagi tega javnega
razpisa se bo prijavljencem, ki bodo ustrezali pogojem, priznala sposobnost glede na
njihovo prijavo. Za konkretna naročila bo
med kandidati, ki jim bo priznana sposobnost za določeno področje izvajanja, v 2.
fazi izvedena izbira za določen čas (4 mesece) na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Kandidati bodo usposobljeni za sukcesivno izvajanje razpisane storitve za največ 2 leti od dokončnosti odločitve po tem
razpisu, ali do izvedbe novega javnega naročila s področja, ki je predmet tega javnega naročila.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, Generalni sekretariat, soba 41, Nataša Jančar
Rovan,
tel.
01/478-36-28,
faks
01/478-35-44, e-pošta: natasa.jancar-rovan@gov.si.

Št.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo prijav je vsem
zainteresiranim prijaviteljem omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 9. do 12. ure, razen v
dneh, ko državni organi ne delajo.
Prijavitelji, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o prijavitelju (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijava se šteje za pravočasno, če je
predložena naročniku do 1. 3. 2002, in
sicer najpozneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavitelji oddajo prijavo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta zahtevani v ponudbeni fazi razpisa, če
bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji. Naročnik lahko v ponudbeni fazi ne glede na
vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva
tudi druga zavarovanja posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in
2003 (ZIPRS0203, Ur. l. RS, št.
103-I/01.), Zakon o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00), Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99); Pravilnik o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da jim bo priznana sposobnost na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa prijavitelji odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št.13/99, 37/00).
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št.13/99, 37/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 4. 2002, 20. 4. 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi po principu
ekonomsko najugodnejše ponudbe.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 1/2002
Ob-63576
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, faks 02/252-57-056.
3. Datum izbire: 23. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je priznal
usposobljenost za dobavo računalniške
opreme: PCX Computers, Ljubljana, LANcom d.o.o. Maribor, Marand Maribor, Comtron d.o.o. Maribor in SRC.SI Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
10,000.000 SIT letno brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izveden je bil postopek revizije.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83-84 z dne 26. 10. 2001,
Ob-57126.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
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Št. 7365/765
Ob-63578
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-02-305,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: specialne polietilenske cevi premera 4"-14" in cevnega priborja v skladu s
tehnično specifikacijo št. SP-G361 in
“FM” standardom. Cevi 2.230 ft in pribora 210 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 84. člena 2. točka in 110. člena 5. točka ZJN-1 se odda
javno naročilo prvotnemu dobavitelju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Energy&Process
Corp.a Ferguson Subsidiary, PGS Division
2146 Flinstone drive, Tucker, GA.USA.
7. Pogodbena vrednost: 18,750.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,750.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 7345/765
Ob-63579
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/48-02-305,
faks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: krogelni ventili 6" in 14", 15 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 84. člena 2. točka in 110. člena 5. točka ZJN-1 se odda
javno naročilo prvotnemu dobavitelju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: K.T.C. Fluid Control
GmbH/Klinger, Gumpoldskirchen, Avstrija.
7. Pogodbena vrednost: 34,670.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,670.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 68
Ob-63586
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 3604 kosov letnih polo majic kratek rokav,
– 1085 kosov letnih polo majic dolgi
rokav in
– 4109 kosov zimskih polo majic,
dostava centralno skladišče Maribor in
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 50 točk,
kakovost 13 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,869.340
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,336.569 SIT brez DDV 16,869.340
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 03/2001
Ob-63594
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 19. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava nezdravstvenega potrošnega materiala, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 1 tekstilni
izdelki: Mika plus, d.o.o., Kolodvorska 3,
4000 Kranj,
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 2 delovna
zaščitna oblačila: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 3 delovna
obutev: Blurent, d.o.o., Litijska cesta 35,
1000 Ljubljana,
– skupina C: ostali material, podskupina
1 B PVC material: Chemo, d.d., Ljubljana,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana,
– skupina C: ostali material, podskupina
2 papirna konfekcija: Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 1 tekstilni izdelki: 11,927.645 SIT; podskupina 2 delovna zaščitna oblačila: 2,818.640 SIT; podskupina 3 delovna obutev: 534.750 SIT,

– skupina C: ostali material, podskupina
1 B PVC material: 3,146.044,51 SIT; podskupina
2
papirna
konfekcija:
3,757.202,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 1 tekstilni izdelki: 6; podskupina 2 delovna zaščitna oblačila: 5; podskupina 3 delovna obutev: 3,
– skupina C: ostali material, podskupina
1B PVC material: 2; podskupina 2 papirna
konfekcija: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: tekstil, delovna in zaščitna
oblačila in obutev, podskupina 1 tekstilni
izdelki: 16,121.320 SIT, 11,927.645 SIT;
podskupina 2 delovna zaščitna oblačila:
3,921.942,50 SIT, 2,818.640 SIT; podskupina 3 delovna obutev: 754.212 SIT,
534.750,30 SIT,
– skupina C: ostali material, podskupina 1B PVC material: 3,234.483,81 SIT,
3,146.044,51 SIT; podskupina 2 papirna
konfekcija: 7,506.589 SIT, 3,757.202,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55961.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 01/2001
Ob-63595
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki,
podskupina 2 jogurti: Agroind Vipava
1894 Vipava, d.d., Vipavska cesta 5,
5271 Vipava,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 3 smetana: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 4 skuta: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 5 siri: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 6 maslo: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 7 pudingi: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
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– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 8 kislo mleko: Mlekarna Celeia,
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 9 sladoled: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina: Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 1, 4248 Lesce,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 2 sveže meso – perutnina:
Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 3 kunčje meso: Mesarija
Janc Alojz, s.p., Pot Otmarja Novaka 8,
4270 Jesenice,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 4 izdelki iz svežega govejega, telečjega in svinjskega mesa: Gruda-Jurmes, d.d., C. Leona Dobrotinška 15, 3230
Šentjur,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 5 izdelki iz perutninskega
mesa: Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa: JEM
– Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji Plavž
14, 4270 Jesenice,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 2 mesni in suhomesnati
izdelki iz perutninskega mesa: Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 1, 4248 Lesce,
– skupina V. jajca: Gruda-Jurmes, d.d.,
C. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 3 majoneza: Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana,
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške: KGZ Sava, z.o.o., Rožna
dolina 50, 4248 Lesce,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža: KZ
Cerklje, z.o.o., Slovenska cesta 2, 4207
Cerklje,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 2 zelenjava kisana: KZ
Cerklje, z.o.o., Slovenska cesta 2, 4207
Cerklje,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 3 krompir: Kmetija Janez Štular, Strahinj 135, 4202 Naklo,
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2 konzervirano sadje:
Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta
54, 4220 Škofja Loka,
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava: Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 2 zmrznjeno sadje: Kvibo,
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič,
– skupina XIII. brezalkoholna pijača in
mineralne vode, podskupina 2 mineralne
vode: Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
cesta 54, 4220 Škofja Loka,
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 11 čaji: Mercator
Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta 54, 4220
Škofja Loka,
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– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 13 juhe: Mercator
Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta 54, 4220
Škofja Loka,
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 14 kis: Mercator
Gorenjska, d.d., Kidričeva cesta 54, 4220
Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko, podskupina 3 smetana,
podskupina 5 siri, podskupina 6 maslo,
podskupina 9 sladoled: 10,461.980,16
SIT,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 2 jogurti: 3,643.800 SIT,
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 4 skuta, podskupina 7 pudingi, podskupina 8 kislo mleko: 1,793.318 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina; skupina IV.
mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 2
mesni in suhomesnati izdelki iz perutninskega mesa: 20,470.870 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 2 sveže meso – perutnina:
5,203.821 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 3 kunčje meso: 12.000 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 4 izdelki iz svežega govejega, telečjega in svinjskega mesa; skupina
V. jajca: 1,597.680 SIT,
– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 5 izdelki iz perutninskega
mesa:
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava,
podskupina 2 zmrznjeno sadje: 2,059.390
SIT,
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 2 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa:
5,541.229,50 SIT,
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 3 majoneza: 250.534,10 SIT,
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 995.647 SIT,
– skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške: 3,790.000 SIT,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža, podskupina 2 zelenjava kisana: 6,654.250 SIT,
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 3 krompir: 1,155.000
SIT,
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2 konzervirano sadje;
skupina XIII. brezalkoholna pijača in mineralne vode, podskupina 2 mineralne vode;
skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno
blago, podskupina 11 čaji, podskupina 13
juhe, podskupina 14 kis: 5,836.472,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko: 3, podskupina 2 jogurti:
3, podskupina 3 smetana: 3, podskupina 4
skuta: 3, podskupina 5 siri: 3, podskupina
6 maslo: 3, podskupina 7 pudingi: 3, podskupina 8 kislo mleko: 3, podskupina 9 sladoled: 3;
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– skupina II. sveže meso in izdelki iz mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina,
junčje meso, teletina, svinjina: 4, podskupina 2 sveže meso – perutnina: 5, podskupina 3 kunčje meso: 4, podskupina 4 izdelki
iz svežega govejega, telečjega in svinjskega mesa: 4, podskupina 5 izdelki iz perutninskega mesa: 5;
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa: 4,
podskupina 2 mesni in suhomesnati izdelki
iz perutninskega mesa: 4;
– skupina V. jajca: 2;
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 3 majoneza: 2;
– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 2;
– skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka, hruške: 3;
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža: 3,
podskupina 2 zelenjava kisana: 3, podskupina 3 krompir: 5;
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2 konzervirano sadje: 2;
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava: 2,
podskupina 2 zmrznjeno sadje: 2;
– skupina XIII. brezalkoholna pijača in
mineralne vode, podskupina 2 mineralne
vode: 2;
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 11 čaji: 2, podskupina 13 juhe: 2; podskupina 14 kis: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina I. mleko in mlečni izdelki, podskupina 1 mleko: 5,664.358 SIT,
5,463.558 SIT; podskupina 2 jogurti:
4,399.920 SIT, 3,643.800 SIT; podskupina 3 smetana: 602.280 SIT, 261.414 SIT;
podskupina 4 skuta: 1,298.700 SIT,
1,294.550 SIT; podskupina 5 siri:
4,125.450 SIT, 3,989.386,80 SIT; podskupina 6 maslo: 1,282.044 SIT,
725.641,20 SIT; podskupina 7 pudingi:
520.000 SIT, 418.600 SIT; podskupina 8
kislo mleko: 102.800 SIT, 80.169 SIT;
podskupina 9 sladoled: 32.400 SIT,
21.980,16 SIT;
– skupina II. sveže meso in izdelki iz
mesa, podskupina 1 sveže meso – govedina, junčje meso, teletina, svinjina:
16,272.700 SIT, 14,848.620 SIT; podskupina 2 sveže meso – perutnina:
6,129.240 SIT, 5,203.821 SIT; podskupina 3 kunčje meso: 15.550 SIT, 12.000
SIT; podskupina 4 izdelki iz svežega govejega, telečjega in svinjskega mesa:
290.144 SIT, 252.180 SIT; podskupina
5 izdelki iz perutninskega mesa: 120.000
SIT, 87.000 SIT;
– skupina IV. mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1 mesni in suhomesnati
izdelki iz govejega in svinjskega mesa:
5,771.895 SIT, 5,541.229,50 SIT; podskupina 2 mesni in suhomesnati izdelki iz
perutninskega mesa: 6,975.000 SIT,
5,622.250 SIT;
– skupina V. jajca: 1,365.000 SIT,
1,345.500 SIT;
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 3 majoneza: 267.188,80 SIT,
250.534,10 SIT;

Stran

1154 / Št. 11 / 11. 2. 2002

– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 3 testenine: 1,342.121,20 SIT,
995.647 SIT;
– skupina IX. sadje sveže, podskupina 2
jabolka,
hruške:
4,546.000
SIT,
3,790.000 SIT;
– skupina X. zelenjava sveža in naravno
kisana, podskupina 1 zelenjava sveža:
8,314.750 SIT, 6,480.250 SIT; podskupina 2 zelenjava kisana: 227.840 SIT,
174.000 SIT; podskupina 3 krompir:
1,960.000 SIT, 1,155.000 SIT;
– skupina XI. konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2 konzervirano sadje:
137.338 SIT, 132.487,50 SIT;
– skupina XII. zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 1 zmrznjena zelenjava:
2,735.985,30 SIT, 1,810.710 SIT; podskupina 2 zmrznjeno sadje: 166.656,80
SIT, 151.680 SIT;
– skupina XIII. brezalkoholna pijača in
mineralne vode, podskupina 2 mineralne
vode: 2,770.000 SIT, 2,262.600 SIT;
– skupina XIV. ostalo splošno prehrambeno blago, podskupina 11 čaji: 4,436.424
SIT, 2,992.310 SIT; podskupina 13 juhe:
161.013,90 SIT, 160.730,80 SIT; podskupina 14 kis: 347.342 SIT, 277.344,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55962.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 03-1/02
Ob-63600
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dializni monitorji, 7 kosov, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90 točk; omogočanje
uporabe zaprtega sistema priprave bikarbonatnega koncentrata in “on-line”pripravo dializne tekočine iz zaprtih kartuš in/ali vrečk
brez uporabe zunanjih posod 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Diam d.o.o., Cesta na
Roglo 13, 3214 Zreče.
7. Pogodbena vrednost: 15,874.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,711.824,13 SIT; 15,874.600
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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Ob-63601
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hematološki analizator z reagenti, 1
kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) končna ponudbena vrednost (vrednost
ponudbe za hematološki analizator + vrednost reagentov za 7 let + vrednost kontrolnega materiala za 7 let 60 točk;
b) možnost uporabe imunokemijskih
principov 30 točk; zmogljivost 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Meditrade d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,098.997,64
SIT, in sicer: 24,551.123,88 SIT hematološki analizator in 9,547.873,76 SIT reagenti
(za predvideni letni obseg dela).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,098.997,64 SIT; 31,352.698 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po ocenjevanju ponudb je naročnik
upošteval vrednost reagentov in kontrolnega materiala za obdobje 7 let, zato je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika,
ki znaša 91,386.240,20 SIT, najvišja ponudba pa 115,011.024,80 SIT.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Su 36/2001
Ob-63606
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Sodna ulica 14,
2503 Maribor.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala na lokaciji v Mariboru, Lenartu in Slovenski
Bistrici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) dobava drobnega inventarja, kuvert,
ostalo – Mladinska knjiga, Birooprema d.d.
Ljubljana,
b) dobava trakov za tiskalnike, tonerjev
za tiskalnike in tonerje za fotokopirne stroje
– Državna založba Sloveije, d.d.,
c) dobava papirja, map, trakov za pisalne stroje – Extra-Lux d.o.o. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) 7,051.460 SIT,
b) 7,357.992 SIT,
c) 4,253.175 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,257.272 SIT; 20,022.539,45 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: 30. 1. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-63614
1. Naročnik: Osnovna šola Slave Klavore Maribor.
2. Naslov naročnika: Štrekljeva 31,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:
1. žita, mlevski izdelki (okvirna vrednost
1,000.000 SIT),
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki (okvirna vrednsot 4,000.000 SIT),
3. razno prehrambeno blago (okvirna
vrednost 3,500.000 SIT),
4. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost 3,500.000 SIT),
5. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost 14,500.000 SIT),
6. zamrznjena in konzervirana hrana
(okvirna vrednost 3,000.000 SIT),
7. sadje in zelenjava (okvirna vrednost
4,500.000 SIT).
Kraj dobave: Osnovna šola Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, plačilni rok 30%,
izbrani ponudniki so dosegli najvišjo oceno
po formuli glede na cene ponujenih izdelkov in plačilni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. žita, mlevski izdelki:
– Petlja d.o.o., Ptuj,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica,
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki:
– Agro Styria d.o.o., Pesnica, Maribor,
– Kruh-Pecivo d.d., Maribor,
– Pekarna “Hlebček” Vojtek Šenveter
s.p., Pragersko,
– Pekarna Postojna d.o.o.,
– Pekarna “Kruhek”, Ptuj;
3. razno prehrambeno blago:
– Petlja d.o.o., Ptuj;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
– Mlekarna Celeia d.o.o. Petrovče,
– Agroind Vipava 1894, Ajdovščina;
5. meso in mesni izdelki:
– TMI Košaki d.d., Maribor,
– Mesarija in predelava mesa Stevan Babič s.p., Maribor,
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor,
– Perutnina d.d., Ptuj,
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Petlja d.o.o., Ptuj,
– Ledo d.o.o., Ljubljana,
7. sadje in zelenjava:
– Pitus d.o.o., Zgornja Kungota,
– Mercator d.d., Ljubljana,
– Vrecl Adolf, Hoče.
7. Pogodbena vrednost:
1. 738.606 SIT, 704.761,65 SIT,
185.444 SIT, 642.985,78 SIT;
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2. 3,358.500 SIT, 3,964.375 SIT,
3,813.000 SIT, 4,027.900 SIT;
3. 3,121.810,20 SIT;
4. 3,452.442 SIT, 3,042.804 SIT,
3,169.755 SIT;
5. 13,995.071 SIT, 11,586.900 SIT,
11,262.200 SIT, 4,897.600 SIT;
6. 2,069.320 SIT, 1,872.158,40 SIT;
7. 3,500.800 SIT, 4,117.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 1,185.444 SIT, 449.614,20
SIT,
2. skupina: 4,488.480 SIT, 3,358.500
SIT,
3. skupina: 3,448.974,99 SIT,
641.536,13 SIT,
4. skupina: 3,452.442 SIT, 434.000
SIT,
5. skupna: 13,995.071 SIT, 4,626.000
SIT,
6. skupina: 2,381.224,82 SIT,
175.433,56 SIT,
7. skupina: 4,842.600 SIT, 1,045.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2002.
Osnovna šola Slave Klavore
Št. 1/2001
Ob-63618
1. Naročnik: Osnovna šola Prule.
2. Naslov naročnika: Prule 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/251-84-68, faks
42-56-026.
3. Datum izbire: 23. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah blaga oziroma sklopih:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. kruh, pekovsko pecivo, sladice,
7. mlinski izdelki,
8. brezalkoholne pijače,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. zamrznjeno in konzervirano sadje ter
zelenjava,
11. špecerija - ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Prule, Prule
13, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna skupna vrednost blaga v skupini oziroma sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana,
– Oblak Janez s.p., Delavska 18, 4226
Žiri,
– Gruda - Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinjška 15, 3230 Šentjur,
– Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30,
6256 Košana,

Št.

– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš,
– Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta 442,
1000 Ljubljana,
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm Dobrepolje,
– Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Agromrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednsot 17,680.000 SIT za leto 2002.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročilo je bilo oddano po delih brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,706.778
SIT, 2,706.778 SIT,
– meso in mesni izdelki: 2,939.300 SIT,
2,584.225 SIT,
– perutninsko
meso
in
izdelki:
2,509.400 SIT, 2,322.080 SIT,
– ribe: 220.623,28 SIT, 168.000 SIT,
– jajca: 107.500 SIT, 81.270 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, sladice:
3,544.122 SIT, 3,124.201,19 SIT,
– mlinski izdelki: 376.257,14 SIT,
297.927,80 SIT,
– brezalkoholne pijače: 1,008.452 SIT,
955.789,50 SIT,
– sveže sadje in zelenjava: 3,974.000
SIT, 1,969.608 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje ter
zelenjava: 858.450 SIT, 725.912,65 SIT,
– špecerija – ostalo prehrambeno blago: 1,087.621,84 SIT, 1,087.621,84 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Osnovna šola Prule
Št. 402-2/01-252
Ob-63619
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor, tel. 02/22-01-802.
3. Datum izbire: 3. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni pisarniški in računalniški
material, okvirne količine po predračunu,
fco lokacije naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost 9,000.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,015.602,78 SIT, 8,540.399,59 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
91 z dne 16. 11. 2001, št. 402-2/01-252.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 1. 2002.
Upravna enota Maribor
Št. 4-5/2001
Ob-63654
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 10. 2001; 13. 12.
2001; 12. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: pisarniški material;
II. sklop: obrazci za potrebe zavoda;
III. sklop: računalniški obrazci;
IV. sklop: sredstva za čiščenje in higieno;
V. sklop: material za vzdrževanje računalniške opreme;
vse lokacije naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je cena; izbrani
ponudnik je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: Birooprema Vovk d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana,
II. sklop: Tiskarske storitve Matjaž Repar
s.p., Ljubljanska c. 20, Grosuplje,
III. sklop: Cetis, Grafično podjetje d.d.,
Čopova 24, Celje,
IV. sklop: Mavrica d.d., Trgovsko podjetje z barvami in laki, Resljeva c. 1, Ljubljana,
V. sklop: MK Birooprema d.d., Dunajska
121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 71,066.628,12 SIT,
II. sklop: 21,891.000 SIT,
III. sklop: 26,960.230 SIT,
IV. sklop: 9,289.508,55 SIT,
V. sklop: 36,855.110,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
sklop:
71,121.592,60
SIT;
71,066.628,12 SIT
II. sklop: 22,255.000 SIT; 21,891.000
SIT,
III. sklop: 27,132.750 SIT; 26,960.230
SIT,
IV.
sklop:
9,879.950,84
SIT;
9,289.508,55 SIT,
V.
sklop:
51,925.311,79
SIT;
36,855.110,54 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 60 z dne 20. 7. 2001; Ob-52323, Uradni list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001;
Ob-54819.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
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Št. 763/02
Ob-63659
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Datum izbire: 7. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – oblačila,
– sklop 2 – obutev,
– sklop 3 – dežni plašči,
– sklop 4 – zaščitna sredstva.
Dobava blaga v poslovne enote naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba. Teža in način uporabe meril je bil podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tekont d.o.o. Borovec
16, 1236 Trzin.
7.
Pogodbena
vrednost:
38,110.629,46 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) sklop 1 – dve,
b) sklop 2 – štiri,
c) sklop 3 – dve,
d) sklop 4 – dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad a) 18,020.640 SIT; 16,008.485,13
SIT,
ad b) 11,758.560 SIT; 9,361.129,50
SIT,
ad c) 3,626.150 SIT; 3,054.149,65 SIT,
ad d) 1,078.226,86 SIT; 684.169,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 604/02
Ob-63660
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna vozila.
Dobava blaga v poslovne enote naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč. Teža in način uporabe meril je bil podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pleško cars d.o.o.
Brezovica, Tržaška 426, 1351 Brezovica.
7.
Pogodbena
vrednost:
47,013.055,62 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,177.546,35 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni v ponovljenem postopku
oddaje pridobil dveh pravilnih, primernih in
sprejemljivih ponudb, zato je nadaljeval postopek oddaje del po 20.členu ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 24. 8.
2001, Ob-53964.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 762/02
Ob-63661
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Datum izbire: 7. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – oblačila,
– sklop 2 – obutev.
Dobava blaga v poslovne enote naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba. Teža in način uporabe meril je bil podan v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) sklop 1 – Kroj Ljubljana d.d., Tržaška
118, 1000 ljubljana,
b) sklop 2 – Tekont d.o.o. Borovec 16,
1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
ad a) 36,988.718,40 SIT,
ad b) 6,292.780,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) sklop 1 – tri,
b) sklop 2 – tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad a) 33,305.137 SIT; 29,845.661,91
SIT,
ad b) 6,802.000 SIT; 5,053.232,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 605/02
Ob-63662
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – zeleni program,
– sklop 2 – gradbeni materiali,

– sklop 3 – tehnični materiali,
– sklop 4 – elektro materiali,
– sklop 5 – materiali črne in barvne
metalurgije,
– sklop 6 – materiali za vodovodno in
centralno instalacijo.
Dobava blaga v poslovne enote naročnika v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, garancija, reference, druge ugodnosti. Teža in način uporabe meril je bil podan v razpisni
dokumentaciji
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 3 – tehnični materiali – Merkur d.d., cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 6,832.980,61
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za sklop 3 –
dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,911.886,59 SIT; 5,694.150,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklope 1, 2, 4, 5 in 6 je naročnik
pridobil samo po eno ponudbo, zato se je
postopek javnega razpisa ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 31. 1. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Ob-63678
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 21. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material za obdobje od januarja 2002 do maja 2002; kraj dobave
je sedež Mestne občine Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska cesta 121, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,237.901,13
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 3,341.771 SIT, najnižja:
3,237.901,13 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: druga faza omejenega postopka.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 791-10-1/01-3221
Ob-63698
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478 54 70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: med 1. 8. 2001 in
31. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambni artikli, zavodi za prestajanje kazni zapora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. ZPKZ Dob pri Mirni
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (72,132.100 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
(23,113.630,80 SIT),
4. kruh, sveži pekarski izdelki: PPS –
Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška cesta 2,
Ptuj (6,455.192,24 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(959.941,60 SIT; 1,013.688 SIT;
1,003.635,10 SIT):
2. ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (10,300.000 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(750.000 SIT; 2,250.000 SIT);
3. ZPKZ Koper
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (2,922.405 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(349.820 SIT; 363.533 SIT; 383.365
SIT; 382.429 SIT) in KZ Agraria Koper
z.o.o., Ul. 15. maja 17, Koper (247.585
SIT),
4. ZPKZ Maribor, Odd. Murska Sobota, OO Rogoza
1. meso in mesni izdelki: Košaki d.d.,
Oreško
nabrežje
1,
Maribor
(25.814.354,40 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(641.590,05 SIT; 599.910,62 SIT;
722.080,73 SIT),
6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(15,813.258 SIT),
5. ZPMZKZ Celje
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (5,234.119,10 SIT)
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka –
Mengeš (575.769,60 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celea d.o.o., Arja vas 92, Petrovče
(1,036.289,70 SIT),
4. kruh, sveži pekarski izdelki: PPS Ptujske pekarne, Rogozniška cesta 2, Ptuj
(1,029.987 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: ERA d.d.,
Prešernova 10,Velenje (191.073,60 SIT;
208.882,80 SIT; 227.615,40 SIT;
236.572,92 SIT; 227.998,80 SIT) in Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska 93, Celje (234.722,36 SIT),
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6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(5.115.424,26 SIT),
6. PD Radeče
1. meso in mesni izdelki: Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (1,721.759,00 SIT)
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Loka – Mengeš
(160.542 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana
(556.155,40 SIT),
4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana (117.735 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Era d.d.,
Prešernova 10, Velenje (63.320,40 SIT;
78.332,40 SIT; 86.432,40 SIT; 87.739,20
SIT) in Mercator d.d., Dunajska cesta 107,
Ljubljana (87.865,39 SIT),
6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(2,185.301,61 SIT).
7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23/ z dne 30. 3. 2001, Ob 45863 in
30-31 z dne 28. 4. 2001, Ob 47821-popravek.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
Ob 44306.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 1/2001
Ob-63703
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega
bataljona Oplotnica.
2. Naslov naročnika: 2317 Oplotnica,
Ulica Pohorskega bataljona 19, tel./faks
02/80-19-423.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila, prehrambeno blago in ostalo
blago; kraj dobave: Oplotnica, Kebelj in
Prihova.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za dobavo živil, prehrambenega blaga in ostalega
blaga so bile pri sklopih 11a, 11b, 11č,
11d, 11f, 11g, 11h, 11i, 11l, 11n, 110,
11p pravilne in primerne ponudbe ocenjene na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba (cena, celovitost ponudbe,
plačilni rok, reference in posebne ugodnosti), na način podan v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno, je naročnik oddal
naročila ponudnikom, navedenim v 6. točki
te objave. Za sklope 11c, 11c, 11j, 11k,
11m, 11r javni razpis v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN ni uspel, saj za te
sklope nista prispeli pravilni in primerni ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Javno naročilo
za te sklope se v skladu s 3. odstavkom
76. člena ZJN in 1. točko prvega odstavka
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20. člena ZJN nadaljuje po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 11a – meso: junetina, svinjina in
teletina:
– Celjske mesnine d.d., Celje in Mesnica, predelava, okrepčevalnica Šteinfelser
Gregor s.p. Slovenska Bistrica;
– sklop 11b – mesni izdelki:
– Celjske mesnine d.d. in Mesnica, predelava, okrepčevalnica Šteinfelser Gregor
s.p., Slovenska Bistrica;
– sklop 11č – ribe:
– Ledo d.o.o. Ljubljana;
– sklop 11d – kruh in izdelki:
– Pekarna - trgovina Vilijem Strnad s.p.
Oplotnica in Kruh pecivo Maribor;
– sklop 11f – mleko, mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia Petrovče in Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana;
– sklop 11g – žita, mlevski izdelki, testenine:
– Žito d.d. Ljubljana in Mercator SVS
d.d. Ptuj;
– sklop 11h – zamrznjena zelenjava:
– Ledo d.d., Ljubljana in Koloniale veletrgovina d.d. Maribor;
– sklop 11i – konzervirano sadje in zelenjava:
– Koloniale veletrgovina d.d. Maribor in
Mercator SVS d.d. Ptuj;
– sklop 11l – sadni sokovi in sirupi:
– Mercator SVS d.d. Ptuj in Nektar
d.o.o. Ljubljana;
– sklop 11n – olja in izdelki:
– Koloniale veletrgovina d.d. Maribor in
Mercator SVS d.d. Ptuj;
– sklop 11o – zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito d.d. Ljubljana;
– sklop 11p – ostalo prehrambeno blago:
– Koloniale veletrgovina d.d. Maribor in
Mercator SVS d.d. Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 11a: 3,248.690,40 SIT in
3,326.500 SIT;
– sklop 11b: 923.776,44 SIT in 912.550
SIT;
– sklop 11č: 212.180 SIT;
– sklop 11d: 2,099.700 SIT in 2,488.517
SIT;
– sklop 11f: 1,587.860,62 SIT in
1,590.184,60 SIT;
– sklop 11g: 246.479 SIT in 253.114,31
SIT;
– sklop 11h: 249.910 SIT in 272.448,90
SIT;
– sklop 11i: 458.680,97 SIT in
490.662,14 SIT;
– sklop 11l: 252.093,49 SIT in 321.570
SIT;
– sklop 11n: 356.060,88 SIT in
458.784,27 SIT;
– sklop 11o: 160.740 SIT,
– sklop 11p: 2,047.765,22 SIT in
2,354.969,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
11a:
3,485.993
SIT,
3,248.690,40 SIT;
– sklop 11b: 1,032.372 SIT, 912.550
SIT,
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– sklop 11č: 260.200,30 SIT, 212.180
SIT;
– sklop
11d:
2,722.302
SIT,
2,099.700 SIT;
– sklop 11f: 1,683.404,70 SIT,
1,587.860,62 SIT;
– sklop 11g: 289.995,98 SIT, 246.479
SIT;
– sklop 11h: 272.448,90 SIT, 249.910
SIT;
– sklop
11i:
490.662,14
SIT,
458.680,97 SIT;
– sklop
11l:
377.245,08
SIT,
252.093,49 SIT;
– sklop
11n:
458.784,27
SIT,
356.060,88 SIT;
– sklop 11o: 220.313,40 SIT, 180.740
SIT;
– sklop 11p: 2,354.969,40 SIT,
2,047.765,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica
Ob-63852
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si.
3. Datum izbire: 12. 12. 2001 in 29. 1.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop A:
1. plinsko olje D2: 70.000 l,
2. bencin zeleni 95: 15.000 l,;
– sklop B:
1. kurilno olje EL: 200.000 l,
2. olje – hidravlično HD 46: 1.000 l,
3. olje za menjalnik SAE 80 W-90:
100 l,
4. olje za diesel motor SAE 15 W-40:
500 l.
Kraj dobave: Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– za sklop A nista prispeli vsaj dve pravilni ponudbi, zato javni razpis v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN-1 za ta sklop ni
uspel. Postopek se je v skladu s tretjim
odstavkom 76. člena in 2. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1 nadaljeval po postopku s pogajanji brez predhodne objave;
– za sklop A in B je bilo merilo: najnižja
ponudbena cena 55 točk, plačilni pogoji 45
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za sklop A: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1000 Ljubljana,
– za sklop B: OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A je 12,606.500 SIT z DDV,
– za sklop B je 15,810.336 SIT z DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 1,
– sklop B: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: najnižja ponudba 12,606.500
SIT z DDV,
– sklop B: 15,956.635 SIT z DDV,
15,810.336 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 44
Ob-63574
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02,
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba kolesarske poti
MP Vič–Dravograd–Trbonje, II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek s.p.,
Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 26,729.173
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
37,748.639,62
SIT,
26,742.263,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 1. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 35205-3/01
Ob-63593
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
Satahovcih - II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, rok izvedbe, plačilni pogoji. Zbrano največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospodarsko podjetje d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
25,967.204,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,162.963,76 SIT, 52,072.932
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se je sklenila za II. del II.
faze.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 12 z dne 23. 2.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 1. 2002.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-63622
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje in Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310
in Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-700.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovod Sv. Jungert.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Izbrani ponudnik je na osnovi objavljenih
pogojev, meril in kriterijev dosegel najvišje
število točk, to je 109,2275 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Laška
vas 20, 3220 Štore.
7.
Pogodbena
vrednost:
34,876.570,93 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,892.833 SIT, 34,876.571 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: odprti postopek 29. 6. 2001, št. 54,
Ob-51285.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
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Št. 3/2001
Ob-63695
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
sanaciji obstoječe naprave na Brodu –
II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,995.061,92
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v planu investicij JP VO KA za leto
2001 je pod plansko postavko 1001, SM
132 000 predvideno dokončanje del na sanaciji ČN Brod. Na podlagi javnega razpisa
(ZJN 42 grad/98) je bila sklenjena gradbena pogodba z izvajalcem del GPG Grosuplje št. 127/TIS z dne 25. 9. 1998. Zaradi
presežnih del je bil k osnovni pogodbi sklenjen aneks št. 677/00 - TIS z dne 24. 5.
2000. V aneksu št. 677 - TIS z dne 24. 5.
2000 niso bila zajeta vsa potrebna dodatna
dela, ki so bila potrebna za dokončanje vseh
del, predvsem na strojni in elektro opremi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.
Št. 4/2001
Ob-63696
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
obnovi kanala po Parmovi ulici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena
vrednost:
14,297.375,67 (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: v planu za leto 2001 je bila za obno-

Št.

vo kanalizacije po Parmovi ulici pod plansko
postavko F 3904 planirana poraba sredstev
v višini 18,000.000 SIT kot dokončanje del
iz leta 2000. Ker v letu 2000 ni bilo možno
pridobiti dovoljenja za cestno zaporo ter pričeti z deli, so se dela pričela in izvedla šele
v letu 2001. Osnovna pogodba za javni
razpis JN 13 grad/2000 za obnovo kanaliazcije po Parmovi ulici (od Kurilniške do
Smoletove), št. 682/2000-TIS z dne 21. 6.
2000, v višini 35,344.413,47 SIT (z DDV)
je bila sklenjena s podjetjem Komunalne
gradnje d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje, kot najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu. Dela na gradbišču so zaključena. Pogodbena vrednost je presežena zaradi: dodatnih del začasnega obvoza ob Parmovi ulici, dodatnih stroškov zapore
cestišča, dodatnih stroškov cestarskih del
– asfaltiranje.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.
Št. 52001
Ob-63697
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
obnovi kanala po Opekarski ulici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska c.
56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
17,995.332,84 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na podlagi plana za leto 2000 je bilo
za izgradnjo kanalizacije po Opekarski cesti
pod postavko F 3733 sklenjena izvajalska
pogodba št. 686/2000 - TIS z dne 4. 7.
2000. Osnovna pogodba za javni razpis JN
8 grad/2000 za obnovo kanalizacije je bila
sklenjena med izvajalskim podjetjem SCT
d.d., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, v
višini 250,955.393 SIT. Vzroki za presežek
pogodbenih vrednosti so: povečani stroški
cestne zapore in ureditev začasnega obračališča za MPP, večja debelina rušenja
asfalta, v osnovni ponudbi je zajeta debelina
9 cm, dejanska debelina rušenja je bila 20
cm, posledično večji stroški za vzpostavitev
cestišča v prvotno stanje, zaradi večjih debelin asfalta, kot je predviden z osnovno
ponudbo, zaradi slabe zemljine so se povečali stroški temeljenja kanalizacije in povečali izkopi. Vsa večja dela in dodatna dela
so zajeta v predračunu (ponudbi) SCT d.d.,
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št. 19-11-00680-01 z dne 18. 1. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 403-4/01-131/02
Ob-63603
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 251-45-84.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje HP Unix strežnikov in
HP programske opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: objektivni razlogi, zaradi katerih je
izvajalec edini, ki lahko izpolni naročilo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
36,234.954,78 SIT za dobo 24 mesecev z
upoštevanim 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 in izdanim pozitivnim mnenjem Urada
za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 1. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. NAB.LN 048/2001
Ob-63677
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-020 faks 07/49-21-528.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške opreme VAX PIS NIVO 2 in
SPIS, po specifikaciji PS-ES-435, Rev.1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: 14,605.920
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,066.523 SIT, 14,605.920 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo oddano po postopku s pogajanji po 2. točki 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-60900.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 49/281/2002
Ob-63710
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobavo
opreme geografski informacijski sistem
GIS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena
ZJN.1, oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,938.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,938.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 56/321/2002
Ob-63711
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
termičnih slik in komandnih omaric na
transformatorjih T1-T4 220/110 kV 50
MVA v RTP Cirkovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1,
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Etra 33, Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,640.908
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,640.908 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 2. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-63798
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.
3. Datum izbire: 10. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje perila, 8,500.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) cena: 60 točk:
– najnižja cena: 60 točk,
– druga najnižja cena: 50 točk,
– tretja najnižja cena: 40 točk,
– četrta in ostale najnižje cene: 30 točk;
b) reference za leto 2001: 15 točk:
– pranje za 10 ali več uporabnikov, od
tega vsaj za 1 zdravstveni zavod: 15 točk,
– pranje za 7–9 uporabnikov, od tega
vsaj za 1 zdravstveni zavod: 10 točk,
– ostalo: 0 točk;
c) kvaliteta: 5 točk:
– razpolaga z ISO ali podobnim certifikatom kakovosti: 5 točk,
– ne razpolaga z ISO ali podobnim certifikatom kakovosti: 0 točk.
Izbrani izvajalec je dosegel najvišje število točk: 65 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FIN KOM Marija Vetrih
s.p., Efenkova 61, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 8,340.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,300.000 SIT; 8,340.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 2. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 73/S
Ob-63802
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 11. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: letalski prevoz poštnih pošiljk - priloga I A, številka
kategorije 4 .
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, izbira ni bila
opravljena, ker je prispela samo ena ponudba, ki ne pokriva vseh razpisanih destinacij.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 191-17/01/02
Ob-63803
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 3,
5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 14. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov v obsegu 2514 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena 65 točk, plačilni pogoji 5 točk, reference 10, dodatne
ugodnosti 20 točk. Ponudba izbranega ponudnika je najugodnejša ob primerjavi ponujenih cen skupaj z dodatnimi ugodnostmi. Vse reference izkazujejo kvalitetno
opravljanje storitev v zdravstvenih zavodih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS SERVISYSTEM,
d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 8,619.600,96
SIT, z vključenim DDV + dodatne ugodnosti
v vrednosti 1,000.000 SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,619.600,96 SIT + dodatne ugodnosti v vrednosti 1,000.000 SIT letno;
8,358.992,88 SIT + dodatne ugodnosti
544.800 SIT letno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 1. 2002.
Zdravstveni dom Ajdovščina

Javni razpisi
Preklic
Ob-63717
V skladu z sklepom Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi - št. priglasitve:
0026-5715334-2001, z dne 30. 1. 2001,
objavlja Slovenska razvojna družba, d.d.
(SRD), Dunajska 160, Ljubljana
preklic
javnega razpisa razvojnega
projektnega financiranja
1. Slovenska razvojna družba d.d. je v
Ur. l. RS, št. 39/01, Ur. l. RS, št. 105- 106
in Ur. l. RS, št. 107- 110, objavila javni
razpis razvojno projektno financiranje.
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2. Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, Sektor za nadzor državnih pomoči
pri Ministrstvu za finance je dne 30. 1. 2002
sprejela negativni sklep k izvedbi javnega
razpisa razvojno projektno financiranje (Ur.
l. RS, št. 39/01, Ur. l. RS, št. 105- 106/01
in Ur. l. RS, št. 107- 110/01).
3. V skladu s točko IX/1. objavljenega
besedila javnega razpisa razvojnega projektnega financiranja Slovenska razvojna
družba d.d. razpis zapira brez izbire.
4. Slovenska razvojna družba d.d. bo
vsem prijaviteljem Javnega razpisa razvojno
Vodotok

Dravinja
(Slape, des.breg)
Dravinja
(Slape, levi breg)
Dravinja
(Majšperk, des. breg)
Idrijca
(Slap, levi breg)
Luknjica
(pritok Idrijce)
Poljanska Sora
(Visoko)
Vipava
(Batuje)
Vipava
(Orehovlje)

Št.

projektno financiranje prijavno dokumentacijo takoj vrnila po pošti.
Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana
Št. 400-01-1/02
Ob-63588
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na podlagi 13. člena uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava
za proizvodnjo električne energije (Uradni list

Občina

11 / 11. 2. 2002 / Stran 1161
RS, št. 53/01-uredba in 93/01-sprememba
uredbe) – v nadaljevanju: uredba
javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca,
Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora
in Vipava za proizvodnjo električne
energije
I. Predmet koncesije: gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne
energije na naslednjih odsekih vodotokov:

Koordinate gorvodne
meje odseka
Yzg

Xzg

Majšperk

5 558 519

5 133 006

Majšperk

5 558 519

Majšperk

Koordinate dolvodne
meje odseka
Y sp

Xsp

230,10

5 559 614

5 133 248

227,60

92

5 133 006

230,10

5 559 614

5 133 248

227,60

92

5 554 695

5 132 551

234,50

5 557 059

5 133 331

232,20

152

Tolmin

5 408 140

5 108 600

171,00

5 408 070

5 108 770

164,00

824

Cerkno

5 420 675

5 106 240

342,00

5 420 190

5 106 110

267,90

74

Škofja Loka

5 438 720

5 109 310

374,30

5 439 600

5 109 600

372,30

226

Ajdovščina

5 405 230

5 082 920

66,20

5 404 960

5 083 090

64,00

237

Miren-Kostanjevica

5 392 530

5 084 165

39,75

5 392 930

5 084 370

37,75

353

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v Gauss–
Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih v merilu 1:5000 (ali
1:10000).
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da ima pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo izda Agencija za energijo,
– da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišču,
za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Licenco za opravljanje energetske dejavnosti, pridobljeno od Agencije za energijo RS.
3. Potrdilo, da ima poravnane davke in
druge obvezne dajatve, ki ga izda Davčna
uprava RS in ne sme biti starejši od 30 dni.
4. Idejno zasnovo hidroelektrarne, ki
vsebuje: tehnični opis objekta, opis tehnološkega dela z navedbo opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi gabariti
(vsebina podana v PRILOGI 2).
5. Kopijo katastrskega načrta z vrisanimi
objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejša od 2 mesecev.

Hzg

Bruto
potencial
odseka

6. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na
katerih je predvidena gradnja hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev.
7. Dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, projekta, zemljišča,
ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset
let. Rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je kot
PRILOGA 1 sestavni del tega razpisa, kateremu priloži vse zahtevane priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: “Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije”
ter imenom in naslovom prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Agencijo RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na
ta naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 2. 4. 2002
do 12. ure.
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
2. 4. 2002 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s pisnim pooblastilom.

Hsp

(kW)

VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga posredovala Vladi
Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki niso izbrani, bodo o tem
obveščeni v 15 dneh od odločitve vlade.
VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse
zahteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi le en prijavitelj.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost izkazana z elementi
prijave na razpis kot tudi realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in obratovanje vseh potrebnih objektov in naprav hidroelektrarne,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove
iz točke III./4 tega razpisa.
VIII. Prednostna merila
– lastnina zemljišč na katerih bodo
zgrajeni objekti hidroelektrarne,
– ustreznejša idejna zasnova hidroelektrarne v smislu varstva okolja,
– boljša usposobljenost prijavitelja.
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom je Silvo Smonkar, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
(tel. 01/178-44-04), vsak ponedeljek
med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje
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PRILOGA 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za gospodarsko izkorišþanje vode na posameznih odsekih vodotokov
Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo elektriþne
energije
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
naziv: ..............................................................................................................
naslov .............................................................................................................
direktor............................... ............................................................................

Fiziþna oseba
ime in priimek .................................................................................................
naslov: ............................................................................................................
VWDWXV XVWUH]QRRENURåLWL 
1. samostojni podjetnik
2. drugo

II. ODSEK VODOTOKA, KI JE PREDMET PRIJAVE ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
naziv vodotoka:......................................................................................................................
koordinate gorvodne meje odseka ..........................................................................................
koordinate dolvodne meje odseka ..........................................................................................

III. ZEMLJIŠýE, NA KATEREM SO PREDVIDENI OBJEKTI HIDROELEKTRARNE
katastrska obþina in parcelna številka ………………………………………………………..
ime lastnika oz. uporabnika tega zemljišþa ………………………………………………….

IV. USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
podatki o kadrovski usposobljenosti za dejavnost proizvodnje elektriþne energije (poklic,
izkušnje, ipd .....)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................
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podatki o finanþnih pokazateljih gradnje hidroelektrarne (vrednost investicije, naþin
financiranja ipd.)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

V. IZJAVLJAM:
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 4. þlena uredbe,
b) da bom nosil vse stroške v zvezi s koncesijo,
c) GD ERP SUHG VNOHQLWYLMR NRQFHVLMVNH SRJRGEH SUHGORåLO NRQFHGHQWX GRND]LOR R SRYUQLWYL
YORåHQLKVUHGVWHYPRUHELWQLPGRVHGDQMLPYODJDWHOMHP
PRILAGAM:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišþu.
Za fiziþQHRVHEHSRWUGLORRGUåDYOMDQVWYX
3. Licenco za opravljanje energetske dejavnosti, pridobljeno od Agencije za energijo RS.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke in druge obvezne dajatve, ki ga izda Davþna uprava RS in ne
sme biti starejši od 30 dni.
5. Idejno zasnovo hidroelektrarne, ki vsebuje: tehniþni opis objekta, opis tehnološkega dela z
navedbo opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristiþne gradbene naþrte in situacije z
osnovnimi gabariti (vsebina podana v PRILOGI 2).
6. Kopijo katastrskega naþrta z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejša od 2
mesecev.
7. =HPOMLãNRNQMLåQLL]SLVHNSDUFHOQDNDWHULKMHSUHGYLGHQDJUDGQMDKLGURHOHNWUDUQHNLQLVWDUHMãL
od 2 mesecev.
8. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (raþuni åH QDNXSOMHQH RSUHPH
SURMHNWD]HPOMLãþa ipd).
Datum ................................................

--------------------------------------------------------------------------------(ime prijavitelja in
podpis odgovorne osebe)
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PRILOGA 2
NAVODILO O POTREBNI VSEBINI IDEJNE ZASNOVE
POTREBNA VSEBINA IDEJNE ZASNOVE MALE HIDROELEKTRARNE ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA
IZBOR KONCESIONARJA ZA GOSPODARSKO RABO VODE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIýNE ENERGIJE

1. POVZETEK VSEBINE S KARAKTERISTIýNIMI PODATKI
Povzetek s kratkim splošnim opisom lokacije in predmeta idejne zasnove, in sicer:
•
•
•

•

Podati obstojeþe stanje prostora predvidenega za izgradnjo male HE ter opis lokacije.
Podati osnovne elemente male HE: jezovna zgradba z zajetjem, derivacija, strojnica, turbina(e),
generator(ji), prikljuþLWHYQDRPUHåMH«
3RGDWLRVQRYQHNDUDNWHULVWLþQHSRGDWNHPDOH+(
kota zajetja (normalna zajezba)
Kz = ……m n.m.
kota strojnice (spodnja voda)
Ks = ……m n.m.
bruto padec
Hb = ……m
instaliran pretok
Qi = ……m3/s
Hn = ……m
neto padec (pri Qi)
derivacija: dov. kanal; b/h = … m/m,
GROåLQD/ ««P
tlaþ. cevovod φ = … mm,
GROåLQD/ ««P
moþ male HE na pragu
PmHE = …….kW
ocena srednje letne proizvodnje
Elet = ……MWh/leto
1DYHVWLYSOLYPDOH+(QDRNROMHR]LURPDQMHQRYNOMXþLWHYYSURVWRU SRY]HWHN 

2. OPIS TEMELJNIH IZHODIŠý IN PREDHODNIH DEL
Opis temeljnih izhodišþ in izvedenih predhodnih del na osnovi ogleda in zamisli izvedbe male HE
2.1 GEODETSKE OSNOVE

Opis pridobitve geodetskih podatkov (meritve, topografski naþrti, geodetske meritve in detajlni
posnetki, …) in navedba kljuþnih kot in izmer ali jih podati v prilogi.
2.2

HIDROLOŠKI PODATKI

Opis naþina pridobitve hidroloških podatkov: izraþuni, meritve, korelacija z najbliåMR YRGRPHUVNR
postajo –93GUXJR3RGDWLQDVOHGQMHNDUDNWHULVWLþne hidrološke podatke v profilu predvidenega zajetja:
lokacija male HE: …………………………………………
vodotok:
…………………………………………
prispevno podroþje
F = … km2
povpreþne padavine
P = … mm/leto
odtoþni koeficient
c=…
3
Q
srednji letni pretok
s s = …m /s
3
najmanjši pretok
nQn = …m /s
3
srednji mali pretok
sQn = …m /s
pretoki po trajanju:
- 9-meseþni
Q9 = …m3/s
- 6-meseþni
Q6 = …m3/s
- 3-meseþni
Q3 = …m3/s
3
najveþji pretok
vQv = …m /s

opomba: v grafiþni prilogi podati krivuljo trajanja pretokov!
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2.3 GEOLOŠKE RAZMERE

Ocena geoloških pogojev na osnovi ogleda in navedba potrebnih geoloških raziskav pred izdelavo
WHKQLþQHGRNXPHQWDFLMH
2.4 EKOLOŠKI

VIDIK IZGRADNJE IN OSTALE PRIPOMBE

2SLV REVWRMHþHJD VWDQMD WHU RSLV YSOLYD SUHGYLGHQHJD SRVHJD Y RNROMH LQ SURVWRU RFHQa minimalnega
SUHWRNDWHURSLVRVWDOHSULþDNRYDQHSUREOHPDWLNHY]YH]L]YNOMXþLWYLMRPDOH+(YRNROMHLQSURVWRU

3. 7(+1,ý123252ý,/2
6SORãQLWHKQLþQLRSLVL]UDEHHQHUJHWVNHJDSRWHQFLDODRVQRYQLRSLVLQDþLQDSUHGYLGHQHL]YHGEHREMHNWRYWHU
predvidene strojno-HOHNWULþQHRSUHPHPDOHKLGURHOHNWUDUQH
3.1 GRADBENI OBJEKTI

6SORãQL LQ VLWXDFLMVNL RSLV QDþLQ L]UDEH HQHUJHWVNHJD SRWHQFLDOD RE XSRãWHYDQMX RVQRYQLK KLGUDYOLþQLK
L]UDþXQRY QDþLQ REUDWRYDQMD «  7HKQLþQL RSLVL SUHGYLGHQH L]YHGEH JODYQLK HOHPHQWRv gradbenih
objektov, ki tvorijo funkcionalni sistem male HE, z navedbo osnovnih gabaritov:
-MH]RYQD]JUDGED ]DMH]LWHYSUHOLYQDSROMDSHVNRORYYWRþQLREMHNWL
-GRYRGQLREMHNWL GRYRGQLNDQDOWODþQLFHYRYRG
- strojnica
- odvodni kanal (oziroma opis izvedbe vrnitve vode izpod turbin(e) nazaj v vodotok)
- ostalo

3.2 HIDROMEHANSKA OPREMA

1D SRGODJL RVQRYQLK KLGUDYOLþQLK L]UDþXQRY SRGDWL RVQRYQH HOHPHQWH LQ JDEDULWH KLGURPHKDQVNH
opreme:
- na jezovni zgradbi (zapornice, rešetke-grobe/fine, þLVWLOQLVWURM
- dovodnega sistema-GHULYDFLMH FHYRYRGNDQDOPOLQãþLFD«
-SULVWURMQLFL þLVWLOQLVWURM]DSRUQLFH-vtoka/iztoka, ...)
- drugo

3.3 STROJNO-(/(.75,ý1$235(0$,135,./-8ý(.1$205(äJE

• Strojna oprema
-1DYHVWLLQRSLVDWLYUVWRWXUELQHVSRPRåQRRSUHPRWHURVQRYQHGHOHRVWDOHVWURMQHRSUHPHVWURMQLFH
-WXUELQD H VSRPRåQRRSUHPR
-WXUELQVNDUHJXODFLMD VDPR]DSDUDOHOQRDOLSDUDOHOQRLQRWRþQRREUDWRYDQMH
- prenos energije med turbino(ami) in generatorjem(i)
- oprema za monWDåRLQGHPRQWDåR GYLJDOD
-SRPRåQLVLVWHPL KODMHQMHGUHQDåH
-RSUHPDVWURMQLFH RJUDMH]DãþLWHSUH]UDþHYDQMH
-3RGDWLRVQRYQDL]KRGLãþD]DL]ELURWXUELQ]RSUHPR
- Hb = … m - bruto padec pri Q = sQs m3/s! - Hn = … m - neto padec pri Qi
- Qmin= … m3/s - minimalni pretok
- Qi = … m3/s -instaliran pretok male HE
- Hi = …m - izguba padca v dovodnem sistemu pri obratovanju male HE z Qi
- Podati osnovne parametre izbrane(ih) turbine in vrsto turbine:
vrsta turbin(e) :
………………………....
nazivni - instaliran pretok
- Qi = … m3/s nazivni - instaliran padec
- Hn = … m
- Pt = … kW moþ turbine pri instaliranem pretoku in padcu
nazivni vrtljaji
- nn-t = … min-1 -
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-2SLVDWLQDþLQSUHQRVDPRþLPHGWXUELQR DPL LQJHQHUDWRUMHP L
-direktni (sklopka) ali multiplikativni (jermenski ali zobniški)
-multiplikacija vrtljajev
i=
(i = nn-t turbine / nn-g generatorja)
•

Elektriþna oprema
- trifazni sinhronski (ali asinhronski) generator
U = … kV - nazivna napetost
P = … kVA (kW) - (nazivna moþ sinhr. gener. v kVA; asinh. mot. v kW)
nn-g = …min-1 - nazivni vrtljaji
-HQHUJHWVNHXSUDYOMDOQHLQ]DãþLWQHQDSUDYH
- naprave daljinskega nadzora in upravljanja, v kolikor je to predvideno / potrebno

•

3ULNOMXþHNQDRPUHåMH
- transformator P = … kVA; U1/U2 = … kV/kV
-SULNOMXþQLYRG NDEHOSURVWR]UDþQL UD]GDOMD/ «NPQDSHWRVW8 «N9
-SULNOMXþQRPHVWRQDMDYQRRPUHåMH LPHãLIUD73

Opomba: Opis elektro - strojne opreme naj zajema le v konkretnem primeru izbrano opremo. Opis elementov
HOHNWULþQH RSUHPH VH PRUD XMHPDWL V SULORåHQR HQRSROQR VKHPR =D XSUDYOMDOQH ]DãþLWQH LQ SRPRåQH
naprave zadostuje navesti le število kompletov glede na število agregatov.
3.4

,=5$ý811$=,91(02ý, MALE HIDROELEKTRARNE

Pt = 9,81* Qi * Hn * ηt (kW)
PmHE = Pt * ηp * ηg (kW)
Kjer je: - Pt PRþLWXUELQ H SULQD]LYQLKSRGatkih male HE (pri Qi in Hn)
- ηt : izkoristek turbine
- ηp : izkoristek (ocena) pri prenosu turbina-generator (jermenski, zobniški, …)
- ηg : izkoristek generatorja
- PmHE : moþ(i) na sponkah generatorja(ev)

4. VPLIVI NA OKOLJE IN PROSTOR IN EKOLOŠKI VIDIKI GRADNJE
Podrobneje opredeliti in navesti vplive male HE in njenih objektov na vodni reåLP LQ RNROMH R]LURPD
QMHQR YNOMXþitev v okolje in prostor, naþin zagotavljanja minimalnega pretoka (ekološko sprejemljivega
pretoka) v strugi, ureditev okolice po gradnji, predvidene sanacije z gradnjo mHE predvidoma
degradiranih obmoþLMLQY]GUåHYDQMH SRVHJLYYRGRWRNWUDVDGHULYDFLMH« 
5. GRAFIýNE IN OSTALE PRILOGE
-

Situacija v merilu 1 : 25.000 z vrisano lokacijo male HE;
Situacija v merilu 1 : 10.000 (ali 1 : 5.000) z vrisanimi objekti male HE;
Kopija katastrskega naþrta 1 : 2.880 (ali 1 : 2.000) z vrisanimi objekti male HE;
Risbe in skice osnovnih konceptov tehniþnih rešitev glavnih elementov male HE (tlorisi in prerezi
strojnice, jezu, zajetja in ostalih osnovnih elementov mHE- npr. derivacija, peskolov, …);
- Krivulja trajanja pretokov v profilu odvzema vode;
- Enopolna elektriþna shema opreme male HE;
- 2VWDODåHSULGREOMHQDGRNXPHQWDFLMDHNVSHUWQDSRURþLODVWURNRYQDPQHQMDRVWDOLGRNXPHQWL«
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Št. 6414-1/02
Ob-63675
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti mladinskih
bonitetnih kartic v letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti mladinskih bonitetnih kartic, ki pospešujejo mobilnost mladih, omogočajo popuste in ugodnosti ter informirajo mlade o
vsebinah, povezanih z mobilnostjo v širšem
smislu.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom nevladne organizacije, ki je
neprofitna ter registrirana kot pravna oseba
v RS, in ki ni ustanovljena po Zakonu o
političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94,
13/98, 1/99, 24/99 in 70/00) in ne predstavlja verske skupnosti;
b) ponudnik se mora ukvarjati z izdajanjem mladinske kartice, ki omogoča mladim (med 15. in 26. letom starosti) popuste
in ugodnosti v Sloveniji in tujini, v skladu s
priporočili Bele knjige Evropske komisije o
mladinski politiki o pospeševanju mobilnosti
mladih;
c) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
d) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
e) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– število potencialnih uporabnikov kartice,
– vključenost dejavnikov pospeševanja
mobilnosti mladih v Sloveniji,
– vključenost dejavnikov pospeševanja
mobilnosti mladih v tujini,
– obseg popustov v Sloveniji in tujini,
– obseg informiranja imetnikov kartice,
– aktivno članstvo in sodelovanje v mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo s pospeševanjem mobilnosti mladih,
– obseg in vsebina načrtovanih aktivnosti, ki bodo povečevale uporabnost in dostopnost kartice.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
9,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za izvajanje dejavnosti v letu 2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
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predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
Rok za predložitev ponudb in način predložitve:
Ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do srede, 27. februarja
2002, na naslov Urada RS za mladino, p.p.
1711, 1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna
označba: “Ne odpiraj – Ponudba za mladinske kartice”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev:
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo prejeli pisno obvestilo o
odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS
za mladino, po pošti ali elektronski pošti.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah in spletnih straneh Urada RS za mladino (www.uradzamladino.org).
Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01, kontaktna oseba je Jernej
Dirnbek, drž. podsekretar.
Urad RS za mladino
Št. 6414-1/02
Ob-63676
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, in 79/01)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 103/01) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje koordinacije in
izvajanja bilateralnih in drugih
mednarodno dogovorjenih programov
na področju mladinskega dela v letu
2002
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1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje koordinacije
in izvajanja programov izključno mednarodnega značaja na področju mladinskega dela v letu 2002, in sicer tistih:
1. bilateralnih sodelovanj na osnovi meddržavnih sporazumov, programov sodelovanja in protokolov, ki vključujejo področje
mladine
2. programov, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in so namenjeni aktivnemu
sodelovanje mladinskih struktur, vendar ne
sodijo v program »Mladina«*
*Program Evropske zveze »Youth« (2000
– 2006).
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki, registrirani kot pravne osebe v RS, s
statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna,
– javnega zavoda na lokalnem nivoju, ki
opravlja dejavnost mladinskega centra in ima
za ustanoviteljico ali soustanoviteljico občino,
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00);
b) v okviru tega javnega razpisa bodo
upoštevane ponudbe, ki se nanašajo na koordinaciio in izvajanje programa ali dela programa v obdobju med 1. 1. in 30. 10. 2002;
c) ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 25% delež sofinanciranja
programa iz neproračunskih sredstev;
d) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
e) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
f) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika;
g) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladino).
4. Merila za dodelitev sredstev:
– ustreznost ponudbe z vidika predmeta
razpisa,
– pomen ponudbe za bilateralne odnose,
– aktualnost ponudbe glede na prioritete mednarodnega sodelovanja,
– trajanje koordinacije in programa,
– razsežnost in podporni pomen koordinacije,
– dosedanji dosežki, reference in kredibilnost ponudnika,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– izvedljivost ponudbe,
– vključenost in struktura mladih.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
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višina sredstev javnega razpisa znaša
12,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30.
10. 2002, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno pošto, najpozneje do, 25. 2. 2002 na
naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.
Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v
zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna
označba: “Ne odpiraj – Ponudba za mednarodno sodelovanje”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev:
Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
odstavkom 76. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, tudi na disketi, lahko zainteresirani ponudniki dobijo
v tajništvu Urada RS za mladino vsak delovni dan med 12. in 14. uro ter po pošti ali
elektronski pošti.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino ali
pri Zorku Škvoru, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Urad RS za mladino
Št. 170/2002
Ob-63849
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01) in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente v
letu 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je:
– sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike, naravoslovja in tehnike;
– sofinanciranje udeležbe na mednarodni ravni po predhodno izvedenem izboru
na državni ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze, šole, skupnosti šol, fakultete, zavodi
in druge pooblaščene organizacije (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki:
– organizirajo tekmovanja iz znanja na
področjih, opredeljenih v 2. točki;
– zaključijo tekmovanja na državni ravni,
praviloma po predhodnem izboru;
– imajo veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja, ki je usklajen z izhodišči za pripravo pravilnika, sprejetimi na Programskem
svetu za tekmovanja iz znanja.
b) Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2 ter samostojni
prilogi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2001/2002;
– veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja.
Organizator mora za tekmovanje, ki ga
prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih
obrazcev navedenih v 3.b) točki predložiti
še naslednje samostojne priloge:
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju;
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev;
– osnovna predstavitev tekmovanja;
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni;
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter
povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.
Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo
več različnih tekmovanj. Na posameznem
obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.
4. Strokovna komisija: postopek javnega razpisa in dodelitve subvencij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica, pristojna za šolstvo, znanost in šport.
5. Pri dodelitvi sredstev bo komisija
upoštevala naslednja merila:
– tekmovanje prinaša dodatne točke za
vpis v srednje šole;
– število tekmovalcev na vseh ravneh
tekmovanja;
– možnost tekmovanja tudi na mednarodni ravni;
– število let izvajanja tekmovanja;
– specifike pri zagotavljanju pogojev za
izvedbo tekmovanja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
16,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 5. točki tega
razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2002, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog:
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlogo na razpis je potrebno poslati
najpozneje do 6. 3. 2002, na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor
za osnovnošolstvo, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji naslov
tudi osebno prinesejo do 6. 3. 2002, do
14. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj - Prijava na
razpis za sofinanciranje tekmovanj iz znanja«
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: javno odpiranje vlog, na katero so
vabljeni predstavniki ponudnikov z ustreznimi pisnimi pooblastili, bo v torek, 12. 3.
2002 ob 11. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnovnošolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana, tel.
01/478-54-31.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-63718
Združenje Slovenska izseljenska matica
(v nadaljevanju SIM) razpisuje
natečaj
za organizacijo zaključne prireditve v
okviru “Srečanja v moji deželi 2002”,
osrednjega srečanja Slovencev po
svetu
Srečanje bo v nedeljo, 7. julija 2002.
“Srečanje v moji deželi” je sestavljeno iz
vrste prireditev, na katerih želimo Slovencem v domovini predstaviti življenje in delovanje Slovencev po svetu; obsega likovne
razstave, glasbene prireditve, okrogle mize,
simpozije, gostovanje izseljenskih kulturnih
skupin idr., v to pa se vključuje tudi tradicionalna Poletna šola slovenskega jezika. Temeljni namen srečanja je obojestransko
spoznavanje in navezovanje novih stikov. Zaključna prireditev pa je predvsem družabno
srečanje s kulturnim programom.
Pričakujemo, da bi organizacijo zaključenega “Srečanja v moji deželi” prevzela
društva ali gostinska oziroma turistična podjetja, ki lahko zagotovijo primerno urejen
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prostor z odrom za kulturni spored, dostopen z javnimi prevoznimi sredstvi, s prostornim parkiriščem, prostori za prodajo spominkov in z vso možno gostinsko infrastrukturo.
Prijave pošljite na naslov: Združenje Slovenska izseljenska matica, Cankarjeva 1/II,
1001 Ljubljana, p.p. 1548, s pripisom “Razpis – Srečanje”.
Rok za prijavo na razpisani natečaj je 8
dni po objavi razpisa.
Združenje Slovenska
izseljenska matica
Št. 07/2002-03
Ob-63597
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 66/01) ter skladno z dogovorom o izvedbi prepisanih postopkov za
oblikovanje predlogov prejemnikov dotacij
iz proračuna Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulture objavljamo po pooblastilu Mestne občine Maribor
javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti
kulturnih društev, ki delujejo na
območju Mestne občine Maribor, v letu
2002
1. Na razpis se lahko prijavijo kulturna
društva s sedežem na območju Mestne
občine Maribor, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Maribor (v nadaljevanju
ZKD Maribor) in ki izkazujejo redno dejavnost v letu 2001, ter ljubiteljska kulturna
društva s sedežem na območju Mestne
občine Maribor, ki niso vključena v ZKD
Maribor.
2. Pri odločanju o sofinanciranju redne
dejavnosti društva bodo prvenstveno upoštevana naslednja merila:
a) velikost društva, število delujočih skupin in kontinuiteta delovanja društva;
b) javni nastopi društvenih skupin, vključno z udeležbo na preglednih srečanjih JSKD
in ZKD Maribor, obiskanost prireditev in prejete strokovne ocene;
c) strokovna usposobljenost vodij sekcij
in udeležba na izobraževalnih programih,
namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti:
d) dosežki na tekmovanju ljubiteljske kulture v zadnjem letu.
3. Na razpis se prijavijo tudi ljubiteljska
kulturna društva, v katerih delujejo skupine
s statusom vrhunske skupine. Njihove prijave bodo obravnavane posebej in na podlagi
sprejetih meril JSKD in ZKD Maribor.
4. Skupaj s prijavo na razpis morajo društva poslati potrebne podatke o dejavnosti
na predloženih obrazcih.
5. Društva pošljejo prijavo z zahtevanimi
prilogami v zaprti kuverti na naslov: Zveza
kulturnih društev Maribor, Partizanska 5,
2000 Maribor, s pripisom “Javni razpis –
sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih
društev 2002”.
6. Prijave na razpis bomo sprejemali do
15. marca 2002. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bomo obravnavali.
7. Društva bodo o rezultatu razpisa obveščena najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave oziroma takoj po
sprejemu odločitve župana Mestne občine
Maribor.

Št.

8. Obrazci so na voljo na Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti,
Partizanska 5, Maribor (tel. 25-11-686 ali
23-42-110), kjer so dostopne tudi vse dodatne informacije.
Obrazce je mogoče tudi naložiti s spletne strani ZKD Maribor http://www2.arnes.si/∼mbzkols, ali http://www2.arnes.si/∼mpungal OI JSKD.
Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti Območna izpostava Maribor
Zveza kulturnih društev Maribor
Ob-63758
Na podlagi 18. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), 41. člena Statuta
Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95,
80/98) in 5. člena Pravilnika o postopku za
izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št.
109/99) v nadaljevanju, pravilnik) in sprejetega Odloka o proračunu za leto 2002 (Ur.
l. RS, št. 6/2002), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih projektov in
programov, ki se financirajo iz sredstev
občinskega proračuna, namenjenih za
kulturo za leto 2002
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, telefon 07/348-11-00,
faks: 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa so programi
oziroma projekti, ki sodijo v okvir izvajanja
kulturnih dejavnosti, in sicer za naslednje
namene:
– za varstvo kulturne dediščine,
– za izvajanje kulturnih programov,
– za ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– za investicije v javno infrastrukturo na
področju kulture,
– za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti.
3. Predloge programov in projektov lahko pošlje tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje in predloži ustrezna dokazila:
– da je registriran za opravljanje kulturno
– umetniških dejavnosti na območju Občine Trebnje,
– da je samostojni ustvarjalec na področju kulture, registriran v Občini Trebnje,
– da je kulturno - umetniško društvo, ki
deluje na območju Občine Trebnje,
– drugo društvo, ki ima v svojih ustanovnih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti in zveze društev, registriranih v Občini Trebnje,
– da je (so) lastnik kulturnega spomenika.
4. Financiranje stalnih neprogramskih
stroškov: financiranje stalnih neprogramskih
stroškov ni predmet tega razpisa.
5. Okvirna vrednost sredstev za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov
in projektov so v proračunu Občine Trebnje
za leto 2002 zagotovljena v višini
24,025.000 SIT, in sicer za:
– sofinanciranje kulturnih programov, ljubiteljsko-kulturne dejavnosti in vzpodbujanje
umetniške ustvarjalnosti 16,625.000 SIT,
– varstvo kulturne dediščine 4,000.000
SIT,
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– investicije in investicijsko vzdrževanje
kulturnih objektov 3,400.000 SIT.
6. Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov: Občina Trebnje zbira predloge oziroma prijave iz naslednjih
področij ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:
– glasba, gledališče in lutke, folklora, film
in video, ples, likovno ustvarjanje in fotografije, literatura ter multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja,
– založništvo,
– mednarodno sodelovanje,
– raziskovalne naloge,
– druge naloge, ki smiselno izhajajo iz
omenjenih področij,
– kulturna dediščina,
– umetniška ustvarjalnost.
Našteti programi in projekti, ki imajo širši
občinski pomen, sodijo v eno od naslednjih
skupin:
1. priprava in izvedba prireditev z udeležbo skupin ali posameznikov iz določenega območja, ki so namenjene predstavitvi,
primerjanju in strokovnem vrednotenju programskih in izvajalskih dosežkov in organizacija lastnih izobraževalnih oblik, ki se jih
bodo udeležili posamezniki ali skupine,
2. priprava, izvedba prireditev in izobraževalnih oblik na občinski ravni,
3. sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občinski, medobmočni in državni ravni, ki so namenjena predstavitvi, primerjanju in strokovnemu vrednotenju izbranih in izvajalskih dosežkov in udeležba na izobraževanju,
4. soorganizacija prireditev na občinski ali državni ravni in sodelovanje izbranih
skupin in posameznikov na prireditvah, ki
promovirajo najboljše dosežke svoje zvrsti
širši javnosti,
5. soorganizacija mednarodnih prireditev, udeležba na mednarodnih festivalih in
tekmovanjih v državi in tujini ter predstavljanje občine v državi in tujini,
6. samostojni projekti društev, skupin
in posameznikov, ki v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno
kakovostno raven svojega okolja in kažejo
inovativne pristope,
7. založništvo,
8. kulturna dediščina,
9. umetniška ustvarjalnost.
6.1. Temeljna merila za vzpodbujanje
umetniške ustvarjalnosti in založništvo:
– kakovost (estetska vrednost, vzgojnost
in primernost starostni stopnji, znanstvena
veljavnost in temeljnost, inovativnost, aktualnost),
– skupni slovenski prostor (občine, regije),
– uveljavljanje slovenske narodne in kulturne identitete.
6.2. Temeljna merila na področju investicij v javno infrastrukturo na področju kulture: prijaviteljem - javnim zavodom, katerih
ustanovitelj je Občina Trebnje, se investicije
financirajo v 100 % deležu iz občinskega
proračuna. Ostalim prijaviteljem občina sofinancira investicije največ v deležu 40 %,
ostalo razliko do vrednosti projekta zagotovi(jo) sofinancer (ji).
Upoštevani bodo prijavitelji, ki izvajajo
kulturno dejavnost občinskega pomena, katerih program se financira iz občinskega proračuna in nadaljujejo (zaključujejo) že priče-
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to investicijo. Prednostno bodo upoštevani
javni zavodi in objekti, katerih ustanovitelj
oziroma lastnik je Občina Trebnje.
6.3. Temeljna merila za izvajanje kulturnih programov in projektov:
– da je program usklajen s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev,
– kakovost doslej realiziranega programa, dodatnih programov in projektov; visoko ocenjene predstave in prireditve s strani
domače strokovne javnosti, nagrade in udeležbe na pomembnih mednarodnih in domačih festivalih, stanovske nagrade za
umetniške dosežke,
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji (povprečna srednja vrednost: 30%)
– odmevnost doslej realiziranega programa: število gledalk in gledalcev, primerna
zasedenost glede na velikost dvorane, odmevnost v medijih, strokovne kritike,
– da predlagatelj v prijavi programov in
projektov obeta kakovostno in zanimivo izvedbo.
Za projekte vizualne umetnosti (razstave
in kulturno zgodovinske razstave) se uporabljajo še naslednja merila:
– da časovno ali tematsko zajema zaokroženo celoto avtorjevega opusa,
– da jo spremlja celoten katalog, ki predstavlja razstavljeni opus,
– da predstavlja določeno temo ali tezo,
ki pojasnjuje stilno ali časovno obdobje ali
išče nove zorne kote pri vrednotenju določene umetniške problematike,
– da predstavlja tematiko kulturno zgodovinskega obdobja na področju občine oziroma širšega območja občine Trebnje.
6.4. Temeljna merila za glasbeno umetnost:
a) na področju glasbenega založništva:
– da predlagatelji izkazujejo založništvo
in samo založniško dejavnost,
– da predlagatelj zagotavlja ustrezno raven izvedbe,
– da se predlagatelj v prijavi izkaže s
pisno izjavo založnika o ustvaritvi predlagane izdaje v založniški program.
b) na področju glasbene ustvarjalnosti:
– da predlagatelj zagotavlja javno izvedbo novega ali njegovo medijsko predstavitev,
– da se predlagatelj v prijavi izkaže s
pisno izjavo producenta javne izvedbe,
– da se predlagatelj izkaže z referencami na področju distribucije kulturnih dobrin.
6.5. Temeljna merila za izvajanje kulturne ljubiteljske dejavnosti:
– kvalitetno in redno delo društva, ki ga
potrjujejo nagrade in priznanja,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, število sekcij
v društvu,
– tradicionalnost kulturne prireditve.
6.6. Temeljna merila za izvajanje varstva
kulturne dediščine:
– dokazilo o lastništvu,
– dokazilo o razglasitvi spomenika lokalnega pomena oziroma pozitivno mnenje pristojne območne enote za varstvo kulturne
dediščine,
– predstavitev subjekta, ki se na razpis
prijavlja,
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– okvirno časovno trajanje projekta
obnove,
– upravno dovoljenje,
– finančno konstrukcijo projekta, ki mora obvezno vsebovati prihodke in odhodke,
– izjavo o zagotavljanju najmanj 60 % lastnih sredstev od pogodbene vrednosti projekta.
7. Izbira predlogov
Občina Trebnje bo izbrala predloge kulturnih programov in projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o postopku za izbiro
kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih
programov, ki se financirajo in sofinancirajo
iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 109/99), z
dne 29. 12. 1999).
Za razrešitev morebitnih nejasnosti v tem
razpisu se bo uporabljal omenjeni pravilnik
iz prvega odstavka te točke.
8. Način in rok prijave programov in projektov: predlagatelji dobijo obrazce za prijavo predlogov v času uradnih ur ves čas razpisa na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg
5, na sedežu JSKD – Območna izpostava
Trebnje in ZKD Trebnje, Kidričeva 2.
Pripadniki romske skupnosti v občini
Trebnje prijavijo svoje kulturne programe tako, da jim občina nudi sodelovanje in strokovno pomoč pri pripravi programov.
Rok za oddajo predlogov je en mesec
po tej objavi. Predlogi morajo biti podani na
ustreznih prijavnih obrazcih (za področja, ki
obstojajo), ostala dokazila pa priložena.
Predlogi se pošljejo na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje v zaprtih ovojnicah, na katerih mora biti oznaka
“javni razpis - kultura 2002“ ter oznaka področja npr.: varstvo kulturne dediščine. Na
hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime)
predlagatelja in njegov naslov.
Da bi lahko Občina Trebnje zagotovila
enakovredno obravnavo vseh v razpisnem
roku oddanih prijav, bo za predloge, ki ne
bodo oddani v skladu z razpisnimi pogoji,
postopala v skladu z določili Pravilnika in
drugih predpisov.
Občina Trebnje bo predlagatelje obvestila o izboru v petnajstih dneh po sprejetju
sklepa na Občinskem svetu Občine Trebnje.
9.Oseba pooblaščena za dajanje informacij:
Damjana
Ribič,
telefon
07/348-11-26, faks: 07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-63759
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2002 (Ur. l. RS, št. 6/2002) in 3. člena
Navodila o zagotavljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje za izvajanje nalog na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
31/2000) objavlja Občina Trebnje
javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev
sredstev za izvajanje nalog na področju
socialnega varstva za leto 2002
1. Občina Trebnje razpisuje zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za izvajanje
nalog na področju socialnega varstva za leto 2002. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Trebnje v proračunu za leto
2002 zagotovljenih 12,350.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialnovarstveni zavodi,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov občine Trebnje,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane občine Trebnje.
Izvajanje programov se mora nanašati na
območje občine Trebnje oziroma njene občane.
3. V letu 2002 bo Občina Trebnje sofinancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:
– sofinanciranje programov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva,
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok,
– sofinanciranje izvajanja projekta “Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov“ oziroma podprojektov: družinski dan, priprava na zakon, šola za starše, skupine za sožitje, raziskovalni tabor,
vikend seminar, ustvarjalne delavnice, publikacije – kvaliteta življenja: profil in plan,
drugi programi vezani na ta projekt,
– sofinanciranje programov za aktivno
preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami,
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi,
– organiziranje skupin enoroditeljskih
družin,
– preventivni programi za rejnike,
– drugi programi na področju socialnega varstva.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) o predlagatelju:
– dokazilo, da imajo sedež v občini Trebnje ali da delujejo tudi na območju občine
Trebnje,
– da imajo usklajena pravila (statut) z zakonom o društvih in so registrirani za opravljanje socialnovarstvenih storitev,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, podatke o številu članov iz Občine Trebnje ter podatke o višini članarine,
– kopijo zaključnega računa za preteklo
leto, davčno številko in številko žiro računa.
b) o programu:
– popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta,
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– naziv programa oziroma projekta, strokovne reference neposrednih izvajalcev programa,
– vsebinski opis programa, iz katerega
bodo razvidni tudi pričakovani učinki oziroma cilji akcije s prikazom višine posameznih
stroškov,
– finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja,
– časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju (sociala), ne
pa drugim področjem delovanja predlagatelja, sicer bo program oziroma vloga izločena iz obravnave. Društva, ki so prejela sredstva občinskega proračuna v letu 2001 in
še niso dostavila poročila v skladu s pogodbo za preteklo leto, morajo posredovati tudi
poročilo o izvedbi programov v lanskem letu, sicer ne morejo kandidirati na ta razpis.
Pri pripravi programov in njihovih virov
financiranja je potrebno upoštevati, da občina le sofinancira programe največ do 50%,
razen pri projektih, ki se izvajajo za Občino
Trebnje, kjer je delež financiranja lahko tudi
večji. Prijavitelji morajo imeti prikazane vire
financiranja in zaprto finančno konstrukcijo.
Sredstva proračuna niso namenjena neposrednemu dodeljevanju socialno varstvenih
dajatev posameznikom, temveč programom, ki rešujejo socialne stiske, težave ter
potrebe prebivalcev oziroma članov organizacij in posebnim programom in storitvam
utemeljenim na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
5. Prednost pri izboru imajo tisti izvajalci, ki že imajo izkušnje in reference z izvajanjem nalog s področja socialnega varstva,
ki programe izvajajo s strokovno usposobljenim kadrom, med društvi pa društva, ki
bodo dostavila odločbo o podelitvi statusa
društva, ki deluje v javnem interesu.
6. Predlogi morajo biti posredovani v roku 30 dni po dnevu te objave na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s
pripisom: Javni razpis – socialno varstvo.
7. Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga
posreduje županu, ta pa v potrditev občinskemu svetu. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobe na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Branki Kržič (tel.
07/34-81-124).
Občina Trebnje
Ob-63760
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), Odloka o proračunu
za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 6/2002) in 2.
člena pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje (Ur. l. RS,
št. 54/99) ter 1. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
vrednotenja športnih programov v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 86/01) Občina Trebnje objavlja

Št.

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2002
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športna in ostala društva, šole, VVZ in podjetja,
ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) da izvajajo program javnega interesa
– nacionalni program športa v RS,
b) da imajo organizirano vadbo, v katero je vključeno najmanj 20 aktivnih – stalnih članov po skupini,
c) da imajo zagotovljene materialne in
kadrovske pogoje za izvajanje programa
športa,
d) da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
e) da so izpolnili obveznosti iz pogodbe
za leto 2001,
f) da so registrirani pri pristojnem organu in delujejo na območju občine Trebnje
za občane občine Trebnje.
I. Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, kot naročnik zbira prijave za sofinanciranje programov na področju športa, in sicer za naslednje vsebine:
1. Šport otrok, mladine in študentov:
– športni program “Zlati sonček“,
– program “Naučimo se plavati“,
– šolska športna tekmovanja,
– programi redne vadbe,
– programi otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športni program “Ciciban planinec“,
– športni program “Krpan“.
2. Vrhunski šport, kjer se vrednoti delo
trenerjev in dosežke društva, tako v individualnih kot v kolektivnih športih.
3. Športna rekreacija:
– programe za izvajanje športne rekreacije v športnih društvih in določenih športnih objektih,
– rekreativna tekmovanja na ravni občine ali več občin.
4. Šport invalidov in upokojencev:
– program športa invalidov in upokojencev.
5. Razvojne in strokovne naloge:
– sofinanciranje programov stroškov šolanja strokovnih kadrov,
– sofinanciranje dogovorjenih študijskih
programov študentov Fakultete za šport.
6. Organizacija večjih prireditev:
– vrhunske športne prireditve,
– organizacija meddruštvenih tekmovanj.
7. Javni športni objekti:
– investicije, investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme.
Okvirna vrednost programov športa za
leto 2002 je 22,950.000 SIT.
II. Razpisna dokumentacija je na voljo
po objavi razpisa. Prevzamete jo lahko v
sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti in merila
za vrednotenje:
1. Šport otrok, mladine in študentov
Programi interesne športne dejavnosti
otrok, mladine in študentov obsegajo:
– programe, ki so namenjeni celotni
populaciji otrok in so predpriprava za vstop
v interesne programe v izbranih športnih
panogah in
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– programe, ki so namenjeni za šport
nadarjenim otrokom, mladini in študentom.
– Športni program “Zlati sonček“
Iz občinskega proračuna se sofinancira:
– koordinacijo in organizacijo izvajanja programov,
– stroške za najemnino objekta (bazen),
– strokovni kader,
– knjižice in priznanja.
– Športni program “Naučimo se plavati“
Sofinancira se naslednje stroške:
– strošek bazena,
– strokovni kader,
– organizacija in koordinacija,
– priznanja.
– Šolska športna tekmovanja
Iz občinskega proračuna se sofinancira:
– organizacijske stroške za občinska
tekmovanja,
– objekt za tekmovanje,
– sodnike,
– priznanja,
– prevoz.
– Programi redne vadbe
Sofinancira se:
– strokovni kader za 40-urne programe za otroke do 7 let,
– strokovni kader za 80-urne programe za otroke in mladino,
– vadbeno skupino do 20 udeležencev,
– programi, ki se izvajajo v vrtcih in
šolah in so namenjeni tem otrokom, se stroškov objekta ne prizna,
– pod enakimi pogoji se sofinancira
tudi programe otrok in mladine s posebnimi
potrebami, kjer so vadbene skupine lahko
tudi manjše.
– Športni program “Ciciban planinec“
Sofinancira se naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporabo objekta.
– Športni program “Krpan“.
Sofinancira se naslednje stroške:
– propagandno gradivo,
– strokovni kader,
– uporabo objekta.
2. Vrhunski šport
Za javna sredstva za šport lahko kandidirajo tista športna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki kategorizirani
po kategorijah OKS – združenje športnih
zvez,
– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
– da za ta sredstva nastopajo tekmovalci
vzgojeni v matičnem klubu.
Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se prizna:
– vadbeno skupino starejših dečkov in
deklic do 12 tekmovalcev,
– vadbeno skupino mlajših dečkov in deklic do 12 tekmovalcev,
– športno šolo – skupino cicibanov do
24 tekmovalcev.
Merila za vrednotenje:
a) delo trenerjev v društvu,
b) dosežki društva.
a) Delo trenerjev v društvu
Upošteva se število trenerjev s strokovnimi
referencami in licencami panožne strokovne
organizacije ali fakultete za šport pod pogojem, da v društvu vodi vadbeno skupino.
2.1. Merilo za dodelitev sredstev za delo
trenerjev – individualni športi:
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Rang tekmovanja

Merilo

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo

Število točk

1000
800
600

2.2. Merilo za dodelitev sredstev za delo trenerjev – kolektivni šport:
Rang tekmovanja

Merilo

1. državna liga
2. državna liga
3. državna liga

za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo
za vsako člansko ekipo

Število točk

1500
1200
900

2.3. Za delo za vsakega nadaljnjega trenerja mlajših selekcij pripada društvu naslednje
število točk:
– za 1. državno ligo 30% od števila točk,
– za 2. državno ligo 20% od števila točk,
– za 3. državno ligo 10% od števila točk.
b) Dosežki društev
Upošteva se le dosežek, ki ga priznava panožna strokovna organizacija in zato izda
pisno ugotovitev.
Individualni športi
Uvrstitev
Rang tekmovanja
kat./dosežek

Državno prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto
3. mesto

člani/ce
mladinci/ke
ml.mladinci/ke

150
100
75

100
75
50

75
50
25

Evropsko prvenstvo/pokal
1. mesto
2. mesto 3. mesto

300
200
100

200
100
50

100
50
25

Kolektivni šport
Uvrstitev
Rang tekmovanja
kat./dosežek

med 6

člani/ce
mladinci/ke
ml.mladinci/ke

200
150
50

3. Športna rekreacija
Športnemu društvu, ki izvaja programe
športne rekreacije, in društvom, ki imajo v
svojem statutu opredeljeno športno rekreativno dejavnost, se prizna za vsakega člana
s plačano članarino, sredstva v višini do 25%
plačane članarine.
Dodatno se sofinancira najemnina športnega objekta za naslednji program:
– 80-urni programi redne vadbe (za 25
udeležencev posebnih skupin)
– in skupine:
– starši z otroki,
– invalidi,
– starejši občani od 60 let.
Rekreativna tekmovanja
Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska prvenstva) občina sofinancira:
– kolajne za posamične uvrstitve od 1.
do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu,
– pri ekipnih tekmovanjih se krijejo stroški za pokale od 1. do 3. mesta.
4. Športna dejavnost invalidov in upokojencev
Program dejavnosti športa upokojencev
in invalidov se ovrednoti skladno z določbami 17. člena pravilnika oziroma kot pri točki
3. Športna rekreacija.

Državno prvenstvo/pokal
med 4
med3
finale

400
200
100

600
300
150

800
400
200

Evropsko prvenstvo/pokal
med 12
med 8
med 4

800
400
200

1200
800
400

5. Razvojne in strokovne naloge
Sofinanciranje izobraževanja strokovnih
kadrov
Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport pod pogojem, da vlogo posreduje športno društvo
oziroma Športna zveza Trebnje.
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
– vlogo mora posredovati športno društvo,
– kandidat mora aktivno sodelovati na
področju športa.
Študentom Fakultete za šport se lahko
dodeljuje finančna pomoč za sofinanciranje
dogovorjenih študijskih programov.
Merila za sofinanciranje izpopolnjevanja
strokovnega kadra
Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti (vaditelj, trener),
– kotizacija za pridobitev licence,
– seminarje za usposabljanje sodnikov
in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj,
– stroški organizacije strokovnega izpopolnjevanja, če je organiziran v lastni režiji.
6. Organizacija večjih prireditev
a) Vrhunske športne prireditve

2000
1600
800

finale

4000
3600
1600

Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:
– da je organizirano s soglasjem Občine
Trebnje,
– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– da na njej nastopajo domači športniki,
– da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.
b) Organizacija meddruštvenih tekmovanj
Za vsako izvedeno meddruštveno tekmovanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tekmovalcev iz 5 športnih organizacij, se krijejo stroški priznanj.
7. Javni športni objekti – investicije,
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
Za koriščenje sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje objektov in nakup
opreme mora prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima prosilec status športnega društva,
– športno društvo mora biti upravljalec
športnega objekta in naprav, kar dokaže s
pogodbo o upravljanju oziroma dokazilom o
lastništvu,
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– obvezna lastna udeležba sredstev v višini najmanj 60% predračunske vrednosti,
– da ima upravna dovoljenja,
– da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
– da vodi investicijo v skladu z veljavno
zakonodajo.
Sredstva se prednostno dodeljujejo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objektov
in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih naprav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
– ostala dela, ki so nujna za nemoteno
izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega vzdrževanja.
IV. Podrobna pojasnila in druge informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti, Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje. Kontaktna oseba je Dani Grandovec, telefon: 07/34-81-133, faks:
07/34-81-131.
V. Izvajalci morajo prijaviti programe obvezno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, in priložiti dokazila iz uvodnega dela razpisa (točke od a
do f) v roku enega meseca po objavi tega
javnega razpisa.
VI. Izvajalci športnih programov pošljejo
prijavo na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, z oznako na ovojnici
“Javni razpis za šport 2002“.
VII. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo v roku 15 dni po sprejetju sklepa na
občinskem svetu pismeno obveščeni o izidu javnega razpisa. Zoper sklep občinskega sveta o izbiri izvajalcev za dodelitev sredstev iz naslova tega razpisa bo možno vložiti
pritožbo pri županu Občine Trebnje v roku
8 dni po prejemu sklepa. Po pravnomočnosti sklepa bodo izvajalci povabljeni k podpisu pogodbe.
Občina Trebnje

Javne dražbe
Ob-63653
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) in Pravilnika o pogojih in postopku
prodaje stavbnih zemljišč v lasti Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/98) razpisujemo
na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Tolmin z dne 3. 4. 2001
javno dražbo
Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 587/12 neplodno 288
m2, vpisano v vl. št. 319 k.o. Tolmin. Zemljišče ni obremenjeno.
Izklicna cena zemljišča je 830.000 SIT.
Varščina je 83.000 SIT. Kot najmanjši
znesek višanja se določi 10.000 SIT.
Čas in kraj dražbe: ustna dražba v torek
dne 26. 2. 2002 ob 9. uri v prostorih Uprave Občine Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih
borcev 2.

Št.

Dražbeni pogoji:
a) Zemljišče je na obrobju JZ dela mesta
Tolmin in predstavlja sestavni del mesta. Dostop na zemljišče je direktno z javne ceste.
Zemljišče je komunalno opremljeno. Kupec
je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo dovoljenja za graditev.
b) V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin, stroški notarske potrditve pogodbe in stroški vknjižbe
lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe.
c) Udeleženci javne dražbe morajo, najkasneje tretji dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino, navedeno v tem razpisu, na žiro račun št. 52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.
č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež pravne osebe v Republiki
Sloveniji ter potrdilo o plačilu varščine;
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo ali
osebna izkaznica ali potni list RS) ter potrdilo o plačilu varščine.
d) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje.
e) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev pod c), č) in d) tega razpisa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
f) Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno-kupljeno”, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino.
g) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.
h) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi, Če uspeli dražitelj pogodbe ne podpiše v 15-dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se položena varščina zadrži in se mu ne vrne.
i) Prodajna pogodba prične veljati s podpisom pogodbenih strank v primeru, da pristojni upravni organ na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o obrambi (Uradni
list RS, št. 82/94 in 44/97) in drugega
odstavka 9. člena Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega
pomena za obrambo in ukrepih za njihovo
varovanje (Uradni list RS, št. 7/99), izda
soglasje k pravnemu poslu.
j) Kupec mora kupnino plačati najpozneje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V
primeru trenutnega pomanjkanja finančnih
sredstev mora kupec urediti vse potrebno
za najem posojila pri banki.
k) Če kupec ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
l) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v posest takoj po plačilu celotne kupnine, tedaj pa bo izvršena tudi vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime
kupca.
m) Neuspešnim ponudnikom bo vplačana varščina, vrnjena brez obresti, v roku 3
dni po končani javni dražbi.
n) Kdor sodeluje na javni dražbi kot interesent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
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proti postopku javne dražbe, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
o) Vse dodatne informacije so dostopne
na sedežu Občinske uprave občine Tolmin,
Tolmin, Ulica Padlih borcev št. 2, tel.
05/381-95-14 (Miran Mavri). Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

Razpisi delovnih
mest
Št. 2/02
Ob-63571
Svet JVIZ Občine Mozirje, Šolska ulica
25, 3330 Mozirje, obljavlja razpis za delovno mesto
ravnatelja JVIZ Občine Mozirje, OE
Osnovna šola Rečica ob Savinji.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določata 53. in 145. člen Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževanju - ZOFVI
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00)
ter 43. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-A (Uradni
list RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.
Predvideni začetek dela bo 29. 4. 2002,
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratek življenjepis in vizijo razvoja OE Osnovna šola Rečica ob
Savinji, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa,
na naslov zavoda z oznako “Prijava za razpis
za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Javni zavod - izobraževalni zavod
Občine Mozirje
Ob-63573
Regijski pospeševalni center Posavje,
zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško, katerega ustanovitljice so Občina Brežice, Občina
Krško in Občina Sevnica, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja Regijskega pospeševalnega centra Posavje.
Pogoji:
– visoka izbrazba ekonomske, pravne ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju svetovanja
ter pospeševanja malega gospodarstva,
– da ima opravljeno izobraževanje za
svetovalca lokalnega razvoja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada aktivno en tuj svetovni jezik,
– da obvlada delo z osebnim računalnikom.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih
pogojev, svoj življenjepis ter svojo zamisel
programa razvoja dejavnosti Regijskega po-
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speševalnega centra Posavje in ukrepov za
dosego programskih ciljev.
Upravni odbor Regijskega pospeševalnega centra Posavje izbere kandidata za
direktorja zavoda na osnovi presoje posameznih razpisnih pogojev in možnostih za
pridobitev posameznega pogoja.
Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Regijski pospeševalni center Posavje, Bohoričeva 9, 8270 Krško, z oznako: “za razpis direktorja - ne odpiraj”.
Upravni odbor Regijskega pospeševalnega centra Posavje bo opravil izbor v 15 dneh
po zaključku razpisa in o svojem izboru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna
šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.
Regijski pospeševalni center Posavje
Št. 13-1/2002
Ob-63581
Na podlagi 30. člena statuta Doma starejših občanov Črnomelj, Svet zavoda dne
29. 1. 2002 razpisuje mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakoni, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. končana visoka ali višja stopnja strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom in
drugim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja dejavnosti socialnega varstva;
3. želena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije;
4. strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva;
5. predložitev programa dela zavoda.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati morajo podati pismeno prijavo
z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev, in sicer:
– pod 1.: kopijo diplome o zaključenem
izobraževanju, z navedbo pridobljenega poklica;
– pod 2.: odločbo ali zaposlitveno pogodbo o zaposlitvi na vodilnem delovnem
mestu na področju socialnega varstva;
– pod 3.: potrdila o dodatnem strokovnem izpopolnjevanju na navedenih področjih;
– pod 4.: kopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu:
– pod 5.: program razvoja dejavnosti zavoda.
Pismene vloge z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda najpozneje v 8. dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti kuverti, s čitljivim napisom:
Svet Doma starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, z
navedbo »Ne odpiraj – razpis«.
Neustrezno označenih in nepopolnih
vlog svet zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
najpozneje v 30. dneh po končanem razpisu.
Svet Doma starejših občanov
Črnomelj
Št. 410
Ob-63608
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska
Gora, objavlja prosto delovno mesto
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pisarniškega referenta.
Oogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– V. stopnja izobrazbe, ekonomski tehnik,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto objavljamo za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom. Nastop dela
je 25. 2. 2002. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na
naslov: OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora,
Koroška ul. 12, 4280 Kranjska Gora, s pripisom “za objavo”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
dobili v zakonitem roku.
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
cesta 28, Ljubljana, z oznako “za razpisno
komisijo”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave javnega
razpisa.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ob-63700
Svet Zavoda za letovanje in rekreacijo
otrok, p.o. Ljubljana, Komenskega ulica 7,
1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– znanje hrvaškega in vsaj še enega tujega jezika (angleški, nemški, italijanski),
– poznavanje problematike dejavnosti
Zavoda.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom del, ki so jih doslej
opravljali,
– program oziroma vizijo delovanja in razvoja Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok.
Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov: Zavod za letovanje in
rekreacijo otrok, p.o. Ljubljana, Komenskega
ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po opravljeni izbiri.
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok,
p.o. Ljubljana

Št. 1.1.1.-189/2002
Ob-63623
Slovenske železnice d.d., objavljajo

Št. 101-1/02
Ob-63754
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v skladu z 19. in 20. členom statuta razpisuje
delovno mesto:
direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat mora v postopku razpisa predložiti napisano svojo zamisel o razvoju in
delovanju zavoda.
Kandidat bo imenovan za štiri leta. Predviden nastop dela je 1. 4. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati priporočeno pošljejo v 12 dneh

Druge objave

javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnih deležev družb
1. a) Prometni institut Ljubljana d.o.o.,
Kolodvorska 11, Ljubljana
Dejavnost: raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
Število zaposlenih: 13
Predmet prodaje: 49,90% lastniški delež družbe Prometni institut Ljubljana,
d.o.o., v lasti družbe Slovenske železnice
d.d.
b) SŽ Projektivno podjetje Ljubljana
d.d., Vilharjeva c. 16a
Dejavnost: gradbeno projektiranje
Število zaposlenih: 40
Predmet prodaje: 21,82% lastniški delež oziroma 6.246 navadnih delnic družbe
Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., v lasti
družbe Slovenske železnice, d.d.
2. Izhodišča za sestavo ponudbe: prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki bodo
vsebovale najmanj naslednje elemente:
– ponujena cena: izražena mora biti s
točno določenim tolarskim zneskom,
– način plačila: gotovinsko plačilo,
– rok plačila: največ 30 dni od dneva
sklenitve notarsko overjene pogodbe,
– plačilo stroškov: vse stroške v zvezi s
sklenitvijo pravnega posla plača kupec,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev
ponudb,
– podatki o finančnem položaju ponudnika (za domače pravne osebe: računovodske izkaze za leto 2000 in 2001 ter
obrazca BON 1 in BON 2),
– razvojno vizijo za posamezno družbo,
za katero ponudnik ponuja odkup.
3. Pogoji udeležbe: ponudnik je lahko
fizična ali pravna oseba s sedežem v RS ali
v tujini.
1. Varščina za resnost ponudbe
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem
zbiranju ponudb, so skupaj z vložitvijo ponudbe za nakup deležev obeh ali v posamezni družbi, dolžni prodajalcu nakazati
varščino za resnost ponudbe v višini:
– Prometni institut Ljubljana d.o.o.:
3,500.000 SIT,
– SŽ Projektivno podjetje Ljubljana d.d.:
3,000.000 SIT.
Dokazilo o plačilu varščine so ponudniki dolžni predložiti najkasneje do roka za
oddajo ponudbe. Varščino morajo ponudniki nakazati na žiro račun Slovenskih železnic d.d., št. 50100-601-14744.
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V primeru sklenitve prodajne pogodbe
s katerim od ponudnikov šteje varščina, ki
jo je plačal izbrani ponudnik, za aro in se
neobrestovana všteje v kupnino.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bo
neobrestovan znesek varščine, ki so ga
plačali, vrnjen na njihove račune najkasneje v 3 delovnih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika.
2. Naslov in rok za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Slovenske
železnice d.d., Služba za finance, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, z oznako:
»Ne odpiraj – za komisijo«.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na sedež prodajalca do vključno
27. 2. 2002 do 14. ure.
Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz točke 2 popolne ponudbe.
Izbira ponudnika: ponudbe bo pregledala in ocenila posebna Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja Slovenskih železnic d.d. Komisija bo
ponudbe presojala na podlagi zgoraj navedenih kriterijev.
Za prenos imenskih delnic družbe SŽProjektivno podjetje Ljubljana d.d., je v
skladu s statutom potrebno pisno soglasje nadzornega sveta v primeru, da se
le-te prenašajo izven obstoječih delničarjev.
V primeru, da se prodajalec odloči za
sklenitev pogodbe, bo za to izbran ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ponudil najvišjo ceno. V
primeru, da bo ponudb z enako, najvišjo
ceno več, ima prednost pri nakupu ponudnik, ki bo ponudil krajši rok plačila.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru po
končanem zaključku postopka, vendar
najkasneje 20 dni od poteka zadnjega dne
roka za prijavo.
5. Sklenitev pogodbe: na podlagi tega
razpisa Slovenske železnice d.d. niso zavezane skleniti pogodbe o prodaji poslovnih deležev družb Prometni institut Ljubljana, d.o.o. in SŽ Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik najkasneje v
20 dneh od poziva prodajalca ne sklene
notarsko overjene pogodbe o prodaji zgoraj navedenih poslovnih deležev, je prodajalec upravičen obdržati varščino za resnost ponudbe.
Preostanek kupnine ki predstavlja razliko med plačano varščino in dogovorjeno
ceno, plača izbrani ponudnik v v ponudbi
opredeljenem roku plačila. Ponujeni rok
plačila je bistvena sestavina pogodbe, zato šteje, da je kupec odstopil od pogodbe, če v danem roku ne plača preostanka
kupnine. Plačano aro obdrži prodajalec.
Prodajalec posreduje KDD nalog za
preknjižbo delnic SŽ Projektivno podjetje
na kupca v treh dneh po plačilu celotne
kupnine.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Št. 19/02
Ob-63615
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale, na podlagi četrtega odstavka
60. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje

Št.

lokacijskega dovoljenja, uvedenem na zahtevo investitorja Lek Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27, Mengeš,
objavlja:
1. Upravna enota Domžale je investitorju Lek Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27,
Mengeš, izdala lokacijsko dovoljenje št.
35102-399/01-23040 z dne 30. 1.
2002 za gradnjo proizvodnega obrata za
rekombinantne tehnologije – port na zemljiščih parc. št. 862/10, 862/27, 867/1,
866/3 in 862/2, vse k.o. Mengeš.
2. V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja je bilo izdano okoljevarstveno soglasje RS Ministrstva za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
št. 35405-138/01 z dne 25. 1. 2002,
pod naslednjim pogojem:
– v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti
mora investitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila,
navedena v Poročilu o vplivih na okolje za
projekt Proizvodni obrat, ki ga je pod št.
PVO-8/01 v avgustu 2001 izdelala Envita
d.o.o., Vrhovci c 4/IV, 1000 Ljubljana.
3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in
pripomb v zvezi z vplivom načrtovanega
posega na okolje.
Upravna enota Domžale
Št. 19/02
Ob-63616
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale, na podlagi četrtega odstavka
60. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 1/96) v postopku izdaje
lokacijskega dovoljenja, uvedenem na zahtevo investitorja Lek Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27, Mengeš,
objavlja:
1. Upravna enota Domžale je investitorju LEK Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27,
Mengeš, izdala lokacijsko dovoljenje št.
35102-399/01-23040 z dne 30. 1.
2002, za gradnjo proizvodnega obrata za
rekombinantne tehnologije – port na zemljiščih parc. št. 862/10, 862/27, 867/1,
866/3 in 862/2, vse k.o. Mengeš.
2. V postopku izdaje lokacijskega dovoljenja je bilo izdano okoljevarstveno soglasje RS Ministrstva za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
št. 35405-138/01 z dne 25. 1. 2002,
pod naslednjim pogojem:
– v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti
mora investitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila,
navedena v poročilu o vplivih na okolje za
projekt Proizvodni obrat, ki ga je pod št.
PVO-8/01 v avgustu 2001 izdelala Envita
d.o.o., Vrhovci c. 4/IV, 1000 Ljubljana.
3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in
pripomb v zvezi z vplivom načrtovanega
posega na okolje.
Upravna enota Domžale
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 321-1/2002-0401
Ob-63671
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote
Murska
Sobota
št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Peskovci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskemu udeležencu Kozic Zoltanu, neznano
bivališče, se postavi Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2002-0401
Ob-63672
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)
in po pooblastilu načelnika Upravne enote
Murska Sobota št. 03100-0002/00-0002 z
dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi uvedbe
komasacijskega postopka Šalovci VII., po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem Barejski Mariji, Avstrija,
Fenkart Iboljki, Avstrija, Kranjec Jožefu, Avstrija, Lepoša Rozaliji, Argentina, Lovenjak
Jolanki, Francija, Makič Romani, Jugoslavija, Muler Magdi, Avstrija, Penica Ani, Francija, Prelec Aleksandru, Jugoslavija, Ratko
Evgenu, Šalovci, Sukič Emilu, Nemčija, Šeruga Karlu, Francija, Šeruga Štefanu, Madžarska in Wurzwalner Angeli, Avstrija, se postavi Abraham Aleksander, župan Občine
Šalovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2002-0401
Ob-63673
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote
Murska
Sobota
št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Stanjevci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:

Stran

1176 / Št. 11 / 11. 2. 2002

1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem Dšuban Kristini, Švica,
Golob Alojzu, neznano bivališče, Horvat Regini, Kanada, Jošar Emiliji, Kanada, Lazar
Irmi, Nemčija, Petroci Gizeli, Švica, Rokavec Ignacu, Nemčija, Rokavec Marjani,
Nemčija, Rovo Sidoniji, Francija, Smodiš
Štefanu, neznano bivališče, Šinkec Aleksandru, ZDA, Škerlak Francu, Kanada in Wolf
Emiliji, Nemčija, se postavi Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2002-0401
Ob-63674
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) in po pooblastilu načelnika Upravne
enote
Murska
Sobota
št.
03100-0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Gornji Petrovci, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem Eberhardt Vidi, Avstrija,
Fartelj Klari, neznano bivališče, Gumilar
Francu, Francija, Hari Aleksandru, neznano
bivališče, Kerčmar Ladislavu, ZDA, Kuronja
Aleksandru, ZDA, Kuronja Janezu, ZDA, Kuronja Karlu, ZDA, Kuronja Štefanu, ZDA,
Küčan Olgi, neznano bivališče, Lutar Rozaliji, Francija, Oesterreichen Ireni, Avstrija,
Zakoč Tereziji, ZDA in Žiško Zoltanu, Avstralija, se postavi Franc Šlihthuber, župan
Občine Gornji Petrovci.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-1/2002-2
Ob-63605
Statut Sindikata Delo TČR, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Dunajska 5, Ljubljana, sprejet na seji dne
23. 11. 2001, se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikata pod št. 1 za leto 2002, dne 8. 1.
2002.
Št. 0404-013-1/2002
Ob-63607
Pravila Zveze svodobnih sindikatov
Slovenije, Sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Sindikata Vrtca Ribnica, se
dne 29. 1. 2002 vpiše v evidenco statutov
sindikatov Upravne enote Ribnica, pod za-
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poredno številko 25. Pravilnik hrani Oddelek za občo upravo in druge upravne naloge
Upravne enote Ribnica.

podjetja Intes Mlin-Testenine, d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Meljska cesta 19, je 1435671.

Št. 0404-013-1/2002
Ob-63609
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Sindikata VVZ “Majda Šilc” Ribnica, ki so bila z odločbo št.
05-PL-013-12-94 z dne 28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri Občini Ribnica, pod zap.
št. 13, se vzame iz hrambe in izbriše iz
evidence statutov sindikatov.

Št. 141-2/2002-112
Ob-63720
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Statut sindikata železničarjev
Slovenije, Sindikalne enote vlakospremna
služba Maribor, sprejet na ustanovnem zboru sindikata, dne 10. 12. 2001.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 02, z dne 28. 1. 2002.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat železničarjev Slovenije, Sindikalna enota vlakospremna služba Maribor, s sedežem v Mariboru, Partizanska cesta 50, je 1435612.

Št. 141-1/2002-112
Ob-63610
Pravila sindikata družbe Marles - hiše,
d.o.o., vpisana v evidenco statutov sindikatov pri upravni enoti Maribor z dne 4. 6.
1993, pod zaporedno številko 131, ki odslej nosijo naziv: Pravila Sindikata v družbi
Marles hiše, Maribor, d.o.o. so bila spremenjena in sprejeta na ločenih članskih sestankih organizacijskih enot sindikata, dne
13. 11. 2001, s sprejetjem spremenjenih
pravil pa je bilo spremenjeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sinles, Sindikat v družbi Marles hiše, d.o.o., s sedežem v Limbušu, Limbuška cesta 2.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 01 z dne 25. 1. 2002.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Ob-63611
Pravila Sindikata kmetijstva in živilske
indurstirje - Farma Ihan, s sedežem v
Domžalah, Breznikova 89, Ihan, se hranijo pri Upravni enoti Domžale, pod zaporedno številko 06/01.
Za identifikacijo se določi matična številka 1513621.
Št. 0404-013-2/2002
Ob-63655
Pravila Svobodnega sindikata Slovenije, Sindikata lesarstva Slovenije SINLES, Sindikata podjetja INLES, d.d., Ribnica, s sedežem Kolodvorska 22, se dne
31. 1. 2002 vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica, pod zaporedno številko 26. Pravila hrani Oddelek za
občo upravo in druge upravne naloge Upravne enote Ribnica.
Št. 0404-013-2/2002
Ob-63657
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata lesarstva Slovenije, Sindikata INLES HRAST, d.d., Dolenja vas, ki
so bila z odločbo št. 05-PL-013-4-94 z dne
28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri Občini
Ribnica pod zap. št. 5, se vzame iz hrambe in
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 141-3/2002-112
Ob-63719
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravilnik o organiziranju in
delovanju sindikata Neodvisnost-KNSS, podjetja Intes Mlin-Testenine, d.d., Maribor,
sprejet na seji sindikata, dne 13. 12. 2001.
Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 03, z dne 29. 1. 2002.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Neodvisnost-KNSS, Sindikat

Št. 01400-2/02
Ob-63729
Pravila Sindikata DURS, Davčni urad
Postojna, Vojkova 7, se z dnem 31. 1.
2002 hranijo pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 30.
Št. 121-13/93-08
Ob-63752
Upravna enota Kranj preneha hraniti Pravila sindikata podjetja SGP Gradbinec
Kranj (ZSSS – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije) vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 7. Iz
evidence statutov sindikatov se pravila izbrišejo z dnem 28. 1. 2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-1/2002-8
Ob-63569
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 28. 1. 2002 na podlagi 2. odstavka
23. člena in 12. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) na zahtevo družbe
Interbrew Central European Holding
B.V., Cerestraat 19, 4811 CA Breda, Nizozemska (v nadaljevanju: Interbrew), uvedel postopek proti družbi Pivovarna Laško
d.d., Trubarjeva 18, Laško, zaradi domnevne izvedbe koncentracije družb Pivovarna Laško d.d. in Pivovarna Union d.d. brez
priglasitve, saj je s tem izkazana verjetnost
kršitve 12. člena ZPOmK.
Urad je uvedel postopek, ker je družba
Interbrew v prijavi izkazala verjetnost, da je
Pivovarna Laško d.d. z nakupom delnic Pivovarne Union, neposredno in posredno
preko prijateljskih družb, ki so delnice kupovale v lastnem imenu in za račun Pivovarne Laško d.d., pridobila nadzor v Pivovarni
Union, kar predstavlja koncentracijo v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Ker je presežen ekonomski
prag skupnega letnega prometa iz prve alinee prvega odstavka 12. člena ZPOmK, bi
morala Pivovarna Laško d.d. na podlagi tretjega odstavka v zvezi z drugim odstavkom
12. člena ZPOmK kot podjetje, ki je v smislu določb 11. člena ZPOmK pridobilo nad-
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zor v Pivovarni Union d.d., najpozneje en
teden po pridobitvi kontrolnega interesa
koncentracijo priglasiti Uradu. Če bo Urad
ugotovil, da transakcija iz 2. točke tega sklepa predstavlja koncentracijo v smislu 11.
člena ZPOmK, bo odločil tudi o skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-6/02-8
Ob-63570
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 28. 1. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica Triglav) in Zavarovalnica Concordia
d.d., Trg republike 3, Ljubljana (Zavarovalnica Concordia) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večine delnic Zavarovalnice Concordia s
strani Zavarovalnice Triglav, s čimer je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad
Zavarovalnico Concordia.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju trgov zavarovalniških storitev ni izkazan resen sum, da bi
bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Ministrstvo
za finance.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-63613
Po 64. členu Zakona o medijih se objava NT&RC d.o.o., ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002,
Ob-62940, v strukturi kapitala dopolni z alineami lastnikov najmanj 5% kapitala družbe, in sicer:
– Atka d.o.o. 7,80%,
– Zdenka Batistič 6,43%,
– Delo TČR d.d. 6,25%
in spremeni alinea

Št.

– zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci 27,10%.
Ob-63612
Firma pravne osebe: Radio Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica
Vir financiranja: ekonomska propagadna
(reklamni oglasi)
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot 5%
kapitala družbe:
– Gregorič Darija, Damber 44, 5000 Nova Gorica,
– Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3,
5000 Nova Gorica,
– Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290 Šempeter,
– Šuligoj David, Podmark 2, 5290 Šempeter,
– Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga 10,
5250 Solkan.
Direktor: Marko Vuksanovič.
Ob-63753
Ime glasila: Primorske novice, d.o.o.,
Koper, Ulica OF 12, 6000 Koper.
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo
več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o., Koper, na dan 31. 12. 2001 so:
Pravna oseba

Sedež

Odškodninski sklad Mala ulica 5, Ljubljana
Banka Koper, d.d. Pristaniška 14, Koper
Modra linija, d.d. Pristaniška 8, Koper
Primorje, d.d.
Vipavska cesta 3,
Ajdovščina

Objave gospodarskih
družb
Ob-63590
Autocommerce, d.d., Baragova 5, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 516. člena ZGD-F obvešča, da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani kot registrskemu sodišču
predložil
pogodbo o pripojitvi,
ki sta jo sklenili upravi Autocommerce,
d.d. (prevzemna družba) in Adria Avto,
d.o.o., Nova Gorica, Bevkov trg 5 (prevzeta družba) dne 20. 12. 2001. Pogodbo je potrdil ustanovitelj prevzete družbe
dne 20. 12. 2001, Nadzorni svet prevzemne družbe pa je nameravano pripojitev pregledal v skladu s 514.a členom
ZGD-F in podal pisno poročilo, s katerim
je pripojitev v celoti podprl. Ker je prevzeta družba v 100% lasti prevzemne družbe,
se pripojitev opravi po postopku poenostavljene pripojitve po določbah 528. člena ZGD-F, vključno s pravico delničarjev
prevzemne družbe po tretjem odstavku tega člena.
Uprava Autocommerce, d.d.
Ob-63591
Uprava družbe Kmetijsko gospodarstvo
Rakičan, d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000
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Murska Sobota (v nadaljevanju: KG Rakičan
d.d.) in poslovodja družbe Agrar, poslovno
svetovanje d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota (v nadaljevanju: Agrar d.o.o.)
na podlagi prvega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah obveščata
delničarje družbe KG Rakičan d.d. in družbenike družbe Agrar d.o.o., da sta dne
28. 1. 2002 Okrožnemu sodišču v Murski
Soboti
predložili
pogodbo o pripojitvi
družbe Agrar d.o.o. (prevzeta družba) k
družbi KG Rakičan d.d. (prevzemna družba).
Delničarji oziroma družbeniki vsake od
obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi,
lahko pregledajo naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi,
2. letna poročila vsake od obeh družb,
ki sta udeleženi pri pripojitvi, za zadnja tri
poslovna leta,
3. zadnja letna poročila oziroma bilanci
stanja obeh družb na dan 31. 12. 2001,
4. poročilo uprav družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, o pripojitvi,
5. poročilo o reviziji pripojitve,
6. poročilo nadzornega sveta družbe
KG Rakičan d.d. o pregledu pripojitve.
Delničarji družbe KG Rakičan d.d. lahko te listine pregledajo na sedežu družbe
na Lendavski 5, Rakičan, 9000 Murska
Sobota.
Družbeniki družbe Agrar d.o.o. lahko te
listine pregledajo na sedežu družbe na Bakovski ulici 31, 9000 Murska Sobota.
Agrar d.o.o.
poslovodja:
Anton Ravnič,
in
KG Rakičan d.d.
uprava
Dragutin Salavec

Javne prodaje delnic
Ob-63851
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Prodajalec: HOJA Lepljene konstrukcije
in žaga Škofljica, d.d., Ižanska c. 18, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 3,300.000 SIT za delnico.
Ponudba je v skladu z določbo 4. odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo, da želijo odkupiti delnice, ki so predmet prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva
19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te

Stran

1178 / Št. 11 / 11. 2. 2002

objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-63580
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe »EXPO-ART mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
sejemsko dejavnost d.o.o. (skrajšana firma:
EXPO-ART d.o.o.), Wolfova ulica 12, Ljubljana« z dne 30. 8. 2001, direktor družbe
EXPO-ART d.o.o., vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/04850/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 60,171.000 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 48,136.800 SIT tako, da
osnovni kapital družbe znaša 12,034.200
SIT.
Direktor družbe EXPO-ART d.o.o. Ljubljana, poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
EXPO-ART d.o.o.
Ob-63587
V skladu z 348. in 352. členom Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 30. 7. 2001 k
5. točki dnevnega reda skupščine uprava
delniške družbe Interra, podjetje za financiranje, trgovino in svetovanje d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 3, objavlja
sklep
o zmanjšanju in zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe
Osnovni kapital v znesku 176,000.000
SIT se zmanjša za znesek 112,000.000
SIT, tako da znaša 64,000.000 SIT ter se
izvede z zmanjšanjem nominalne vrednosti
delnic.
Sklep o zmanjšanju in zmanjšanje osnovnega kapitala družbe je bil vpisano v sodni
register Okrožnega sodišča v Ljubljani s
sklepom opr. št. Srg 2001/15938.
Na podlagi določila prvega odstavka
350. člena Zakona o gospodarskih družbah
se poziva upnike, ki imajo terjatve do družbe, katere so nastale pred objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
register, da v šestih mesecih po objavi prijavijo svoje terjatve, da se jim zagotovi zavarovanje, kolikor ne bi mogli biti poplačani.
Interra, d.d. Ljubljana
Franc Bohnec
Ob-63625
Direktor družbe AS Domžale - Servis in
trgovina d.o.o. Domžale, Gognjavec Darko,
družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v
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Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/20684/00,
skladno z določbo 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja naslednja
sklepa:
1. sklep
Osnovni kapital v družbi AS Domžale Servis in trgovina d.o.o. Domžale, se zniža
za 60,000.000 SIT iz dosedanjega, ki znaša 161,740.000 SIT, tako da bo novi znašal 101,740.000 SIT.
Osnovni kapital se zniža tako, da se družbenikom sorazmerno z njihovimi poslovnimi
deleži izvrši izplačila. Do izplačila družbenikom se ohranja realna vrednost izplačil.
2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
AS Domžale – Servis in trgovina d.o.o.
Domžale
direktor Gognjavec Darko
Št. 0001395
Ob-63651
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa ustanoviteljice družbenice Meje Šentjur,
d.d. z dne 29. 1. 2002, direktor družbe
Hmezad Hram, d.o.o., obljavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi zmanjšane vrednosti premoženja
družbe se osnovni kapital družbe, ki je do
sedaj znašal 80,081.000 SIT zniža za
54,024.000 SIT tako, da po znižanju osnovni kapital znaša 26,057.000 SIT.
Družba Hmezad Hram, d.o.o. poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Hmezad Hram, d.o.o.
Ob-63755
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe TSN, d.o.o., iz Maribora, Šentiljska 49, ki ga je dne 8. 1. 2002 sprejel edini
ustanovitelj družbe.
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz obstoječih 480,081.317 SIT na 45,000.000
SIT.
Pozvamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TSN, d.o.o., Maribor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-63679
Na podlagi 31. člena statuta družbe in v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje
15. skupščino družbe
Si.mobil, telekomunikacijske storitve,
d.d.
ki bo v petek 1. 3. 2002, ob 16.30 v
sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v Ljubljani,

Šmartinska c. 134b, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: v skladu s 35. členom
statuta vodi delo skupščine predsednik nadzornega sveta. Za preštevalki glasov se izvolita Maruša Klopčič in Polona Zore.
Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu s 282a. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 in jima podeljuje razrešnico.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
uprave sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2002 se imenuje revizijsko hišo KPMG
s sedežem v Ljubljani.
5. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu s 31. členom statuta
pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da uprava prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem, to je do torka 25. februarja
2002. Delničar, ki je pravna oseba, izkaže
istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz
sodnega registra. Delničarjev pooblaščenec
v skladu s 34. členom statuta uveljavlja svojo glasovalno pravico s pisnim pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v petek
1. 3. 2002 ob 17.30 v sejni sobi družbe
Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Si.mobil d.d.
uprava družbe
Ob-63705
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja
statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
VI. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 15. 3. 2002, na
sedežu družbe v prostorih jedilnice, Industrijska ulica 22, Maribor, s pričetkom ob
12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Darjo Moškotevc
in verifikacijsko komisijo v sestavi Verica Potočnik kot predsednica in Dragana Pečanac
ter Darinka Kuzmič kot preštevalki glasov.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav
Bohinc.
2. Znižanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta je skupščina sklenila, da se zniža
osnovni kapital družbe:
1. Umik 338.786 lastnih delnic, pridobljenih iz razlogov iz prve alinee 240.
člena ZGD. Osnovni kapital družbe se zmanjša od zneska 435,023.000 SIT za znesek 338,786.000 SIT, tako da odslej znaša
96,237.000 SIT.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom 338.786 lastnih delnic
družbe z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
za delnico, ki so s strani družbe že pridobljene in pri katerih je na dan sprejetja tega
sklepa družba v KDD že vpisana kot delničar.
3. Umik delnic se opravi v breme
osnovnega kapitala v višini 338,786.000
SIT, preostanek pa v breme prevrednotevalnega popravka osnovnega kapitala, tako
da bo skupni znesek teh dveh računovodskih postavk kapitala enak revalorizirani nabavni vrednosti lastnih delnic na dan umika.
4. Kolikor višina zgoraj navedenih postavk kapital ne bi zadostovala za pokritje,
se upravo družbe pooblasti, da po naslednjem vrstnem redu uskladi še naslednje postavke kapitala: rezerve, prevrednotevalni
popravek rezerv, druge rezerve iz dobička,
prevrednotevalni popravek drugih rezerv iz
dobička.
5. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da spremeni statut družbe v delu, ki
zadeva uskladitev njegovega besedila s
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d., vknjižene v
delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo pravni službi družbe
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., Pečanac Dragani, Industrijska ulica 22, 2000
Maribor, tako da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
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njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22, vsak delovnik od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave
Slavka Marinič, univ. dipl. ek.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 11/2002
S-63541
To sodišče je s sklepom St 11/2002
dne 29. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stiške Mesnine, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Stična 17,
Ivančna
Gorica,
matična
številka
5933960, šifra dejavnosti 52.110.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 5. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnejga sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002
St 167/2001
S-63542
To sodišče je s sklepom St 167/2001
dne 28. 1. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Novopak, Proizvodnja embalaže d.o.o., Stanežiče 52, Ljubljana Šentvid, matična številka 5304164, šifra
dejavnosti 25.200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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senatu v dveh mesecih od objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 4. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnejga sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2002
St 3/2002
S-63543
To sodišče je s sklepom St 3/2002 dne
25. 1. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Staša Podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino d.o.o., Štepanjska cesta 4, Ljubljana, matična številka
5715636, šifra dejavnosti 55.301 in se izvede skrajšan stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 4. 2002 ob 9. uri, soba 357/III
tukajšnejga sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25.
1. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2002
St 22/90-389
S-63544
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Iskra Unitel d.o.o. Blejska Dobrava – v stečaju, s sklepom z dne 28. 1.
2002 razrešilo dolžnosti stečajne sodnice
okrožno sodnico Renato Horvat in za stečajnega sodnika z dnem 28. 1. 2002 imenovalo okrožnega sodnika Janka Bilbana.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2002
St 2/2002-5
S-63545
To sodišče je s sklepom opr. št. St
2/2002 z dne 30. 1. 2002 na podlagi
1. odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Trgovina Špik,
Kosmač Darja, s.p., Drulovka 27/A, Kranj
in ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2002
St 32/2001
S-63546
To sodišče je s sklepom opr. št. St
32/2001 z dne 29. 1. 2002 na podlagi 1.
odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Rampre Stojanom
s.p. višinska dela, Selo 22, Žiri in ga z
istim sklepom zaključilo.
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Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 1. 2002
St 56/2001
S-63547
To sodišče je s sklepom opr. št. St
56/2001 z dne 30. 1. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Didakta, založništvo in izobraževanje,
d.o.o., Radovljica, Kranjska cesta 13, Radovljica, matična številka: 5286905, šifra
dejavnosti: 22.150.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo in
dokazili o obstoju in višini terjatev, v dveh
izvodih in s potrdilom o plačani sodni taksi za
prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.700 SIT
in največ 34.000 SIT, na žiro račun št.:
51500-840-052-3390, v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
– Bank Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj,
– Arne Hodalič, Rožna dolina c. IV/2,
Ljubljana,
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5, Ljubljana,
– Minka Pogačnik Šimnic, Begunje 160,
Begunje na Gorenjskem, – predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 2002
St 25/2001
S-63548
To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2001-63 z dne 30. 11. 2001 potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Vezenine, tovarna čipk, vezenin in konfekcije
Bled, d.o.o., Kajuhova c. 1, Bled, matična
št. družbe 5036844, šifra dejavnosti družbe 18.240, in njegovimi upniki, sprejeto
na naroku za prisilno poravnavo dne 27. 11.
2001.
Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
upnikov v razrede:
1. razred – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov, ki ne zapadejo pod učinke
izglasovane prisilne poravnave in se poplačajo 100%:
2. razred – delavske terajtve po 160.
členu ZPPSL v zvezi s 60. členom ZPPSL in
se poplačajo 100% od 31. 12. 2001;
3. razred – terjatve upnikov, ki se konvertirajo v kapitalske deleže družbe Vezenine Bled;
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4. razred – terjatve upnikov, ki bodo poplačane v višini 80% ugotovljene glavnice in
natečenih obresti do dneva začetka postopka prisilne poravnave, povečane za obresti
0,80 TOM od 19. 6. 2001 do izteka roka
za izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi. Terjatve bodo plačane v roku štirih let od
datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi;
5. razred – terjatve ostalih upnikov, ki
bodo plačane v višini 20% ugotovljene glavnice in natečenih obresti do dneva začetka
postopka prisilne poravnave, povečane za
obresti 0,80 TOM od 19. 6. 2001 do izteka
roka za izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi. Terjatve bodo poplačane v roku
enega leta od datuma pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane, z navedbo ugotovljenih terjatev je razviden iz priloge 3 sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 14. 12. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 2002
St 1/2002-10
S-63549
Z dnem 30. 1. 2002 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Montaža in vzdrežvanje gradbenega pohištva
“Dark” Darko Oskomić s.p., Murska Sobota, Cvetna 1.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
dnem 30. 1. 2002 zaključi.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil 30. 1. 2002 nabit na oglasno desko tega sodišča.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 1. 2002
St 49/2000
S-63550
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2000 sklep z dne 29. 1.
2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Projekting, Projektni inženiring d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka:
5288436), se zaključi v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Projekting, Projektni inženiring d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5288436), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2002
St 37/2001
S-63551
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2001 sklep z dne 29. 1.
2002:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom Unitrejan d.o.o. Šentjur – v stečaju,

Goričica 12/a, Šentjur, opr. št. St
37/2001, se na predlog stečajnega upravitelja razpiše II. narok za preizkus terjatev, ki
bo dne 6. marca 2002 ob 13. uri v sobi št.
106/I. pri tukajšnjem sodišču.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2002
St 33/2001
S-63552
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2001 sklep z dne 30. 1.
2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: MOP
– medicinska oprema Poznik, Proizvodnja in trženje medicinske opreme d.o.o.,
Štrbenkova 1, Velenje (matična številka:
5400112), se zaključi, v skladu z dol. čl.
169 ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: MOP – medicinska oprema Poznik, Proizvodnja in trženje
medicinske opreme d.o.o., Štrbenkova 1,
Velenje (matična številka: 5400112), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 1. 2002
St 36/2001
S-63553
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2001 sklep z dne 28. 1.
2002:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Gramap, Trgovsko podjetje d.o.o.,
Starograjska 8, Radeče.
Odslej se firma glasi: Gramap, Trgovsko
podjetje d.o.o., Starograjska 8, Radeče –v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 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 takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. aprila 2002 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 28. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 2002
St 25/2001
S-63554
To sodišče je na seji senata dne 25. 1.
2002 pod opr. št. St 25/2001 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
NO-RAFIS računovodske in finančne storitve d.o.o., Kandijska cesta 32, Novo
mesto, matična št. 5649013, šifra dejavnosti 74.120, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
NO-RAFIS računovodske in finančne storitve d.o.o., Kandijska cesta 32, Novo mesto
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2002
St 4/95
S-63568
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 4/95 na seji senata dne 24. 1. 2002
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Novoteks Konfekcija, izdelovanje konfekcije
Novo mesto d.o.o. – v stečaju, Foersterjeva 10, Novo mesto se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Novoteks Konfekcija, izdelovanje konfekcije Novo mesto d.o.o. – v stečaju, Foersterjeva 10, Novo mesto izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2002
St 62/2001
S-63627
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
62/2001 z dne 29. 1. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Urticia,
d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana –
v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002
St 23/95
S-63630
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
23/95 z dne 30. 1. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Nastro, Tovarna strojev in naprav, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, Gerbičeva 101, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
St 23/91-415
S-63649
Po prvem odstavku 150. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL (Ur. l. RS, št. 84/89) se stečajni
postopek nad dolžnikom Obrtna zadruga
14. oktober, p.o. – v stečaju, Trg svobode 12, Gornja Radgona, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 1. 2002

Št.

St 148/2001-9
S-63723
To sodišče je s sklepom St 148/2001
dne 1. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kala nova, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 116, matična številka:
1123971, šifra dejavnosti: 51.130.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Suzana Gale-Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2001
St 166/2001
S-63724
To sodišče je s sklepom St 166/2001
dne 1. 2. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nives, Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Resljeva 22, Ljubljana, matična številka: 1413520, šifra dejavnosti:
52.420.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Suzana Gale-Robežnik.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2002 ob 10.20, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1.
2. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2002
St 93/2001-8
S-63725
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 93/2001 sklep z dne 31. 1. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Eso Kiko, Kleparstvo, izolacije,
konstrukcije, d.o.o., Kajuhova 17/a, Šoštanj (matična številka: 5693802).
Odslej se firma glasi: Eso Kiko, Kleparstvo, izolacije, konstrukcije, d.o.o., Kajuhova 17/a, Šoštanj (matična številka:
5693802) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje Rudi Hramec, s.p., Praprotnikova 1, Mozirje,
številka delovnega dovoljenja: L16/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 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 takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. aprila 2002 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 31. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2002
St 106/2001-10
S-63726
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 106/2001 sklep z dne 31. 1. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Race Inženiring, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Celje, Plinarniška ul. 4, Celje (matična številka:
5347203).
Odslej se firma glasi: Race Inženiring,
Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Celje, Plinarniška ul. 4, Celje (matična številka: 5347203) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska 16,
Celje, številka delovnega dovoljenja:
L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
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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 takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. aprila 2002 ob 13. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 31. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2002
St 5/2002-10
S-63727
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 5/2002 sklep z dne 31. 1. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: DPK Štore, Družba za prestrukturiranje kadrov, d.o.o., Železarska c. 3,
Štore (matična številka: 1511378).
Odslej se firma glasi: DPK Štore, Družba
za prestrukturiranje kadrov, d.o.o., Železarska c. 3, Štore (matična številka: 1511378)
– 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 register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 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 takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. aprila 2002 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 31. 1.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2002
St 100/2001-10
S-63728
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. 100/2001 sklep z dne 31. 1. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Z&J, d.o.o., Proizvodno, trgovsko
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podjetje Stranice, Stranice 95, Stranice
(matična številka: 5685010).
Odslej se firma glasi: Z&J, d.o.o., Proizvodno, trgovsko podjetje Stranice, Stranice
95, Stranice (matična številka: 5685010) –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zlatko Vili Hohnjec, s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, številka delovnega dovoljenja: L6/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 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 takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. aprila 2002 ob 10.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 31. 1. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2002

Izvršbe in zavarovanja
In 54/97
IZ-1075
Na podlagi sklepov tega sodišča opr. št. I
54/97 z dne 27. 5. 1999 in opr. št. In
54/97 z dne 13. 3. 2001, je bilo stanovanje
št. 4, v prvem nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Pretnarjeva ulica 9, Postojna, v
skupni izmeri 78 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, pravico uporabe pripadajočega
zemljišča ter skupnih delov in naprav, ki je
last dolžnika Ladislava Šepca, Kraška cesta
10, Postojna, na naroku dne 5. 12. 2001
zarubljeno v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Postojna, Novi trg 5, Postojna,
zaradi izterjave njene denarne terjatve v znesku 3,269.686 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 5. 12. 2001
In 19/2001
IZ-1713
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
In 19/2001 z dne 24. 10. 2001, je bilo

dvosobno stanovanje št. 30, v skupni izmeri
57,93 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Videm 2, Cerknica, stoječega na parc. št. 543/4, vl. št.
2030, k.o. Cerknica, last dolžnice Božidare Preskar, Videm 2, Cerknica, na naroku
dne 12. 12. 2001 zarubljeno v korist upnice Katarine Tršar, Mirke 3, Vrhnika, zaradi
izterjave njene denarne terjatve v znesku
427.920,33 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 13. 12. 2001
Z 2001/00117
IZ-1709
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2001/00117, ki ga je dne 24. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na stanovanju dolžnice in to
dvosobnem stanovanju v prvem nadstropju
št. 4, ki obsega sobo v izmeri 18,8, m2,
sobo v izmeri 15,44 m2, kuhinjo v izmeri
10,92 m2, kopalnico v izmeri 4 m2, WC v
izmeri 1,20 m2, predsobo v izmeri 6,42 m2,
klet in drvarnico v izmeri 2,62 m2 in balkon v
izmeri 2,17 m2, s souporabo skupnih delov
stavbe, prostorov, naprav in funkcionalnem
zemljišču, vse na naslovu Metlika, Župančičeva 5, ki je last dolžnice Sonje Čikič iz
Metlike, Župančičeva 5, na podlagi kupne
pogodbe z dne 1. 9. 1993 in dodatka k tej
pogodbi z dne 12. 7. 2001, sklenjene med
lastnikom Stanovanjskim podjetjem Zarja
d.d. Novo mesto in dolžnico Sonjo Čikič iz
Metlike, Župančičeva 5, zastavna pravica v
korist upnice Karin Čikič, roj. l. 1971, Kettejeva 8, Brežice, za terjatev v višini
6,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001
Z 2001/00132
IZ-1710
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2001/00132, ki ga je dne 24. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
26, v izmeri 58 m2, ki se nahaja v četrtem
nadstropju stanovanjske zgradbe v Metliki,
Ulica 1. maja št. 4 in sestoji iz dveh sob,
kuhinje, kopalnice, WC-ja, predsobe, balkona in kleti, stanovanjska zgradba pa stoji
na parc. št. 2280/1, vpisana pri vl. št.
2233, k.o. Metlika, ki je last dolžnika Boštjana Kočevarja iz Metlike, Ulica 1. maja št.
4, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 4. 1993 in dodatka k tej pogodbi z dne
28. 9. 2001, sklenjene med Občino Metlika in Boštjanom Kočevarjem iz Metlike, Ulica 1. maja št. 4, zastavna pravica v korist
upnika Viktorja Kozjana iz Metlike, Badovinčeva ul. 4, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 55.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001
Z 2001/00032
IZ-1711
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.
št. Z 2001/00032, ki ga je dne 24. 12.
2001 izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju,
je bila ustanovljena na poslovnem prostoru
št. 21, v izmeri 28,85 m2, nahajajočega se
v pritličju objekta in poslovenga prostora
št. 19, v izmeri 13,85 m 2, ravno tako nahajajočega v pritličju objekta ter souporabe
skupnih delov stavbe, prostorov, naprav in
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funkcionalnega zemljišča, vse skupaj nahajajoče v Trgovsko poslovnem centru –
objekt II, na Zadružni cesti št. 33, ki stoji
na zemljišču parc. št. 135/1 – poslovna
stavba, v izmeri 12 a in 14 m2, dvorišče v
izmeri 14 a 68 m 2, parkirišče v izmeri 12 a
39 m2, vse vpisano pod vl. št. 1090 k.o.
Črnomelj, ki je last dolžnice Dragutinovič
Dragice iz Črnomlja, Ulica Moše Pijade 2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
50/12 z dne 17. 1. 2001, sklenjene med
prodajalcem Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 2, Novo
mesto in dolžnico Dragutinovič Dragico
s.p., Zadružna cesta 16, Črnomelj, zastavna pravica v korist upnice Dolenjske banke
d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 3, v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001
In 01/00071
IZ-1707
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah, opr. št. In 01/00071 z dne
27. 11. 2001, v zvezi z sklepom o izvršbi,
opr. št. I 1363/91 z dne 19. 4. 1991, se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer, to je 1/2 trisobnega stanovanja št. 8, v 1. nadstropju, na
naslovu Jakopičeva 13, Kamnik, v skupni
izmeri ca. 64 m2, ki se nahaja na parc. št.
1420 in 1420/11, k.o. Podgorje, ki je v
solasti dolžnice Bajec Jane, Kamnik, Matije
Blejca 8, do 1/2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe, zaradi izterjave glavnice v višini
144.361,50 SIT s pp v korist upnice Vele,
trgovske družbe d.d., Ljubljanska 64, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 1. 2002
In 00/00082
IZ-1708
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In
2000/00082 z dne 17. 5. 2001, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer, poslovnega prostora, lokala z oznako B1, v pritličju objekta B, v
izmeri 25,75 m2, s skladiščnim prostorom,
neposredno pod lokalom, v izmeri
25,75 m2, v poslovno stanovanjskem objektu v centru Mengša, ki je last dolžnika
Maver Igorja, Zavrti 39, Mengeš, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 1994.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe, zaradi izterjave glavnice v višini
1,915.992,91 SIT s pp, v korist upnika Volksbank - Ljudska banka d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 1. 2002
Z 2001/00281
IZ-1712
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00281, ki ga je dne 9. 1. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na stanovanju št. 44, v izmeri
46,40 m2 v 1. nadstropju stanovanjskega
objekta Levčeva 13A, Mengeš, stoječega
na parc. št. 827/4, 828/1, 830/9 in
837/10, ko.o. Mengeš, ki je last dolžnikov
in zastaviteljev, zastavna pravica v korist
upnika Petrol, Slovenska naftna družba d.d.,

Št.

Dunajska 50, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,937.444,80 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 1. 2002
Z 2001/00280
IZ-2071
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00280, ki ga je dne 14. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
3, v izmeri 34,40 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjsekga bloka z oznako “A”, na naslovu prevoje 160, 1225 Lukovica, s pripadajočim zunanjim vrtom v izmeri 22,60 m2
in kletnim prostorom št. 3, v izmeri 6,05 m2
ter s pripadajočim zunanjim parkirnim prostorom št. 3 in solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih, napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, ki pripada stanovanjskemu bloku, ki je last zastavitelja, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.050 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 1. 2002
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sklenila s prodajalcem družbo Spen, d.o.o.,
Koper, Ilirija 35, Pobegi.
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 28. 12. 2001

Z 01/00025
IZ-1117
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 01/00025, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 48,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši Sedejev trg 5, Cerkno, stoječe na parc.
št. 68/17, vpisano pri vl. št. 570, k.o. Cerkno, katerega lastnik je zastavitelj Sergej
Koncut, Sedejev trg 5, Cerkno, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med podjetjem Eta Cerkno in Sergejem Koncutom
dne 7. 11. 1991, zarubljeno v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Področje Nova Gorica, v zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 14. 12. 2001

I 15/98
IZ-1696
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, zoper dolžnico Nado Rabič
Bajc iz Kopra, Beblerjeva 12, ki jo zastopa
odv. Janja Luin iz Kopra, zaradi izterjave
16,814.302,60 SIT s pp, dne 3. 1. 2002
sklenilo:
zarubi se nepremičnina – poslovni prostor v objektu št. A/15-P2, stoječ na parc.
št. 254/1, k.o. Semedela, ki meri
70,15 m2. Poslovni prostor je last dolžnice,
na podlagi soinvestitorske pogodbe, sklenjene med prodajalcem GIP Stavbenik Koper, Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo
Dom Koper in kupcem Nado Rabič Bajc.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, 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 3. 1. 2002

Z 01/00155
IZ-1118
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1760/01 z dne 19. 12. 2001,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
do dolžnice Nataše Novak iz Ankarana, Hrvatini 16/a, na podlagi kreditne pogodbe
št. 17545/05 z dne 17. 12. 2001, pogodbeni račun: 52715-403, v znesku
5,000.000 SIT s pp, s končno zapadlostjo
31. 12. 2006, pri čemer so revalorizacija,
višina obrestne mere, zamudne obresti, roki, stroški in način vračila ter predčasna zapadlost razvidni iz citirane pogodbe in notarskega zapisa opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi – v naravi
poslovni prostor, pisarna št. 12, v izmeri
31,5 m2, v drugem nadstropju poslovne
stavbe na naslovu Šmarska cesta 7/a, Koper, stoječe na parc. št. 6347/2, k.o. Semedela, poslovni prostor pa je v delilnem
načrtu označen s številko E2 in obrobljen z
rdečo barvo ter mu pripada sorazmerni solastniški delež na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, kar je last dolžnice, na
podlagi pogodbe, ki jo je dne 14. 12. 2001

Z 2001/00135
IZ-1703
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 919/99 z dne 21. 7. 1999 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 2001/00135, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, do dolžnice Pralnica Jakomin Gracijela, samostojna podjetnica, Sv. Anton, Dolani 16, na podlagi kreditne pogodbe št. 0007-339682 z dne 8. 7.
1999, v znesku 1,400.000 ATS oziroma
22,382.220 SIT, z ostalimi stroški in pogoji, kot so navedeni v citiranem notarskem
sporazumu in kreditni pogodbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor št. 27, v
velikosti 40,50 m2, ki se nahaja v pritličju
poslovne stavbe, objekta C, druga faza Centra za gradom, sedaj z naslovom Koper,
Beblerjeva ul. št. 2/a, objekt stoječ na parc.
št. 249/2 in 249/1, vl. št. 1252, k.o. Semedela, last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 7. 1999.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
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zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2002
Z 01/00139
IZ-1704
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra,
pod opr. št. SV 1294/01 z dne 11. 1.
2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
2001/00139, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Karntner Sparkasse
AG, Neuer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, do dolžnikov Edija Turka in Vesne
Turk, oba Nova ulica 6, Koper, na podlagi
pogodbe št. 1671/0005246-00 z dne
10. 10. 2001, v znesku 555.000 ATS, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, z obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve pogodbe 9,75% letno
in je spremenljiva v skladu z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnika, z ostalimi stroški in pogoji, razvidnimi iz citiranega notarskega sporazuma
in kreditne pogodbe, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje št. 7, v izmeri 73,60 m2,
v bloku stanovanjskih vrstnih hiš, ki se
nahaja v Kopru, Nova ulica št. 6, stoječega na stavbni parc. št. 384/4, vpisano v
z.k. vl. št. 2323, k.o. Semedela, ki je last
dolžnika Edija Turka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991, overjene dne 30. 1. 1992 pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod OV 669/92; dodatka št. 1 z dne 10. 8. 2001 h kupoprodajni pogodbi, overjenega dne 7. 9. 2001
pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice,
pod OV 2878/01 in izjave, overjene dne
12. 9. 2001 pri notarki Evi Lučovnik iz
Nove Gorice pod OV 2921/01.
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 jo je prepovedano odtujiti.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2002
In 2001/00025
IZ-1054
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/00025 z
dne 10. 9. 2001, je bil dne 8. 11. 2001
opravljen v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 26, na naslovu Vrečkova ul. 2, Kranj, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka, vpisanem pri zemljiško-knjižnem vložku št. 269, k.o. Huje, ki je
last dolžnice Dobrile Radojčič, Vrečkova ul.
2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 12. 2001
In 2001/00088
IZ-1694
Okrajno sodišče v Lendavi je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Špela Plešec, Ljubljana, proti dolžnici Bukovec Mariji Prešer-
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nova 1, Turnišče, zaradi izterjave tolarske
protivrednosti 66.887,60 SIT, sklenilo:
Sklep o izvršbi opr. št. In 2001/0088 z
dne 7. 12. 2001 se v celoti razveljavi in
izvršilni postopek ustavi.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 19. 12. 2001
In 2001/00169
IZ-1050
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 15. 3. 2001, opr. št. In 2001/00169,
je bil dne 4. 12. 2001 opravljen rubež stanovanja št. 20, na naslovu Ulica bratov Učakar 96, Ljubljana, v izmeri bruto 97,97 m2,
neto 67,09 m2, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
Z 2001/01241
IZ-1052
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01241 z dne 6. 11. 2001,
so bili:
– lokal št. L-3, v izmeri 26,35 m2 in skladišče v izmeri 36,76 m2 ter parkirno mesto
št. 127, v poslovno stanovanjskem objektu
št. 4, zgrajenem na parc. št. 192/15 in
192/20, k.o. Tabor, v stanovanjskem delu
ureditvenega območja CO 5/3 Zdravstveni
dom – južni del, ki jih je dolžnik pridobil na
podlagi prodajne pogodbe št. 120/93 z dne
19. 8. 1993, sklenjene s prodajalcem Imos,
združena industrijska gradbena podjetja,
delniška družba Ljubljana, Linhartova 11a,
– lokal št. L-4 v izmeri 13 m2 in skladišče v izmeri 21,03 m2 ter parkirno mesto št.
101, v poslovno stanovanjskem objektu št.
4, zgrajenem na parc. št. 192/15 in
192/20, k.o. Tabor, v stanovanjskem delu
ureditvenega območja CO 5/3 Zdravstveni
dom – južni del, ki jih je dolžnik pridobil na
podlagi prodajne pogodbe št. 61/91 z dne
30. 9. 1991, sklenjene s prodajalcem Imos,
združena industrijska gradbena podjetja,
delniška družba Ljubljana, Linhartova 11a,
– poslovni prostor št. 1-28, v pritličju, v
skupni izmeri 554,67 m2 in poslovni prostori št. 12-18, mezzanin v skupni izmeri
170,11 m2 v poslovno stanovanjskem objektu D1, na območju CO 5/3 Zdravstveni
dom, Kotnikova 32, Ljubljana, zgrajenem
na parc. št. 2842, 2844, 2845, 2846,
2847, 2848, 2853, 2861, 2862, 2863,
2873, 2874, 2875 in 2876, vse k.o. Tabor, ki jih je dolžnik pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 101/01-D1 z
dne 28. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem
Energoplan, gradbeno podjetje, d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana,
– enosobno stanovanje št. 2, z atrijem,
v pritličju, v skupni izmeri 74,79 m2 ter
shrambe št. 2, v II. kleti in enosobnega
stanovanja št. 3, z atrijem, v skupni izmeri
75,04 m2 ter shrambo št. 3, v II. kleti in
atrijem, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu št. 4, zgrajenem na parceli št. 192/15 in 192/20, k.o. Tabor, CO
5/3 Zdravstveni dom – južni del, ki jih je
zastavitelj pridobil na podlagi prodajne pogodbe št. 118/93 z dne 19. 8. 1993,
sklenjene s prodajalcem Imos, združena
industrijska gradbena podjetja, delniška
družba Ljubljana, Linhartova 11a,
z dnem 6. 11. 2001 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-

ljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 474.000 EUR s pp in
107,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2001
Z 2001/01701
IZ-1059
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2001/01701 z dne 18. 12.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. C-7,
v II. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, v skupni izmeri 80,16 m 2, na naslovu Palmejeva 8, Ljubljana, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču parc.
št. 924/1, k.o. Stožice, funkcionalnem
zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 8. 2001,
sklenjene s prodajalko Matejo Svet, Vodnikova c. 181, Ljubljana, z dnem 18.
12. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,500.000 SIT s pp.
Dolžnici je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine v korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
Z 2001/02020
IZ-1060
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani Z 2001/02020 z dne 19. 12.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 80, v
skupni izmeri 71,28 m 2, v VII. nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, Glavarjeva 47, ki stoji na parc. št. 33/3 in 37/1,
obe k.o. Bežigrad, s solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjskega bloka,
ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na
podlagi
prodajne
pogodbe
št.
362-450/91, sklenjene dne 15. 11.
1991 s prodajalko Republiko Slovenijo, z
dnem 19. 12. 2001 zarubljeno v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.600 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
Z 2001/01688
IZ-1064
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01688, ki ga je dne 18. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dveh ločenih poslovnih
prostorih, v I. nadstropju stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Vošnjakova 5, št. 3 in
4, v skupni površini 57 m2 in 56,50 m2, v
objektu, zgrajenem na parc. št. 749, vl. št.
1180, k.o. Kapucinsko predmestje, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7. 1995, sklenjene s
prodajalcem Hotel Lev, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 5, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
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Z 2001/02033
IZ-1081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02033 z dne 19. 12.
2001, je bilo stanovanje št. 13, v mansardi
prodajne površine 95,34 m2, ki se nahaja v
stavbi, stoječi na parc. št. 1548/14, k.o.
Dravlje, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, napravah celotne stavbe in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2001, sklenjene med Jovanom Mičičem, Rusjanov trg 1,
Ljubljana in Arkus M, družba za proizvodnjo, promet, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, kot prodajalcema ter dolžnikom
kot kupcem, z dnem 19. 12. 2001 zarubljeno v korist upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
Z 2001/01990
IZ-1083
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01990, ki ga je dne 19. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izmeri 98,90 m2 in 19,20 m2 hodnika v sklopu
I/C v nadstropju objekta GTC, Brnčičeva
13, Ljubljana, vpisanega na parc. št. 883/1,
885/5 in 881/16, vl. št. 1770, k.o. Črnuče, skupaj s potrebnimi funkcionalnimi površinami in ustreznimi komunalnimi napravami na tem objektu, ki je last dolžnika, na
podlagi pogodbe št. 79/2000-GTC z dne
19. 9. 2000, sklenjene s prodajalcem Primorje, d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina, zastavna pravica v korist upnika Volksbank –
Ljudska banka, d.d., Dunajska c. 128 A,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
In 01/00486
IZ-1089
V izvršilni zadevi upnice Metalke stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, zoper dolžnika Grmovšek Ivana, Ul.
Željka Tonija 27/a, Ljubljana, zaradi izterjave 6.363 SIT s pp, je bil na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 28. 6.
2001, opr. št. In 2001/00486, opravljen
dne 2. 10. 2001 v korist upnice rubež
garsonjere v izmeri 10,85 m2, na Zvonarski 13 v Ljubljani, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2001
In 01/00113
IZ-1091
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 3.
2001, opr. št. In 2001/00113, je bil dne
30. 5. 2001 opravljen rubež v korist upnice
Stanovanjske zadruge Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, stanovanja v izmeri
57,45 m2, št. 5 v Ljubljani, Ul. Koroškega
bataljona 5, last dolžnika Boldin Daniela,
Ul. Koroškega bataljona 5, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
II R 759/99
IZ-1092
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 759/99 z dne 19. 12. 2001,
so bili:

Št.

– dvoinpolsobno stanovanje št. 13, v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka Archinetova 7, v Ljubljani, v skupni izmeri 64,86 m2,
– štirisobno stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše Reboljeva 15,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 953, 954,
942/1, 604, 603 in 600, vse k.o. Stožice,
v skupni izmeri 109,60 m2 in obsega dnevno sobo s kabinetom, kuhinjo z jedilnim
kotom in loggio, tri sobe, shrambo, predsobo, kopalnico, WC ter pripadajoči kletni prostor ter pravico uporabe skupnih delov in
naprav stavbe,
– trisobno stanovanje št. 4, v izmeri
67,50 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše Linhartova c. 82, Ljubljana,
ki obsega tri sobe, kopalnico, WC, hodnik,
shrambo ter balkon, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
stanovanjske hiše in na funkcionalnem zemljišču,
ki so last dolžnika, z dnem 19. 12. 2001
zarubljeni v korist Hypo Alpe Adria banka, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 103, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2001
Z 2001/01849
IZ-1094
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01849 z dne 19. 12.
2001, je bil poslovni prostor (lokal) na Kolodvorski 14 v Ljubljani, v izmeri 322,33
m2, vpisanem v vl. št. 1737, k.o. Tabor, ki
je last dolžnika, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 29. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., Resljeva 16,
Celje, z dnem 19. 12. 2001 zarubljen v
korist upnika Hypo Alpe – Adria – Bank,
d.d., Trg OF 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 570.000 EUR s pp.
Dolžniku je prepovedana nadaljnja odtujitev in obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
Z 2001/02011
IZ-1096
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02011, ki ga je dne 19. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 15, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, na parc. št.
501/95, vl. št. 1622, k.o. Zgornja Šiška,
na naslovu Ulica Martina Krpana 22, Ljubljana, ki meri skupaj 66,07 m2 in obsega
sobo v izmeri 17,40 m2, sobo v izmeri
15,80 m2, sobo v izmeri 6,50 m2, kuhinjo v
izmeri 12,07 m2, kopalnico v izmeri
3,11 m2, WC v izmeri 0,98 m2, predsobo v
izmeri 6,80 m2, klet v izmeri 3,40 m2 ter
kletni prostori št. 15 in shramba št. 15, ki je
last dolžnice, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 5. 11. 2001 in aneksa št. 1
k pogodbi o prodaji stanovanja z dne 9. 11.
2001, sklenjenih s prodajalko Rotar Jožico,
Ulica Martina Krpana 22, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 653.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
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Z 2001/02030
IZ-1098
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02030 z dne 19. 12.
2001, je bilo stanovanje št. 13, v mansardi
prodajne površine 95,34 m2, ki se nahaja v
stavbi, stoječi na parc. št. 1548/14, k.o.
Dravlje, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, napravah celotne stavbe in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem Jovanom Mičičem, Rusjanov trg 1, Ljubljana in Arkus M, d.o.o.,
Ljubljana, z dnem 19. 12. 2001 zarubljeno
v korist upnice Banke Celje, d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,500.000 SIT s pp.
Dolžniku je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2001
Z 2001/02010
IZ-1121
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02010 z dne 28. 12.
2001, je bil poslovni lokal št. 13, v izmeri
61,14 m2, v pritličju objekta M-11, v stanovanjski soseski MM 5/2 Fužine, na Zaloški
cesti 163 v Ljubljani, vpisanem na parc. št.
370/16 in 371/11, obe k.o. Slape, z dnem
28. 12. 2001 zarubljen v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 700.000
ATS s pp.
V naravi poslovni lokal predstavlja kemično čistilnico in pralnico z naslovom Kemična čistilnica in pralnica Veronika, Zaloška 163, Ljubljana, ki je last dolžnice, na
podlagi
kupne
pogodbe
št.
108/95-DJ-M11 z dne 20. 12. 1995, sklenjene s prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, p.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2001
Z 2001/01679
IZ-1122
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01679, ki ga je dne 28. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritličju zgradbe Vegova 2, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 145/1, vl. št. 40, k.o. Gradišče
predmestje I, v izmeri 194,60 m2, s pripadajočimi skupnimi deli in prostori objekta
Vegova 2 ter pripadajočim delom stavbnega zemljišča, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 7. 2001 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 3. 10.
2001, sklenjenih s prodajalcem Coming,
d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,600.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2001
Z 2001/01913
IZ-1123
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01913, ki ga je dne 20. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
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ustanovljena na stanovanju št. 41, v izmeri
37,05 m2, v V. nadstropju stanovanjskega
bloka na Celovški 134 v Ljubljani, s pripadajočo shrambo v kleti bloka in solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega objekta vpisanega na parc.
št. 1954, vl. št. 2074, k.o. Zgornja Šiška,
ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 10. 2001, sklenjene s
prodajalcema Borutom Frece in Tanjo Bedina Frece, stanujočih Celovška 134, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,650.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001
Z 2001/01843
IZ-1125
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01843 z dne 21. 12.
2001, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Mali trg 5, št. C 3, v drugem
nadstropju, v skupni izmeri 44,50 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, ki stoji na parcelah št. 2651,
2652, 2648, 2649 in 2650, vpisanih v zemljiškoknjižnih vl. št. 1164 in 1150, k.o. Tabor, ki je last dolžnikov, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2001, sklenjene med prodajalcem Ukmar Darkotom,
Brilejeva 1, Ljubljana ter Pirš Mariom Albertom in Pirš Mojco Ivano kot kupcema, z
dnem 21. 12. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,950.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2001
Z 2001/02116
IZ-1126
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02116 z dne 20. 12.
2001, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Hladilniška pot 26, dvosobnega stanovanja št. 22, v izmeri 53,52 m2, v
IV. nadstropju, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah, ki stoji na parcelah št. 416/8, 397/14, 420/2, 420/3,
420/6, 386/4 in 386/6, vpisanih pod vl.
št. 2955, 1395, 2063 in 2123, k.o. Kašelj,
ki je last dolžnika Serec Zorana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 10. 2001,
sklenjene s prodajalcem Andrijo Zastavnik
Uroič, z dnem 20. 12. 2001 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve do:
– dolžnice Mateje Zupančič v višini
3,550.000 SIT s pp in
– dolžnika Serec Zorana v višini
3,550.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2001
Z 2001/01872
IZ-1127
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01872 z dne 21. 12.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 7, v
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skupni površini 88,58 m2, v I. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Zvezda 5,
Ljubljana, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki stoji na parceli
št. 923/22, vpisani pri vl. št. 1019, k.o.
Šentvid, ki je last zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe št. 3196/04-SM, sklenjene z Ministrstvom za obrambo RS z dne
28. 1. 1993, z dnem 21. 12. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,300.000
SIT s pp in 1,600.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2001
Z 2001/01710
IZ-1128
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01710 z dne 21. 12. 2001,
je bil poslovni prostor št. 1, v etaži mezzanin,
na naslovu Kotnikova 32, Ljubljana, v izmeri
16,12 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
vpisanem na parc. št. 2842, 2844, 2845,
2846, 2847, 2848, 2853, 2861, 2862,
2863, 2873, 2874, 2875 in 2876, vse k.o.
Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 107/01-D1 z dne 24. 7.
2001, sklenjene s prodajalcem Energoplan,
d.d., Pod hribom 55, Ljubljana, z dnem 21.
12. 2001 zarubljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001

01/00686, je bil opravljen rubež v korist
upnika Stanovanjsko podjetje Ljubljana,
d.d., stanovanja št. 10, v izmeri 62,88 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše na Jakčevi ul. 36 v Ljubljani, last
dolžnika Kravcar Vita.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2001
Z 2001/01853
IZ-1698
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01853, ki ga je dne 19. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 52,
v 8. nadstropju stanovanjskega bloka v Ulici
Metoda Mikuža 16, Ljubljana, parc. št.
1294/30, 1292/3, 1293/8, vse k.o. Bežigrad, s pripadajočim solastninskim deležem
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah stanovanjskega bloka, ki je last
zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 1. 6. 1993, sklenjene s prodajalko
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 66.470
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2001
Z 2001/02031
IZ-1699
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, Z 2001/02031 z dne 8. 1. 2002,
je bilo stanovanje št. 14, v mansardi novogradnje, neto stanovanjske površine
77,88 m2, v stanovanjsko poslovnem objektu, s pripadajočim označenim parkirnim mestom in pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stavbe kot celote, vpisane na
parc. št. 1548/14, k.o. Dravlje, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 19. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem
Jovanom Mičičem, Rusjanov trg 1, Ljubljana
in Arkus M, d.o.o., Ljubljana, z dnem 8. 1.
2002 zarubljeno v korist upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 16,800.000 SIT s pp.
Dolžniku je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002

Z 2001/01831
IZ-1129
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01831, ki ga je dne 28. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 23, v izmeri
30,66 m2, v V. nadstropju objekta A, 2.
vhod Dunajska 198, Ljubljana-Bežigrad,
kletnem prostoru v izmeri 3,10 m2 in parkirnem prostoru v izmeri 11,13 m2, s št. 105,
v III. kleti, v garaži v večstanovanjskem objektu, v soseski BS 4/2 Stožice, vpisanem
na parc. št. 389, 390, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
403/1, 403/3, 406, 407, 408, 340 in
1089, vse k.o. Stožice, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9. 2001,
sklenjene s prodajalcem Žerjal Stanetom,
Primožičeva 1, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika LHB Internationale Handelsbank AG, Grosse Gallusstrasse 16, Nemčija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
127.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2001

In 2001/00562
IZ-2062
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 9. 7. 2001, opr. št. In 2001/00562,
je bil dne 9. 1. 2002 opravljen rubež stanovanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 17, v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe na Ulici 28. maja 63 v
Ljubljani, v izmeri 29,10 m 2, ki je last
dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2002

In 01/00686
IZ-1131
In 01/00687, In 01/00705
In 01/00721, In 01/0736
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In

Z 2001/02112
IZ-2074
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02112 z dne 9. 1. 2002,
je bilo stanovanje št. 24, v izmeri 62,53 m2,
ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Jakčeva ul. 27 (prej Vlaho-
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vičeva 27), ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0974/91, sklenjene dne 20. 12.
1991 s prodajalcem Mestom Ljubljana, z
dnem 9. 1. 2002 zarubljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 31.770 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2002
Z 2001/02133
IZ-2077
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02133 z dne 9. 1. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 19, v skupni
izmeri 59,51 m2, v IV. nadstropju, I. stopnišče objekta A4, ob Črtomirovi ulici v Ljubljani, vpisanem na parc. št. 1781, 1782 in
1794/1, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja, na podlagi darilne pogodbe, sklenjene z
darovalcem Jožetom Boldinom, Črtomirova
23, Ljubljana, z dnem 9. 1. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 36.250
EUR s pp.
Zastavitelju je prepovedana odtujitev in
nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
Z 2001/02093
IZ-2078
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/02093 z dne 7. 1. 2002,
je bilo stanovanje št. 87, v izmeri 67,24 m2,
v 8. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Preglov trg 4, ki je last zastavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1451/91 z dne 16. 1. 1992
in dodatka k cit. pogodbi z dne 12. 10.
2001, sklenjenih s prodajalko Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, z dnem 9. 1. 2002
zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.700 EUR s pp.
Zastavitelju je prepovedana odtujitev in
nadaljnja obremenitev navedene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2002
Z 2001/02021
IZ-2080
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/02021, ki ga je dne 8. 1. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 70, v izmeri
62,35 m2, ki se nahaja v 11. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Šišenska cesta 2, stoječe na parc. št. 519/3, k.o. Zgornja Šiška, s pripadajočo kletjo št. 70 in s
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše, ki je last zastaviteljev, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.
10. 1990, sklenjene s prodajalko Zavarovalno skupnostjo Triglav, Delovna skupnost
skupnih služb, Ljubljana, ter z vknjižbo zaznambe neposredne izvršljivosti terjatve. Zastaviteljema je prepovedana odtujitev in nadaljnja obremenitev navedene nepremični-

Št.

ne brez pisnega soglasja upnika, razen v
korist Staneta Vertariča in Tatjane Poplatnik, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 37.600 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2002
Z 2001/00948
IZ-1066
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00948 z dne
20. 12. 2001, je bila ustanovljena na 2
počitniških apartmajih z oznako A.P.1 (kvadrature 42,90 m2) in A.M.1 (kvadrature
43,05 m2), skupne kvadrature 85,95 m2, ki
se nahajata v traktu A apart hotela Pohorje,
k.o. Hočko Pohorje, parc. št. 70, katerih
lastnik je na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 9/2000, sklenjene s prodajalcem
Alpe Adria Trade, prehrambeno podjetje,
d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor, dolžnik
Rajko Bela, d.o.o., Zabovci 85, Markovci,
zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podružnica Ptuj,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2001
Z 2001/01043
IZ-1067
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01040 z dne
20. 12. 2001, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 105, ki meri 63,02 m2,
v V. nadstropju stanovanjskega objekta, lociranega na parc. št. 1597, k.o. Sp. Radvanje, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 9.
1991, vse v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje upničinih denarnih terjatev v višini 2,000.000 SIT s pripadki ter
bodoče pogojne terjatve v višini največ
1,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2001
Z 2001/01040
IZ-1068
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01040 z dne
20. 12. 2001, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru št. I.1.05, v I. nadstropju
TPC City Maribor, ki meri 94,34 m2, ki stoji
na zemljišču parc. št. 1771, k.o. Maribor-grad, s solastniško pravico na zemljišču, na katerem objekt stoji, kakor tudi na
zemljišču, ki temu objektu služi za redno
rabo, ter na skupnih prostorih, objektih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe
št. 135-056/334-06 z dne 16. 10. 1996,
vse v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2001
Z 2001/00926
IZ-1070
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
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672/01 z dne 25. 10. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00926 z dne
19. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, enosobnega stanovanja št. 14, v mansardi, v izmeri 40,20 m2, s pripadajočo shrambo št.
14/1, v izmeri 2,10 m2, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu na Gosposvetski cesti 41 A v Mariboru, locirano na
zemljišču parc. št. 1634, 1635, 1563/3 in
1563/4, vlož. št. 1365, k.o. Koroška vrata
ter parc. št. 1649/2, 1649/3, vlož. št.
1407, k.o. Koroška vrata in je last dolžnice,
na osnovi prodajne pogodbe z dne 21. 9.
2001, sklenjene z Gorazdom Črnkom kot
prodajalcem, v zavarovanje denarne terjatve upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, v višini 451.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2001
Z 2001/00925
IZ-1072
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1086/2001 z dne 26. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00925 z dne 19. 12. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 6,
v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Slovenska ul. 37, v izmeri 86,03 m2,
od tega pripadajoči kletni prostor v izmeri
6,75 m2, stoječe na parc. št. 1519, pripisani pri vlož. št. 763, k.o. Maribor grad, in je
last dolžnika-zastavitelja, na osnovi prodajne pogodbe z dne 30. 7. 2001, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini 11,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2001
Z 2001/00733
IZ-1714
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice,
št. SV 557/01 z dne 23. 8. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00733 z dne 11. 12. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnih prostorov v izmeri
144,40 m2, ki se nahajajo levo od vhoda v
pritličju poslovne stavbe v Mariboru, Razlagova ul. 22, stoječe na parc. št. 1177, pripisane k vložni št. 1306, k.o. Maribor grad,
s sorazmernim deležem na skupnih delih in
prostorih stavbe, last dolžnika Jožefa Severja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 9. 1997, sklenjene s prodajalcem Prodent Dental Medical, d.o.o., Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2001
Z 2001/00909
IZ-1716
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
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notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 1084/2001 z dne 19. 10. 2001, v skladu s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00909, dne 21. 12. 2001 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
1. pisarniškega prostora z oznako P 33
b, v izmeri 63,56 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovne stavbe BDC na Tržaški
65 v Mariboru, stoječe na parc. št. 565/5,
vl. št. 675, k.o. Razvanje, last Fibkomerc,
d.o.o., Maribor,
2. trisobnega stanovanja št. 2, v izmeri
71,57 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Rušah, Ul. Ruške čete 5, last
zastavitelja Branka Fingušta,
3. osmih stanovanj, last dolžnika Fibkomerc, d.o.o., Maribor,
– dvosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
60,20 m2, v pritličju stan. hiše v Rušah, Ul.
Črnkovih 1,
– dvosobnega stanovanja št. 24, v izmeri 56,64 m2, četrtem nadstropju stan. hiše v
Rušah, Ul. Črnkovih 1,
– dvosobnega stanovanja št. 17, v izmeri 64,27 m2, v drugem nadstropju stan. hiše
v Rušah, Ruške čete 12,
– dvosobnega stanovanja št. 13, v izmeri 72,06 m2, v tretjem nadstropju stan. hiše
v Rušah, Ruške čete 16,
– dvosobnega stanovanja št. 2, v izmeri
55,77 m2, v pritličju stan. hiše v Rušah,
Ruške čete 2,
– enosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
36,81 m2, v pritličju stan. hiše v Rušah,
Dobrava 8,
– enosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
38,64 m2, v pritličju stan. hiše v Rušah,
Kopališka 5,
– dvosobnega stanovanja št. 8, v izmeri
51,75 m2, v drugem nadstropju stan. hiše v
Rušah, Poh. bataljona 4,
v zavarovanje denarne terjatve upnice
Probanke, d.d., Maribor, v višini 650.000
DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2001
Z 2001/01003
IZ-1718
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
715/01 z dne 19. 11. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/01003 z dne
9. 1. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in obsega
enoinpolsobno stanovanje št. 18, v III. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Borova vas 11, ležeče na parc. št. 2349, k.o.
Sp. Radvanje – stavbišče, stanovanjska
stavba 2.653 m2, vpisana pri vl. št. 1615,
k.o. Spodnje Radvanje, stanovanje pa obsega 51,75 m2, ter obstoji iz predsobe v
izmeri 8,39 m2, kopalnice z WC v izmeri
4,01 m2, kuhinje v izmeri 11,48 m2, dnevne
sobe v izmeri 14,80 m2, kabineta v izmeri
7,15 m2, loggie v izmeri 4,18 m2, prostora v
kleti v izmeri 1,74 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in na funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika in zastavitelja Dušana Murovca, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 19. 9. 2001, v korist
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upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 288.000 ATS s pp, v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2002
Z 111/2001
IZ-1078
Na podlagi sklepa opr. št. Z 111/2001,
ki ga je dne 4. 12. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na lokalu št. 1.6.10, v velikosti 18,53 m2 in
lokala št. 1.6.11, v velikosti 19,36 m2, v
prvem nadstropju objekta D v Novi Gorici,
Delpinova ulica, na parc. št. 657/14,
657/29 in 657/31, vse k.o. Nova Gorica,
skupaj s parkirnim boksom št. 17, v kleti in
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter
deležem na skupnih delih in prostorih stavbe, ki so last dolžnika Vinazza Mateja, A.
studio, arhitekt Matej Vinazza s.p., Na Lokvi
15, Vrtojba, Šempeter, zastavna pravica v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva ul.
14, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,004.818,27 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 12. 2001
Z 2001/00183
IZ-1110
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2001/00183 z dne 13. 12. 2001, je na
štirisobnem stanovanju št. 30, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Novem mestu,
Šegova ulica 18, v izmeri 47,70 m2 in mansardnem stanovanju nad stanovanjem št.
30, v katerega je vhod iz stanovanja št. 30,
v izmeri 32,73 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah stavbe,
stoječe na parceli št. 1037/1, vpisane pri
vl. št. 808, k.o. Šmihel pri Novem mestu,
last dolžnika oziroma zastavitelja Mohsena
Husseina in zastaviteljice Irene Hribar Hussein, oba Ul. Slavka Gruma 66, Novo mesto, in zastaviteljica Irena Hribar Hussein,
Ul. Slavka Gruma 66, Novo mesto, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 12.
6. 2001, s prodajalko Krže Danijelo, roj. 5.
6. 1952, Šegova 18, Novo mesto in kupcema Mohsenom Husseinom in Ireno Hribar
Hussein, z rubežem pridobljena zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
znesek 7,250.000 SIT s pp, razvidnimi iz
citiranega sklepa o zavarovanju proti dolžniku.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 13. 12. 2001
Z 01/00124
IZ-1116
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2001/00124 z dne 27. 11. 2001, je na
dvosobnem stanovanju št. 8, v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka v Novem mestu, Ulica Slavka Gruma št. 40, ki stoji na
parc. št. 877/5, k.o. Šmihel pri Novem mestu. Stanovanje obsega kuhinjo v izmeri
12,67 m2, sobo v izmeri 15,46 m2, sobo v
izmeri 12,60 m2, kopalnico v izmeri

4,35 m2, predsobo v izmeri 4,86 m 2 in balkon v izmeri 1,89 m2, kar znaša skupaj
82 m2, last zastavitelja Avda Mušinovića, roj.
1960, Ulica Slavka Gruma 40, Novo mesto, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
nakupu in prodaji stanovanja št.
362-297/91, sklenjene dne 11. 11. 1991
med prodajalko Občino Novo mesto in dolžnikom oziroma zastaviteljem Avdom Mušinovićem. Stanovanju pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se nahaja, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za znesek 350.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pp, razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju proti dolžniku.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 11. 2001
Z 163/2001
IZ-1115
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1843/01 z
dne 21. 12. 2001, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavne dolžnice, zarubi poslovne prostore v naravi, trgovino - skladišče v izmeri 105,37 m2, označeno z modro barvo in črko C1, ter prostor v medetaži
v izmeri 58,22 m2, označen z modro barvo
in črko C1, vse locirano v hali H, ki stoji na
parc. št. 2561, vpisani v vl. št. 1680, k.o.
Izola mesto v kompleksu Iplas Polimer, v
industrijski coni v Izoli, katere je dolžnica
pridobila na podlagi prodajne pogodbe, ki
jo je dne 11. 12. 2001 sklenila s prodajalcem družbo Coagens, organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg d.o.o. Koper, Zore Perello 2.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 31. 12. 2001
Z 89/2000
IZ-1084
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
89/2000 z dne 16. 8. 2000, so bile premične stvari – stroji in oprema po neodpisani revalorizacijski nabavni vrednosti po specifikaciji z dne 12. 5. 2000 v skupni vrednosti 36,908.729,98 SIT, ki je last dolžnika in zastavitelja Tio pnevmatika, proizvodnja
industrijske pnevmatike in hidravlike d.o.o.,
Alpska 43, Lesce, zarubljene v korist upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka 23,
za zavarovanje njegove denarne terjatve
100,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 11. 2001
Z 34/01
IZ-1061
Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Vipa d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica in
dolžnika in zastavitelja Eurokras – trgovsko
podjetje d.o.o., Gorjansko 72, Komen, s
sklepom o zavarovanju Okrajnega sodišča v
Sežani, opr. št. Z 34/01 z dne 14. 12.
2001, opravilo rubež nepremičnine, in sicer poslovnega prostora v izmeri 20,80 m2,
v pritličju trgovsko-poslovnega objekta na
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naslovu Komen 117, ki je v elaboratu etažne lastnine, ki ga je izdelal Projekt Nova
Gorica d.d. iz avgusta 1993, označen s
številko dva, ki je last dolžnika Eurokras
d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 12. 2000, sklenjene s prodajalcem
Marjanom Staničem, Sp. Pirniče 60/a,
Medvode in overjene pri notarju Milanu Mesarju iz Sežane, pod št. O - 412/01, dne
16. 2. 2001.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 12. 2001
Z 33/01
IZ-1062
Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Vipa d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica in
dolžnika in Šepič d.o.o., Gradišče 51,
Obrov, ter zastaviteljev Šepič Jožeta in Šepič Slave, oba Gradišče 51, Obrov, s sklepom o zavarovanju Okrajnega sodišča v Sežani, opr. št. Z 33/01 z dne 14. 12. 2001,
opravilo rubež nepremičnine, in sicer poslovnega prostora, obdelanega do IV. gradbene faze, označenega s št. 5, velikosti ca.
180 m2, v objektu faza B v carinski coni v
Sežani, s pravico souporabe pripadajočega
stavbnega in funkcionalnega zemljišča, ki je
last zastaviteljev Jožeta Šepiča in Slave Šepič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
CCS-032-94 z dne 30. 12. 1994, sklenjene s prodajalcem Galeb Inženiring p.o. Izola in overjene pri Okrajnem sodišču v Kopru, pod opr. št. OV I 698/95.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 12. 2001
Z 31/01
IZ-1063
Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odv. Boris Bavdek iz
Ljubljane in dolžnika Lipovec Roberta, s.p.,
Mesnica in delikatesa Rebru, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina ter zastavitelja
Lipovec Roberta, Kovčiče št. 21, Obrov, s
sklepom o zavarovanju Okrajnega sodišča v
Sežani, opr. št. Z 31/01 z dne 4. 12. 2001,
opravilo rubež nepremičnine, in sicer poslovnega prostora – enota št. 7, v izmeri
61,56 m2 neto površine, v objektu tržnice
ob Zadružnem domu, ki leži na parc. št.
198 in parc. št. 3228/2, obe k.o. Hrpelje,
s pravico uporabe pripadajočega stavbnega in funkcionalnega zemljišča ter skupnih
delov in naprav, ki pripadajo temu objektu,
ki je last zastavitelja Lipovec Roberta, Kovčice 21, Obrov, na podlagi prodajne pogodbe številka 49-07/95 z dne 10. 3.
1995, sklenjene s prodajalko Občino Sežana in overjene pri Okrajnem sodišču v Novi
Gorici, dne 31. 5. 1995, I OV 3209/95.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 12. 2001
IN 43/01
IZ-1087
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni
zadevi upnika Kraški Vodovod Sežana
d.o.o. Sežana, Bazoviška cesta 6, proti dolžnici Vesni Franetič Lipovšek, Vidmašče 23,
Sežana, zaradi izterjave 13.646 SIT, dne
21. 12. 2001, ob navzočnosti pooblaščenca upnika in nenavzočnosti dolžnice, na
podlagi drugega in tretjega odstavka 211.

Št.

člena ZIZ, sestavilo naslednji zapisnik o rubežu nepremičnine:
zarubi se stanovanje v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Sežani, na naslovu Vidmašče št. 23, v izmeri 40,38 m2, last dolžnice.
Ta zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžničino nepremičnino.
Dolžnici je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upniku, sicer stori kaznivo dejanje po 229.
členu Kazenskega zakonika RS.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
(poplačilna pravica) tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 12. 2001
Z 26/2001
IZ-1085
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu, opr. št. Z 26/2001 z dne 22. 11.
2001, so bile v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d. Področje Nova Gorica, dolžnika
Maksimiljana Kavčiča, Petra Skalarja 8, Tolmin in zastaviteljice Vesne Kavčič, Rutarjeva ul. 1, Tolmin, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v znesku 5,600.000 SIT s
pripadki, zarubljene na naroku dne 19. 12.
2001 nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor, ki ga
sestavljata trgovina v izmeri 49,30 m2, skladišče za trgovino v izmeri 42,10 m2, večje
skladišče v izmeri 38,30 m2 in manjše skladišče v izmeri 10 m2, v pritličju stavbe v
Tolminu, Trg 1. maja 1, stoječe na parc. št.
777/4, k.o. Tolmin in so last zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 1. 1995, sklenjene s prodajalko Gabrijelo Pepelnjak, Radomlje, Dermastijeva 20.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 12. 2001
I N 00/20
IZ-1056
Na podlagi sklepa Ig 1036/98 z dne
27. 5. 1999, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje dolžnice
na naslovu Šutar Ane Marije, Kešetovo 4,
Trbovlje, v 10. nadstropju, v skupni izmeri
49 m2, dne 13. 12. 2001 zarubljeno v korist upnice Vele trgovine d.d. Kamnik, zaradi izterjave 2,048.393,30 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 12. 2001
Z 89/2001
IZ-1695
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Banke Velenje d.d. Velenje, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudarska
3, Velenje, do dolžnika Frizerstva “LAS”,
Ivica Sagmeister s.p., Stanetova 10, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča,
opr. št. Z 89/2001 z dne 22. 10. 2001, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika, v višini 3,000.000 SIT s pripadki, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na poslovnem prostoru, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta Stantetova 10 v Velenju, v lameli P+8, v izmeri
31,50 m2, katerega lastništvo se dokazuje
s kupoprodajno pogodbo št. 1/84 z den
16. 1. 1984, sklenjeno med prodajalcem
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GIP Vegrad Velenje in dolžnico – zastaviteljico Ivico Sagmeister, prej stanujočo Jenkova 17, Velenje, sedaj Šalek 95, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 1. 2002
Z 2001/00164
IZ-1088
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00164, ki ga je dne 19. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče na Vrhniki, je bila
ustanovljena z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini v lasti dolžnika, s popisom (rubežem) te nepremičnine, ki še ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer na poslovnem prostoru, lokal 304-2 (klet, pritličje in
nadstropje v skupni izmeri 816,72 m 2), ki je
del poslovno proizvodno servisnega objekta četvorček v industrijski coni Logatec ter
parkirna mesta P9, P10, dvorišče ob lokalu
velikosti 97,37 m2. Nepremičnino je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 304-2, sklenjene med podjetjem
Silan d.o.o., Ljubljana z dne 23. 2. 2001, ki
je v lasti dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 11. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 1/2002
SR-1153
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Samoela Malnariča iz
Vavpče vasi št. 25, Semič, proti toženi stranki Frančiški Nampelj iz Vavpče vasi št. 76,
Semič, tudi USA, 2025 Wernant Safinaw,
Michigan, sedaj neznanega bivališča v USA,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 20.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne 8.
1. 2002, postavlja začasnega zastopnika
Frančiški Nampelj iz Vavpče vasi št. 76, Semič, tudi USA, 2025 Wernant Stafinaw Michigan, sedaj neznanega bivališča v USA.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
Jože Petrovčič, odvetnik v Črnomlju, Ul. Staneta Rozmana št. 16.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Frančiško Nampelj vse
do takrat, dokler le-ta ali pa njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 1. 2002
I 2000/01597
SR-1136
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Šušteršič, zoper dolžnika Silvestra
Plahutnika, Borova ulica 14, Vir, Domžale
(sedaj neznanega prebivališča), zaradi izterjave 1,133.330 SIT s pp v smislu 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne
21. 11. 2001 sklenilo:
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dolžniku Silvestru Plahutniku, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj, Kolodvorska
6, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2001
I 2000/01599
SR-1145
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Šušteršič, zoper dolžnico Mikanec
Klavdijo, Prešernova cesta 38, Domžale,
(sedaj neznanega prebivališča), zaradi izterjave 1,106.446,80 SIT s pp v smislu 4.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP, dne
21. 11. 2001 sklenilo:
dolžnici Mikanec Klavdiji, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Matjaž Markelj, Kolodvorska 6, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2001
I PI 915/2000
SR-1142
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Novak Josipu, Kamniška cesta 47,
Šmarca, Kamnik, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 653.477,50 SIT, dne
19. 12. 2001 sklenilo:
toženi stranki Josipu Novaku, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I PL
915/2000 postavi začasni zastopnik, odvetnik Žabjek Andrej, Tavčarjeva ulica 10,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
I 2001/08012
SR-1144
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Abanke d.d. Slovenska c. 58,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Kočevar
iz Ljubljane, zoper dolžnika Hodnik Markota, zaradi izterjave 1,279.389,20 SIT, dne
4. 12. 2001 sklenilo:
dolžniku Hodnik Marku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postai odvetnik Breznik Dejan, Obrežna steza 2 iz
Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2001
In 2001/00118
Ob-1146
Dolžnikom Drobež Klemnu, Drobež Andražu in Merčun Maji, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anka Kenda-Oražem, Slovenska 55c/III,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnike vse dotlej, dokler dolžniki ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2001
I PI 879/2000
SR-1148
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Debevec Ediju, Dol 58/a, Borovnica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 729.329 SIT, dne 13. 12. 2001
sklenilo:
toženi stranki Ediju Debevcu, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I PL
879/2000 postavi začasni zastopnik, odvetnik Župevc Bojan, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2001
V P 2023/2000
SR-1149
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tanji Poberžnik, v pravdni zadevi tožeče
stranke Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj
o.p. d.n.o. v Ljubljani, zoper toženo stranko
1. Mojco Rakipov, Pleteršnikova 10, Ljubljana oziroma sedaj Rojčeva 15, Ljubljana in 2.
Jožeta Gerlico, Vrhovci c. XIX/3, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi vpisa
lastninske pravice, pcto 1,848.550,50 SIT,
dne 11. 12. 2001 sklenilo:
drugi toženi stranki Jožetu Gerlici, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Marjan Sušnik, Gregorčičeva 3, Ljubljana, ki bo zastopal drugo
toženo stranko v postopku zaradi vpisa lastninske pravice.
Začasni zastopnik bo zastopal drugo toženo stranko od dneva postavitve dalje, do-

kler druga tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postail skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2001
I PI 928/97
SR-1152
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vesni Ponikvar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo stranko Tesič Savo, Majde Vrhovnikove
6, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 947.496,50 SIT s pripadki,
dne 4. 1. 2002 sklenilo:
toženi stranki Savu Tesiču, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Benedik Katarina, Trstenjakova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
928/97, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2002
II D 1410/94
SR-1165
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katarini Vodopivec v zapuščinski zadevi po
pok. Runko Mariji, roj. Zabukovec, hčeri
Frančiška, roj. 25. 2. 1913, umrla 17. 7.
1994, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Aljaževa ulica 22, državljanka RS, sklenilo:
zap. nečakinjama Silvi Hrnčič, nazadnje
stanujoča Vrnograč 64, Velika Kladuša, BiH
in Sonji Zorec, nazadnje stanujoči Žiberici
28, Apače, oziroma Presetnikova 4, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča,se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Cerjak Radovan, Miklošičeva 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopa pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da postavi skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2002
V I 1426/1995
SR-1719
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Distor d.o.o. Ljubljana, Kavčičeva 58, ki ga
zastopa odv. Bojana Potočan iz Ljubljane,
zoper dolžnika Lazič Marinka, Pokopališka
1, Ljubljana, zaradi izterjave 35.184 SIT s
pp, sklenilo:
dolžniku Lazič Marinku, rojenemu dne
5. 8. 1953 se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2001
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In 2000/00376
SR-1147
Okrajno sodišče v Mariboru je po sodnici Tadeji Breznik v izvršilni zadevi upnika
Gea Inženiring d.o.o., Svetozarevska ulica
10, Maribor, ki ga zastopa Peter Peče, odvetnik iz Maribora, proti dolžniku Davorinu
Sadarju, Pod Vinogradi 9, Kamnica, zaradi
izterjave 9,754.808,52 SIT s pripadki, dne
19. 9. 2001 sklenilo:
dolžniku Davorinu Sadarju, Pod Vinogradi 9, Bresternica, se kot začasni zastopnik
postavi Viktor Osim, odvetnik iz Maribora, s
pisarno na ulici Kneza Koclja 35, v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve (19. 9. 2001) in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2001
P 406/2001
SR-1135
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi, opr. št. P 406/01, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, ki jo
zastopa odvetnik Miran Pogačar, zoper toženo stranko Matjaža Češka, Kopališka ulica 8, Zagorje, tudi Cesta zmage 73, Zagorje ob Savi, sedaj neznanega bivališča zaradi
plačila 112.622 SIT s p.p., na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo
začasnega zastopnika, odvetnika Igorja
Smoleja iz Novega mesta, Vrhovčeva 7.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 1. 2002
P 93/2000
SR-1150
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesar Matije in Lesar Simona, oba
iz Ljubljane, Kosovelova 26, ki ju zastopa
odv. Brane Gorše iz Ljubljane, zoper toženo stranko Pierdomenico Terezijo, neznanega bivališča v Nemčiji, zaradi vrnitve nepremičnine (pcto. 100.000 SIT), na podlagi
V. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku sklenilo:
toženi stranki Pierdomenico Tereziji se
kot začasni zastopnik postavi odvetnik Dukič Renato iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka oziroma njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 12. 2001
P 327/96
SR-1721
Okrožno sodišče na Ptuju je v skladu s
5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v zvezi s
prvim odstavkom 82. člena ZPP, toženi
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stranki Majdi Pučnik, Limbuška cesta 86,
Maribor, postavilo v pravdnem postopku, ki
se vodi pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod
opr. št. P 327/96, med tožečo stranko Zavarovalnico Triglav d.d. Ljubljana, OE Celje,
ki jo zastopa pooblaščenec odvetnik Rado
Čevnik iz Celja in toženo stranko Majdo Pučnik Limbuška cesta 86, Maribor, zaradi plačila 2,012.456 SIT s pp, začasnega zastopnika Stanislava Klemenčiča, odvetnika iz
Ptuja, Vodnikova 2, Ptuj. Začasni zastopnik
tožene stranke odvetnik Stanislav Klemenčič bo zastopal toženo stranko Majdo Pučnik v pravdnem postopku, ki se vodi pri
Okrožnem sodišču na Ptuju pod opr. št. P
327/96 vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
Okrožnim sodiščem na Ptuju v predmetni
pravdni zadevi oziroma dokler ne bo organ,
pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 12. 2001

od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 1. 2002

Oklici dedičem

D 198/2001
SR-1171
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Vidmar Antonu, roj. 18. 1.
1844, nazadnje stanujočem v Selščku 1, ki
je umrl dne 21. 4. 1920.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 1. 2002

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2.
2002, stran 817, OD-1158, se opr. št. oklica dedičem po umrli Poženel Tereziji pravilno glasi: D 771/2001.
D 195/2001
SR-1167
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jerneju Juvančiču, roj. 21. 8.
1859, nazadnje stanujočem v Begunjah pri
Cerknici 19, ki je umrl dne 11. 9. 1918.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 1. 2002
D 197/2001
SR-1168
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Mramor Janezu, roj. 9. 11.
1833, nazadnje stanujočem v Selščku 3, ki
je umrl dne 4. 1. 1912.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 1. 2002
D 196/2001
SR-1169
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Meden Janezu, roj. 22. 8.
1852, nazadnje stanujočem v Bezuljaku 17,
ki je umrl dne 21. 1. 1927.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu

D 199/2001
SR-1170
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Obreza Jakobu, roj. 13. 6.
1852, nazadnje stanujočem v Bezuljaku 7,
ki je umrl dne 17. 4. 1909.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica in oklica na sodni
deski.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 1. 2002

Oklici pogrešanih
N 2/2001

PO-17202

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Andreje Lapanja Trojar iz Nove Gorice,
Cankarjeva 52, ki jo zastopa odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi pogrešane Albine Leban iz Gojač št.
18, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer
Jožef Trojar iz Ajdovščine, Ul. IX. korpusa
1, za mrtvo.
O pogrešani Albini Leban, nazadnje stanujoči v Gojačah št. 18, je znano, da se je
rodila 24. 2. 1910 v Gojačah. Okrog leta
1920 naj bi odpotovala v Ameriko in tam
tudi zagotovo umrla.
Drugih podatkov o pogrešani ni, zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Albine Leban, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče imenovano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 11. 2001
N 73/2001
PO-2091
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi predlagatelja Damirja Gregoriča, Dvori 7, Gra-
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čišče, ki ga zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Jožeta
Hrvatina, zadnje znano prebivališče Dvori 3,
Gračišče, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, zaradi predloga
razglasitve pogrešanega za mrtvega, na naroku dne 8. 1. 2002 sklenilo:
začne se postopek razglasitve za mrtvega pogrešanega Jožeta Hrvatina, roj. 15. 8.
1904, sina Michaela in Marie roj. Stepančič, zadnje znano prebivališče Dvori 3, Gračišče.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 2123/2001
Rg-3238
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja KRAJNC & KRAJNC,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Celje, Ulica XIV. divizije 6, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo
objaviti sklep:
družba KRAJNC & KRAJNC, proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o., Celje, Ulica XIV. divizije 6, preneha po skrajšanem
postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Krajnc Marjana in Krajnc Polonco, oba Ulica
bratov Vošnjakov 5, Celje, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Sklep sta sprejela družbenika dne
31. 8. 2001.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 25. 1. 2002

KRŠKO
Srg 651/2001
Rg-1688
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja HK Elektronik, d.o.o. &
CO., proizvodnja elektronskih elementov
in uporov, k.d., Krška cesta 8, Kostanjevi-
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ca na Krki, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe HK Elektronik, d.o.o. & CO., proizvodnja elektronskih elementov in uporov,
k.d., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki,
objavlja sklep:
družba HK ELEKTRONIK, d.o.o. & CO.,
proizvodnja elektronskih elementov in
uporov, k.d., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 12.
2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta HK Elektronik, upravljanje družb, d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki in Resistec UPR, d.o.o. &
CO., proizvodnja elektronskih elementov
in uporov, k.d., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, z ustanovitvenim kapitalom
8,157.077 SIT. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti prevzema družba Resistec UPR, d.o.o. & CO., proizvodnja elektronskih elementov in uporov,
k.d.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
8,157.077 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Resistec UPR, d.o.o. & CO., k.d.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 1. 2002

KRANJ
Srg 340/02
Rg-1691
Družba APOHITECHA, podjetje za
storitve in proizvodnjo izdelkov visoke
tehnologije s področja farmacije, medicine, kemije, veterine, stomatologije,
agronomije in turizma, d.o.o., s sedežem Ljubljanska cesta 10, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/3275/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zavec Vojko, Njegoševa 7, Ljubljana.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2002

LJUBLJANA
Srg 16647/2001
Rg-305
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
CAP-FIN, d.o.o., finančni inženiring, Pra-

žakova ul. 6, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe CAP-FIN, d.o.o.,
Ljubljana, objavlja sklep:
CAP-FIN, d.o.o., finančni inženiring,
Pražakova ul. 6, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 4. 9. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Capita, podjetje za
upravljanje holding družb, d.d., Ljubljana,
Pražakova ul. 6 in CAP-FIN, d.o.o., finančni inženiring, Pražakova ul. 6, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 38,510.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2001
Srg 16921/2001
Rg-17287
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
Šlibar-Lipič Miše, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Megamax, trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106, objavlja
sklep:
družba MEGAMAX, trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 106, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 10. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Ustanovitelji družbe so: Gambit – Trade, računalništvo in informatika, d.o.o.,
Ljubljana, Savska cesta 3a, Hermes Plus,
Računalniški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana Črnuče, Šlandrova ulica 2 in Repro
Ljubljana, podjetje za proizvodnjo, trženje
in servisiranje računalniške in spremljajoče
biro opreme, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
106,
z
ustanovitvenim
kapitalom
79,350.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na vse tri ustanovitelje v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži.
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 4. 12. 2001
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
PACORINI Ltd. d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper – Capodistria, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PACORINI Ltd d.o.o.,
Špedicija in Transport, Spedizioni e trasporti,
Koper. gns-78353

Priglasitveni list
Bartelj Tomislav s.p., A CLUB – okrepčevalnica, Prešernov trg 5, Novo mesto, priglasitveni
list, opravilna št. 038/1386-94, matična št.
5671755, izdan dne 31. 12. 1994. gnb-78395
Bizjak Ivan s.p., Matije Blejca 8, Kamnik,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
041219/1024/0025/1993, izdana dne 6. 9.
1995. gnl-78335
Brišar Alojzij, Gunceljska cesta 13, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-0019/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnp-78281
Buckovič Slava, Račice 81, Podgrad, priglasitveni list, opravilna št. 12-310/94, izdan dne
20. 12. 1994. gnr-78304
Dežman Marjana, Jelovška 6, Radovljica,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
060867/3878/01-54/1997, izdana dne
18. 3. 1997. gnj-78662
Dobnikar Olga, Cesta Andreja Bitenca 100,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056420/4693/01-3771996 – nosilec dejavnosti Dobnikar Petra, izdana dne 12. 9. 1996.
gnx-78448
Gajič Drago, Velesovska 69, Šenčur, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
26939/1667/00-28/1995. gno-78207
Habjanič Sebastjan s.p., Montaža in demontaža premičnih sejemskih paviljonov, postavitev
prireditvenih odrov, Nebčeva ulica 24, Škofljica,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
057225/3822/01-38/1997, izdana dne
22. 10. 1997. gnu-78301
Hlebš Miran, Hafnerjeva 3, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-05-93, matična št,
5299642, izdan dne 29. 9. 1993. gnm-78209
Horvat Tibor s.p., Ivanocijevo naselje 28,
Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000619/0756/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnq-78280
Kuplen Liljana s.p., Puconci 149, Puconci,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
000854/1069/00-46/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnt-78477
Legat Francka s.p., Polje 14, Ljubljana-Polje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035491/0517/00-36/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnv-78675
Makuc Jože, Glavni trg 2, Cerkno, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
032350/0526/00-21/1995. gnu-78501
Mizarstvo, Hočevar Emil s.p., Vodnikova cesta 31, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 033241/1336/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnq-78759
Mulavdič Ekrem, Šempas 153, Šempas,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
058786/3516/02-47/2000, izdana dne
10. 12. 1999. gnq-78505
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Novak Franc, Dupleška cesta 57, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-1003/94, izdan dne 26. 5. 1994. gnm-78184
Novak Peter, Šmartinska 218/c, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
036708/2227/00-36/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-78537
Pahole Bojan, Pod Pohorjem 7, Maribor,
obrtno dovoljenje, št. 0065282, izdano dne 13.
9. 1996. gnd-78393
Perkovič Zvonko, Rožna dolina, Cesta
XXI/6 a, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
067025/3371/00-28/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnn-78183
Petrica Marijan, Gregorčičeva 5/a, Kobarid,
obrtno
dovoljenje,
št.
004938/0182/00-65/1995 – reprezentativno
obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnr-78504
Podjed Peter, Godič 68/d, Stahovica, priglasitveni list, opravilna št. 15-0391/94, izdan
dne 25. 5. 1994. gnq-78455
Samec Dušan, Bevkova ul. 5, Šmarje pri
Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-0151/1944, izdan dne 1. 4. 1994.
gnb-78195
Sardon Dean s.p., Rutarjeva 10/a, Nova Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004065/1912/99-47/1995. gnl-78185
Ulčar Gerlinda s.p., Slaščičarstvo, Jarnikova
3, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2925/94. gnz-78496
Veit Srečko, Cesta zmage 92, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1818/94, izdan
dne 12. 8. 1994. gnj-78187
Vesel Peter Pavel, Trg svobode 13, Moravče, priglasitveni list, opravilna št. 06-2112/97,
izdan dne 1. 5. 1997. gnv-78750

Potne listine
Apostolovič Marjan, Partizanska 10/a, Rakek, potni list, št. BA 671484. gno-78457
Arčon Zvonko, Bilje 8, Renče, potni list, št.
BA 81713, izdala UE Nova Gorica. gne-78692
Arčon Zvonko, Bilje 8, Renče, maloobmejno
prepustnico, št. AI 62204, izdala UE Nova Gorica. gnf-78691
Avdić Alija, Gaberke 237, Šoštanj, potni list,
št. BA 698836. gnw-78349
Blagojevič Peter, Cinkarniška pot 12, Celje,
potni list, št. BA 307512. gng-78240
Božović Saša, Dečno selo 64/a, Artiče, potni list, št. BA 747138, izdala UE Krško.
gnt-78702
Bratuž Andrejka, Plešivo 11, Dobrovo v Brdih, potni list, št. AA 889057, izdala UE Nova
Gorica. gni-78213
Bric Sonja, Mokrška 15, Ljubljana, potni list,
št. P00000586. gnq-78730
Brlan Aleksandra, Triglavska 34, Ljubljana,
potni list, št. BA 316079, izdala UE Ljubljana.
gnt-78527
Čampa Angelca, Planinska cesta 20, Sevnica, potni list, št. AA 237685. gnc-78694
Čede Nuša, Ul. Dušana Kvedra 31, Celje,
potni list, št. BA 579371. gnd-78468
Černe Andrej, Smerdujeva 47, Ljubljana, potni list, št. BA 703385. gni-78588
Černe Andrej, Smerdujeva 47, Ljubljana, potni list, št. D00000116 – diplomatski.
gnh-78589
Dolenc Aleš, Cesta Krimskega odreda 40,
Vrhnika, potni list, št. BA 847303. gns-78528
Draganić Rosa, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 824117, izdala UE Ljubljana.
gnl-78760
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Draganić Sanja, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 736935, izdala UE Ljubljana.
gnk-78761
Dragišić Marko, Na jami 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 998572, izdala UE Ljubljana.
gnl-78310
Ficko Pavla, Radovci 38, Grad, potni list, št.
P00134655. gng-78565
Frajman Sebastjan, Pameče 43, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 668235, izdala UE Slovenj
Gradec. gnc-78419
Franić Snježana, Mali vrh 10/b, Globoko,
potni list, št. BA 743587, izdala UE Brežice.
gnd-78218
Gruborović Marija, Goriška cesta 15, Ajdovščina, potni list, št. BA 35790, izdala UE Ajdovščina. gns-78228
Guček Mojca, Pod kostanji 6, Celje, potni
list, št. BA 930142. gni-78688
Hafnar Petra, Rudija Papeža 30, Kranj, potni
list, št. BA 868827. gne-78242
Hartman Špela, Goričane 70/b, Medvode,
potni list, št. BA 732135, izdala UE Ljubljana.
gnp-78531
Javornik Dejan, Mladinska cesta 16, Ljubljana, potni list, št. BA 312518, izdala UE Ljubljana. gnp-78406
Kajtazi Senad, Panonska 2, Maribor, potni
list, št. BA 876214. gnv-78550
Kalin Saša Josip, Obrežje 6, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. BA 597447, izdala
UE Brežice. gnj-78612
Kamenik Justina, Dunajska cesta 31, Ljubljana, potni list, št. BA 377289. gnq-78680
Kamenšek Darko, Plat 5, Rogaška Slatina,
potni list, št. BA 687292, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gns-78553
Kamničar Mateja, Puconci 109, Puconci,
potni list, št. BA 726024, izdala UE Murska
Sobota. gnn-78233
Kapelj Žmak Nadja, Kal 37, Pivka, potni list,
št. AA 233643, izdala UE Postojna. gny-78472
Kavčič Drago, Gorska pot 9, Idrija, potni list,
št. AA 745582. gnz-78346
Klanšek Rado, Log 28/b, Hrastnik, potni
list, št. BA 393819, izdala UE Hrastnik.
gnh-78339
Kocijančič Mario, Ob potoku 33, Ljubljana,
potni list, št. AA 462554, izdala UE Ljubljana.
gni-78488
Kocjan Ana, Ive Lole Ribarja 9, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 53396. gnq-78705
Kocjan Avgust, Ive Lole Ribarja 9, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 185670. gno-78707
Koprivnik Lidija, Stari trg 282, Slovenj Gradec, potni list, št. CA 39995, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-78230
Kopušar David, Cesta 1. maja 67, Kranj,
potni list, št. BA 859715. gnk-78236
Korpnik Dimitrij, Spodnje Škofije 3/c, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 48754, izdala UE Koper. gng-78340
Kos Borut, Gašperšičeva ul. 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 206361, izdala UE Ljubljana.
gnb-78245
Kovač Sandi, Dolarjeva ulica 22, Celje, potni
list, št. BA 128712. gnu-78426
Krajšek Marko, Pegamova 4, Ljubljana, potni list, št. P00062700, izdala UE Ljubljana.
gnd-78418
Kramar Matjaž, Založnikova ulica 10, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 829360.
gns-78753
Kuhar Janez, Visoko 125, Visoko, potni list,
št. AA 800335. gnq-78530
Kum Ana, Mali Slatnik 30, Novo mesto, potni
list, št. AA 401457. gnu-78576
Kunst Marjeta, Spodnji Boč 33, Selnica ob
Dravi, potni list, št. BA 582433, izdala UE Slovenska Bistrica. gnt-78677

Stran

1194 / Št. 11 / 11. 2. 2002

Lapanje Darko, Travnik 9, Cerkno, potni list,
št. BA 904257, izdala UE Idrija. gnv-78425
Majkić Milka, Visoko 3, Visoko, potni list, št.
AA 708157. gnt-78552
Male Lidija, Trg prekomorskih brigad 8, Ljubljana, potni list, št. AA 981460, izdala UE Ljubljana. gnw-78249
Malenšek Nataša, Šmartinska 180/a, Ljubljana, potni list, št. BA 886166, izdala UE Ljubljana. gnf-78516
Marin Vito, Trubarjeva 77, Ljubljana, potni
list, št. P00030369. gnj-78587
Markuš Mark, Tunjiška 2/b, Kamnik, potni
list, št. BA 270619, izdala UE Kamnik.
gnc-78444
Miklavc Anton, Nizka 21, Rečica ob Savinji,
potni list, št. BA 432134, izdala UE Mozirje.
gns-78232
Milovanović Radisav, Vojkova ulica 1, Divača, potni list, št. BA 539168. gnx-78223
Milovanović Vinka, Vojkova ulica 1, Divača,
potni list, št. BA 539167. gnz-78221
Mirković Kostja, Prešernov trg 11, Novo mesto, potni list, št. BA 830271, izdala UE Novo
mesto. gnc-78469
Modrič Darja, Elerji 2, Škofije, potni list, št.
AA 867527. gnu-78701
Mrzel Alojzija, Medvedjek 16, Veliki Gaber,
potni list, št. BA 991189, izdala UE Trebnje.
gne-78742
Novak Martinec Brigita, Ozka ulica 6, Murska Sobota, potni list, št. BA 138556, izdala UE
Murska Sobota. gnw-78299
Omahen Iztok, Pot v dolino 40/b, Ljubljana,
potni list, št. BA 973022, izdala UE Ljubljana.
gnk-78611
Pavlica Tadej, Vodnikova ulica 42, Dornberk,
potni list, št. BA 846081, izdala UE Nova Gorica. gnt-78402
Pekeljević Nina, Črnci 14, Apače, potni list,
št. BA 622512, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-78580
Plaznik Alojz, Srednje Gameljne 51/a, Ljubljana, potni list, št. AA 876604, izdala UE Ljubljana. gny-78447
Podvršič Boštjan, Pot na Fužine 5, Ljubljana,
potni list, št. P00046193. gnb-78599
Poljanec Vanja, Ulica Iztoka Gaberca 4, Veržej, potni list, št. BA 782538, izdala UE Ljutomer. gnr-78404
Pugelj Franci, Kocljeva ulica 5, Gornja Radgona, potni list, št. BA 532666, izdala UE Gornja Radgona. gni-78338
Rostaher Jelka, Mala nedelja 32, Mala Nedelja, potni list, št. AA 71294, izdala UE Ljutomer. gni-78563
Saksida Marija, Dolga Poljana 1, Vipava, potni list, št. BA 123169, izdala UE Ajdovščina.
gnb-78695
Semolič Špela, Cesta Goriške fronte 27,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA 922294,
izdala UE Nova Gorica. gns-78403
Serdarević Armin, Cesta na jezero 13, Cerknica, potni list, št. BA 622884. gnt-78327
Simčič Alojz, Vipolže 69, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI 104793, izdala UE Nova Gorica. gnb-78670
Skubic Sandra, Gladomes 70, Zgornja Ložnica, potni list, št. BA 982011. gnm-78584
Snedic David, Orehovlje 1/a, Kranj, potni
list, št. BA 067750. gne-78442
Soklič Alenka, Jenkova 34, Celje, potni list,
št. AA 410236. gny-78697
Sterle Grepo Robert, Triglavska ul. 55, Ljubljana, potni list, št. BA 773371, izdala UE Ljubljana. gnl-78485
Škarabot Uroš, Šempas 33/l, Šempas, potni list, št. BA 839218, izdala UE Nova Gorica.
gno-78486
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Tomažič Maja Marija Monika, Kristanova ulica 2, Ljubljana, potni list, št. AA 275655, izdala
UE Ljubljana. gnq-78259
Zavašnik Nika, Slamnikarska ulica 29, Domžale, potni list, št. BA 612659, izdala UE Domžale. gny-78297
Zobec Urška, Zelena pot 30, Ljubljana, potni list, št. BA 971932, izdala UE Ljubljana.
gnr-78533
Zupan Jože, Pečice 40, Podsreda, potni list,
št. BA 474594, izdala UE Brežice. gnu-78276
Zupan Matjaž, Cesta Dolomitskega odreda
202, Ljubljana, potni list, št. P00044567.
gny-78722
Zupan Mojca, Cesta 9. avgusta 25, Zagorje
ob Savi, potni list, št. AA 282085. gnn-78433
Žvikart Manfred, Košeninova 6, Ruše, potni
list, št. BA 843606. gnx-78173

Osebne izkaznice
Agatonović Djordje, Franca Mlakarja 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 708075.
gni-78438
Andlovec Vlasta, Sitarjevška 51, Litija, osebno izkaznico, št. 266765. gnz-78321
Andolšek Petra, Jurčičeva 23/c, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 617775. gno-78757
Antonić Marija, Reška 25, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 808398. gno-78407
Babnik Klavdija, Vače 103, Vače, osebno
izkaznico, št. 1006291. gno-78307
Bakan Antonija, Gradišče 33, Tišina, osebno izkaznico, št. 366022. gnx-78698
Balon Ana, Kregarjeva 40, Brežice, osebno
izkaznico, št. 589005. gns-78428
Barlič Marko, Kotredež 21, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 766162. gnp-78431
Belošević Edo, Sp. Sečovo 30, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 176821.
gnj-78312
Blaganje Mitja, Poljanska cesta 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292463. gnt-78227
Božič Miro, Beblerjeva 8, Idrija, osebno izkaznico, št. 241519. gnw-78699
Brenkuš Peter, Nova vas 36, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št. 57746. gno-78557
Bric Rudi, Mokrška 15, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 413265. gnp-78731
Bric Sonja, Mokrška 15, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 413269. gnr-78729
Brišar Alojzij, Gunceljska 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338881. gnx-78723
Brožič Albin, Gornji Zemon 15, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 92690. gnx-78573
Bučar Draga, Gosposka ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. BA 884990. gne-78667
Bundalo Milan, Gradnikova 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 499507. gni-78713
Bunić Marija, Besednjakova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 768517. gnq-78555
Burian Miha, Šercerjeve brigade 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 169960. gns-78653
Cafnik Franc, Bezenškova ulica 52, Maribor, osebno izkaznico, št. 121094. gnx-78473
Cipot Zoltan, Tešanovci 14, Moravske Toplice, osebno izkaznico, št. 82824. gne-78217
Čančar Ilija, Bernetičeva 4, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 696737.
gnp-78564
Debeljak Anton, Poljane 22, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št. 164834.
gng-78765
Deu Luka, Mokrška ulica 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 944939. gnv-78450

Djokić Veronika, Polje 10/b, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. 256675. gnm-78334
Dodič Nataša, S. Mašere 1, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 736801.
gnt-78252
Dragišić Marko, Na jami 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 207669. gnm-78309
Drnovšek Jože, Uršičev štradon 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 885506. gnm-78684
Drole Aleksandra, Brdo 67, Bovec, osebno
izkaznico, št. 210978. gnw-78224
Đorđev Sašo, Lavričeva 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 394252. gnj-78237
Ferlič Karol, Tevče 32/b, Laško, osebno
izkaznico, št. 166876. gng-78690
Flerin Tomaž, G. Suhor 17, Suhor, osebno
izkaznico, št. 317243. gnm-78559
Franić Snježana, Mali vrh 10/b, Globoko,
osebno izkaznico, št. 602761. gnb-78220
Frantar Dejan, Sebenje 51, Križe, osebno
izkaznico, št. 296957. gnl-78660
Fujan Franc, Glavarjeva cesta 41, Komenda, osebno izkaznico, št. 500622. gny-78397
Gal Antonija, Nussdorferjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69661. gnn-78733
Galun Antonija, Tomažičeva 1/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147442. gnd-78668
Gantar Jošt, Stražiška 29, Kranj, osebno izkaznico, št. 923949. gnh-78464
Geržina Ivanka, Veliki otok 2/b, Postojna,
osebno izkaznico, št. 635594. gnt-78231
Gjerkeš Tone, Aškerčeva 5/g, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 863207. gnx-78348
Godec Irena, Ambrus 42, Zagradec, osebno izkaznico, št. 857602. gnk-78736
Godec Lea, Šmartno 195, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št. 228162.
gnj-78337
Goja Mitja, Šmarje 20/a, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 172727. gnd-78568
Grabner Marija, Pod jezom 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 91309. gnx-78323
Grašič Darko, Pucova ulica 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 815432. gnw-78324
Grilanc Irena, Ljubljanska cesta 64, Celje,
osebno izkaznico, št. 59184. gnp-78706
Harih Jasmina, Jareninskei dol 47, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 698085. m-43
Hauptman Danijela, Krumperška 16, Domžale, osebno izkaznico, št. 512040. gnt-78352
Horvat Dejana, Ul. Sv. Štefana 1, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 715021.
gnj-78437
Horvat Maja, Spuhlja 66/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 365964. gng-78415
Hribar Olga, Bizoviška cesta 43/f, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 772061.
gny-78747
Ivič Sara, Cankarjeva 16, Logatec, osebno
izkaznico, št. 886842. gnh-78489
Jaklič Jure, Tesarska 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 323369. gnu-78526
Janc Zdenka Semislava, Povšetova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485828.
gnd-78518
Jančar Peter, Tržaška cesta 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69758. gnb-78645
Kafol Pavla, Kajuhova 21, Maribor, osebno
izkaznico, št. 216970. gnp-78656
Kamenjašević Elizabeta, Ul. talcev 24, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št. AH 6216 –
za tujca. gnl-78435
Kasesnik Emil, Juhartova ulica 17, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 320200.
gnw-78649
Klanfar Marinko, Markovec 9/a, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 699354.
gnd-78368
Klarič Krsto, Hribarjeva 13, Cerknica, osebno izkaznico, št. 559752. gnu-78326
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Klavs Frančiška, Jakčeva 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 580594. gnz-78446
Kobetič Metka, Tanča gora 1/b, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 231015. gnw-78549
Kocjančič Matjaž, Vanganel 2/c, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 957685.
gnm-78459
Kodrič Darja, Sestrže 55, Majšperk, osebno
izkaznico, št. 331024. gnc-78219
Kompara Tanja, Radvinska ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 792996. gnx-78548
Koprivc Silva, Brodarjeva 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 75810. gnj-78216
Koren Marija, Marionova ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 559451. gnz-78471
Koritnik Žiga, Lepi pot 25, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 359269. gnn-78408
Košmelj Jugovec Simona, Na plavžu 45, Železniki, osebno izkaznico, št. 719221.
gns-78678
Kovačec Doroteja, Apače 269, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 256418.
gnr-78579
Kramarič Natalia, Ulica pod gozdom 37, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 63335.
gnm-78234
Kramberger Klemen, Brstje 29/c, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 404538. gnr-78229
Križnjak Mojca, Boštanj 5, Boštanj, osebno
izkaznico, št. 814906. gny-78347
Kunstelj Klemen, Ljubljanska 101, Domžale,
osebno izkaznico, št. 421011. gne-78267
Kus Janez, Kosovelova 22, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 283139. gne-78292
Kussel Herman, Lucija, XX. divizije 16, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
200617. gnd-78572
Lah Brigita, Dravska ulica 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 177793. gnr-78329
Maksić Dušan, Murnova 9, Mengeš, osebno izkaznico, št. 358248. gnf-78566
Malajner Jerica, Majcigerjeva ulica 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 626272. gnm-78409
Malnič Aleksander, Vipavska c. 8, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 872949. gnv-78575
Mauc Ervin, Majšperk 75, Majšperk, osebno izkaznico, št. 886384. gnl-78585
Maurer Matija, Smrtnikova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 384563. gnh-78414
Mesarič Matilda, Dežno 33, Makole, osebno izkaznico, št. 501966. gnn-78708
Miklič Zorica, Ul. Hermana Potočnika 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658369.
gnc-78519
Mišič Marija, Ul. 6. junija 6, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 867028. gnc-78319
Moličnik Polona, Kotlje 99, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 982130. gnk-78561
Murtić Latif, Iga Grudna 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 568244. gnz-78646
Nose Milena, Dolinškova ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 498062. gni-78763
Novak Milan, Gregorčeva 52, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 86432. gny-78351
Novak Pavao, Ptujska cesta 21/b, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
708230. gnc-78569
Novak Zvonko, Dalmatinska 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 729234. gnw-78274
Orel Ignacij, Fužina 47, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 908030. gnc-78269
Ornik Davorin, Ulica I. Melive 6, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 992030.
gnr-78554
Pečenko Marija, Cesta na Rožnik 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 793921.
gnv-78625
Pirc Miran, Gradnikova cesta 11, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 210859. gni-78538

Št.

Pisačić Valek, Sremič 11, Krško, osebno
izkaznico, št. 692661. gnz-78421
Plasonik Marija, Železnikova 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 595612. gnz-78475
Podpečan Ivana, Grampovčanova ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1030315.
gnr-78179
Prešeren Tilka Vida, Kosmačeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 657258.
gnv-78725
Prodnik Polona, Godič 79/f, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 426168. gns-78203
Prusnik Bronislav, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, osebno izkaznico, št. 513881.
gnf-78266
Rančan Elizabeta, Straža na gori 20, Dramlje, osebno izkaznico, št. 855624. gny-78172
Raspotnik Janez, Krasniški vrh 32, Kresnice, osebno izkaznico, št. 788802. gnj-78512
Ravnik Jernej, Cesta Toneta Tomšiča 4, Jesenice, osebno izkaznico, št. 967852.
gnw-78474
Reiner Ivan, V. Kejžarja 7, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 791300. gnc-78394
Resman Simona, Nanoška 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 517920. gni-78263
Retelj Anton, Vel. Bučna vas 4, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 102533. gns-78578
Ropotar Andreja, Spodnji Brnik 79, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 684712.
gnr-78254
Rus Teo, Mestni trg 33, Višnja Gora, osebno
izkaznico, št. 161141. gnq-78180
Sekul Marjetica, Cesta na Griču 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 200987. gnv-78350
Setnikar Viktorija, Gotska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219236. gnk-78261
Sotošek Anton, Kovinarska ulica 9, Krško,
osebno izkaznico, št. 225960. gnv-78429
Stanković Stanko, Albrehtova 1, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 789668. gnz-78696
Starič Marija, Rožna dolina, Cesta VI/36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 721073.
gnu-78751
Strnad Frand, Grič 9, Bled, osebno izkaznico, št. 264199. gng-78540
Subotić Marica, S. Gruma 4, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 590387. gnf-78466
Šendlinger Vanja, Finžgarjeva 12, Radenci,
osebno izkaznico, št. 237873. gnq-78480
Špelić Josip, Moša Pijade 2, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 381415. gnz-78271
Šrumpf Franc, Sladki vrh 34/a, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 183628. m-60
Štrubelj Vida, Einspilerjeva 16/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 642863. gnk-78590
Šujica Miloš, Turnerjeva 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 136955. gnh-78239
Toman Lah Stanka, Hraše 10, Lesce, osebno izkaznico, št. 803381. gnr-78354
Trplan Lidija, Željne 42, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 642866. gnf-78416
Turk Veronika, Žikarce 91/c, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 487842. gnu-78551
Uranič Nevenka, Florjanska ulica 126, Sevnica, osebno izkaznico, št. 901675. gnt-78277
Usar Rafael, Topolšica 118/d, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 488605. gnx-78523
Vasić Petra, Blasov breg 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 539021. gni-78738
Vidic Marija, Gora pri Komendi 25, Komenda, osebno izkaznico, št. 89938. gnk-78361
Vocovnik Marjan, Završe 23, Mislinja, osebno izkaznico, št. 226336. gns-78328
Zobec Urška, Zelena pot 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292261. gnf-78666
Zofič Mateja, Cirnik 24/a, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 321096.
gnr-78479
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Zorjan Dejan, Pesnica 60, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 774022. m-53
Zorn Danilo Andrej, Kromberk, Breg 16/b,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 831179.
gnb-78570
Zrnec Saško, Prečna ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 214118. gnh-78514
Zupanec Ljudmila, Ul. Šantlovih 41, Maribor, osebno izkaznico, št. 700113. gnn-78383
Žagar Jernej, Primožičeva ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 357788. gni-78463
Žvikart Manfred, Košeninova 6, Ruše, osebno izkaznico, št. 137221. gnw-78174

Vozniška dovoljenja
Alagič Edin, Koroška cesta 17, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968653, reg.
št. 6672, izdala UE Tržič. gnj-78641
Balažic Franci, Raičeva ulica 97/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295715, reg. št. 173654, izdala UE Ljubljana.
gng-78190
Balažič Štefan, Ravenska 43, Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 904, izdala
UE Lendava. gnb-78270
Baligač Sandi, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 34,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A-350 BCEFGH, št. 12899, izdala UE Lendava. gnd-78647
Barlič Marko, Kotredež 21, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1300590,
izdala UE Zagorje ob Savi. gno-78432
Baumgartner Dejvid, Špruha 42, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1347930,
reg. št. 34591, izdala UE Domžale. gnm-78734
Bavdek Matej, Petelinje 13, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890103,
reg. št. 156945, izdala UE Ljubljana.
gnv-78754
Bizjak Marija, Trata 31, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5962, izdala
UE Škofja Loka. gnh-78214
Bizjan Petra, Raka 108, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18718, izdala UE Krško.
gnj-78362
Blaganje Mitja, Poljanska cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524734, reg. št. 246536, izdala UE Ljubljana. gnu-78226
Blaževič Ivan, Artiče 3, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 15195, izdala
UE Brežice. gnp-78381
Brolih Klavdija, Hotemaže 31, Preddvor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1078527, reg. št. 45004. gnw-78499
Brunec Zvonko, Kmečka ul. 18, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 18729. gny-78197
Bundalo Milan, Gradnikova 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1078401, reg. št. 46226, izdala UE Kranj.
gnj-78712
Burian Miha, Šercerjeve brigade 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1444659,
reg. št. 118679, izdala UE Maribor. gnq-78655
Colarič Damir, Jablan 6, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31603, izdala UE
Novo mesto. gnl-78385
Colarič Marija, Jablance 17, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5615,
izdala UE Krško. gnl-78710
Cuderman Ivo, Zgornja Bela 43/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 137361,
reg. št. 15585. gnv-78500
Cvet Karmen, Rašiška ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810873, reg.
št. 197456, izdala UE Ljubljana. gnz-78746
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Cveterović Čedomir, Cesta maršala Tita 74,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
668626, izdala UE Jesenice. gnf-78491
Čebela Jožef, Novo Polje, Cesta VII/13,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612201, reg. št. 57307, izdala UE Ljubljana. gnn-78483
Čede Nataša, Dramlje 51, Dramlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11227, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnq-78255
Černe Starič Marija, Ulica Slavka Gruma 80,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
949, izdala UE Novo mesto. gnw-78399
Čontala Darijan, Cankova 19, Cankova, vozniško dovoljenje, reg. št. 36717. gnf-78191
Čuvan Breda, Partizanska 17/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032078,
izdala UE Žalec. gnm-78709
Dedek Ivan, Koče 4, Prestranek, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1362. gng-78515
Dejanovič Zoran, Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1020,
izdala UE Trbovlje. gno-78507
Deu Luka, Mokrška ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1565240,
reg. št. 156248, izdala UE Ljubljana.
gnw-78449
Dominko Mirjam, Turnovše 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 82331, izdala UE Ljubljana. gng-78315
Drnovšek Jože, Uršičev štradon 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488223, reg. št. 186795, izdala UE Ljubljana. gnn-78683
Drole Aleksandra, Brdo 67, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 1380549, izdala UE Tolmin.
gnz-78196
Đorđev Sašo, Lavričeva 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1472329, reg.
št. 117332, izdala UE Maribor. gni-78238
Erlah Tanja, Pod Mirco 5/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 491993, izdala
UE Radovljica. gnx-78648
Federnsberg Vid, Na gmajni 18, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1282505,
reg. št. 45257. gnd-78693
Ferlič Karol, Tevče 32/b, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4580, izdala UE
Laško. gnh-78689
Florjanc Aleš, Gimnazijska cesta 15/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7198, izdala UE Trbovlje. gnq-78205
Fojs Robert, Hradeckega cesta 74, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1434490, reg. št. 218663, izdala UE Ljubljana. gng-78440
Fortek Filip, Ob potoku 25, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4538,
izdala UE Ruše. m-78
Fujan Franc, Glavarjeva cesta 41, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4555,
izdala UE Kamnik. gnz-78396
Godec Irena, Ambrus 42, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 963328, reg.
št. 15491, izdala UE Grosuplje. gnl-78735
Gonc Vesna, Ul. Štefana Kovača 104, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16805, izdala UE Lendava. gnm-78434
Grabner Marija, Pod jezom 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 391614, reg.
št. 3486, izdala UE Ljubljana. gny-78322
Grilc Dejan, Zabočevo 11/a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12852, izdala UE Vrhnika. gnl-78360
Gros Nina, Lackova ulica 1, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9947, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnk-78711
Hafner Franc, Žabnica 82, Žabnica, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
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1066229, reg. št. 9865, izdala UE Kranj.
gnm-78284
Havc Petra, Slivnica, Polanska 31, Orehova
vas, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 2/2002. gnd-78543
Horvat Alojz Kristjan, Trdinova ulica 8, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9198, izdala UE Gornja Radgona. gnv-78650
Horvat Valerija, Obrež 37, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9043, izdala UE Ormož. gno-78282
Hribar Jesenka, Vipavska cesta 98, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
170618, izdala UE Nova Gorica. gnb-78545
Hribar Olga, Bizoviška cesta 43/f, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 390740,
reg. št. 34374, izdala UE Ljubljana. gnh-78439
Hribljan Dejan, Grahovo 105, Grahovo, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 762751,
reg. št. 7074, izdala UE Cerknica. gni-78517
Imamović Rifet, Litijska cesta 306, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1192941,
reg. št. 220440, izdala UE Ljubljana. gnf-78441
Ivančič Simona, Vošnjakova 10, Ptuj, vozniško dovoljenje, reg. št. 39061, izdala UE Ptuj.
gnz-78525
Ivanušič Boštjan, Srebrnice 15, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
31778, izdala UE Novo mesto. gnk-78211
Jančar Peter, Tržaška cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 449190,
reg. št. 85010, izdala UE Ljubljana. gnc-78644
Jankovič Jerneja, Dolenja Brezovica 12, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23516, izdala UE Novo mesto. gnh-78739
Jerman David, Jenkova 1, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29208, izdala UE Koper. gnu-78601
Judež Lorena, Cesta Dolomitskega odreda
151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 167333, reg. št. 136917, izdala UE Ljubljana. gnp-78181
Judnič Irena, Rožna ulica 5, Kočevje, vozniško dovoljenje, št. 4359, izdala UE Metlika.
gns-78303
Jurečič Edvard, Črešnjice 26/a, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11181.
gnw-78574
Jurše Valerija, Kočevarjeva 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31321.
gnk-78461
Kajin Maja, Ul. bratov Učakar 128, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193550, reg. št. 220206, izdala UE Ljubljana. gnk-78336
Kamenik Justina, Dunajska cesta 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503602, reg. št. 245865, izdala UE Ljubljana. gnr-78679
Karner Janko, Zagrad 61/c, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2105. gnv-78250
Kastelič Ivo, Dragonja 113, Sečovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12227, izdala UE Piran. gni-78663
Kavaš Emilija, Panonska 113, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 18450. gnn-78208
Keber Miran, Kocjančičeva ulica 19, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 448359, reg. št. 117296, izdala UE Ljubljana. gnl-78535
Kenjalo Marija Magdalena, Milčetova pot 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024205, reg. št. 66632, izdala UE Ljubljana.
gnt-78177
Klanfar Marinko, Markovec 9/a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128224, reg. št. 5644, izdala UE Cerknica.
gne-78367
Klarič Davor, Na zelenici 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 188881, reg. št.
32797. gnh-78343

Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1368156,
reg. št. 232660, izdala UE Ljubljana.
gnc-78344
Klun Dušan, Naldinijeva 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7103. gni-78388
Kobal Barbara, Preglov trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1526695,
reg. št. 196130, izdala UE Ljubljana.
gnk-78586
Kolenc Judita, Podgora 50, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1479960, reg. št. 30596, izdala UE Velenje.
gnf-78341
Koren Luka, Dolina 15, Lukovica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13820, izdala UE
Vrhnika. gnk-78386
Kos Borut, Gašperšičeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. SB 8679, reg.
št. 115021 – inštruktorsko, izdala UE Ljubljana.
gny-78247
Kos Štefan, Jakobovo naselje 82, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 11233.
gnv-78200
Krajnc Diana, Križna cesta 33, Hoče, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 6/2002. gnh-78639
Krajnc Mojca, Ulica bratov Dobrotinškov 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 44217.
gng-78715
Krajnc Zvonko, Lendavske gorice 241/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10520, izdala UE Lendava.
gnu-78251
Kramar Matej, Žižki 4, Črenšovci, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16298, izdala UE
Lendava. gnz-78325
Kranjc Peter, Planina pri Cerknem 31, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1199281, reg. št. 11151, izdala UE Idrija.
gnw-78424
Kranjec Milan, Tropovci, Kolesarska 24, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 27605.
gnq-78380
Krapež Andrej, Otlica 24, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1540269, reg.
št. 17599, izdala UE Ajdovščina. gnb-78420
Križnjak Mojca, Boštanj 5, Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1120812, reg. št.
9337. gnb-78345
Krumpak Anton, Sotelska ul. 5, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 7642, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-78279
Kržišnik Mateja, Drulovka 43/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468881,
reg. št. 54091, izdala UE Kranj. gnm-78509
Kužner Jožef, Trumova 9/a, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 504628,
reg. št. 37707. gnv-78700
Lajh Robert, Borovci 47/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 25511,
izdala UE Ptuj. gng-78665
Lazič Branko, Suhor 1/a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 16410, izdala UE Novo mesto. gnx-78398
Letonja Valerija, Dogoše, Na polju 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718809, reg. št. 76272, izdala UE Maribor.
gno-78657
Lipič Teodor, Lukavci 30, Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
711649, reg. št. 5174, izdala UE Ljutomer.
gne-78192
Loknar Suzana, Tesovnikova ulica 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1266009, reg. št. 217528, izdala UE Ljubljana. gnv-78225
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Lukačič Tomislav, Topolšica 59, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1532561,
reg. št. 31118, izdala UE Velenje. gnf-78241
Lušić Saša, Kardeljev trg 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078156, reg.
št. 26032, izdala UE Velenje. gnt-78427
Luštek Andrej, Mlinarska pot 14, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31049. gnh-78189
Lužnik Nuša, Legenska cesta 34/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16491. gnu-78651
Male Lidija, Trg prekomorskih brigad 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433195, reg. št. 184342, izdala UE Ljubljana. gnx-78248
Marčun Franc, Strahinj 50, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 227745, reg. št.
4555. gns-78378
Marinček Matija, Celjska ulica 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214506,
reg. št. 221787, izdala UE Ljubljana.
gny-78547
Matić Ivo, Verovškova ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1103152,
reg. št. 212577, izdala UE Ljubljana.
gnc-78369
Mazil Erika, Grajska vas 45, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 737951,
izdala UE Žalec. gnk-78436
Mediževec Aleš, Osojnik 2, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14697, izdala
UE Škofja Loka. gno-78682
Mertelj Igor, Rateče 156, Rateče-Planica,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 1498220.
gnl-78210
Mežnar Mitja, Bevkova ul. 10, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1079117, izdala UE Žalec. gnl-78460
Mikuš Marija, Koče 57, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7082. gnl-78510
Mitrović Milorad, Shakespearova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 204894,
reg. št. 1966, izdala UE Novo mesto. gnt-78652
Moškrič Marko, Cesta 13. julija 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526546, reg. št. 205584, izdala UE Ljubljana. gne-78542
Mrđa Vekoslava, Rimska ploščad 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, št. 42094. gnx-78298
Mrzel Alojzija, Medvedjek 16, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1197376,
reg. št. 11085, izdala UE Trebnje. gnd-78743
Mržek Edvard, Trg svobode 4/b, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1461228, izdala UE
Tolmin. gns-78503
Nose Milena, Dolinškova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 515548,
reg. št. 107993, izdala UE Ljubljana. gnj-78762
Oblak Simon, Dantejeva 11, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 10315, izdala UE Piran. gnw-78374
Ogrin Aleš, Velika Ligonja 21, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13561, izdala
UE Vrhnika. gnk-78536
Panič Radenko, Vipavska cesta 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080028, reg. št. 19212, izdala UE Jesenice.
gns-78582
Pavko Nuša, Rožna dolina, Cesta XI/5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215498, reg. št. 222333, izdala UE Ljubljana. gnn-78558
Petek Janko, Tržaška 17, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 268651, reg. št.
2872. gnu-78476
Petrov Sašo, Hrušica 121, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BCHG, št. S 743763, izdala UE Jesenice. gnx-78673
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Planinšek Suzana, Čopova 5, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0793157, izdala UE Žalec. gnv-78275
Pleteršek Jan, Fala 38, Selnica ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8606, izdala
UE Ruše. m-80
Podpečan Ivana, Grampovčanova ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932637, reg. št. 113209, izdala UE Ljubljana.
gns-78178
Poklšek Dragica, Dolharjeva 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 377945, reg.
št. 37337. gns-78253
Polić Sanela, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420072, reg. št. 237340, izdala UE Ljubljana. gnf-78541
Poštrak Nataša, Fluksova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 371040,
reg. št. 98581, izdala UE Maribor. gnz-78571
Potočnik Draga, Pod topoli 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 929044,
reg. št. 106584, izdala UE Ljubljana. gnl-78260
Poznajelšek Peter, Praprošče 23, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 859160,
izdala UE Litija. gnt-78502
Prešeren Tilka Vida, Kosmačeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544132, reg. št. 24974, izdala UE Ljubljana.
gnw-78724
Pršlja Anđa, Cesta španskih borcev 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294711, reg. št. 171204, izdala UE Ljubljana.
gnj-78487
Prusnik Bronislav, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
45171, reg. št. 21677, izdala UE Domžale.
gng-78265
Radež Vincenc, Ulica Draga Brezarja 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227114, reg. št. 30658, izdala UE Kranj.
gnk-78411
Radić Andraž, Polje, Cesta XLVI/1, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502670, reg. št. 245678, izdala UE Ljubljana. gno-78257
Reberšak Gorazd, Rudnice 3, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21215,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-78358
Reya Edvard, Kozana 2, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 42551,
izdala UE Nova Gorica. gnl-78235
Rode Janko, Rovska cesta 8, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 234543,
reg. št. 7457, izdala UE Domžale. gne-78642
Rovšek Vedran, Sojerjeva ulica 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1216367, reg. št. 222709, izdala UE Ljubljana. gnn-78283
Selič Marija, Gubčeva 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 466050, reg. št.
26004, izdala UE Ptuj. gnj-78262
Seliškar Dragotina, Dunajska cesta 195,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584904, reg. št. 14215, izdala UE Ljubljana.
gns-78728
Seliškar Ivan, Dunajska 195, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 324606,
reg. št. 42553, izdala UE Ljubljana. gnj-78562
Sepić Tončka, Rožna ulica 6/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9176,
izdala UE Kočevje. gny-78272
Simčič Valentina, Vipolže 49, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39649,
izdala UE Nova Gorica. gng-78365
Skalar Irma, Bilje 41, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28161, izdala UE Nova
Gorica. gng-78490
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Skok Lenart, Verd, Cesta na Barju 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9895, izdala UE Vrhnika. gns-78478
Skok Marjan, Veselovo nabrežje 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1449387, reg. št. 14327, izdala UE Domžale.
gnc-78719
Slatner Katra, Černetova ulica 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 228252,
reg. št. 185747, izdala UE Ljubljana.
gnd-78718
Sodja Matej, Zabreznica 7/f, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1412576,
izdala UE Jesenice. gne-78492
Sorčan Peter, Na terasi 2, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 901788, izdala UE
Žalec. gnd-78243
Sternad Peter, Hranilniška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1286689,
reg. št. 227312, izdala UE Ljubljana.
gnu-78451
Stojan Aleš, Brajnikova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
135787, reg. št. 153662, izdala UE Ljubljana.
gnk-78661
Strmole Jožica, Rožna ulica 3, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 906616,
reg. št. 4534. gnx-78373
Sušnik Maks, Cesta 27. aprila 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1234116,
reg. št. 223395, izdala UE Ljubljana.
gnc-78294
Svetlin Marija, Slavka Gruma 66, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26310,
izdala UE Novo mesto. gnb-78295
Šaver Benjamin, Franca Kramarja 37, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15076, izdala UE Nova Gorica. gni-78363
Šegatin Dušanka, Spodnji Hotič 27/b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 851121,
izdala UE Litija. gnh-78714
Šelekar Metod, Heroja Staneta 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001401130,
izdala UE Žalec. gnz-78546
Šinko Zdravko, Cesta v Zgornji log 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261532, reg. št. 30885, izdala UE Ljubljana.
gnu-78201
Škreblin Milan, Nove trate 9, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10083, izdala UE
Mozirje. gnn-78583
Šubic Saša, Koroška ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504665,
reg. št. 97125, izdala UE Ljubljana. gnp-78756
Torkar Ana, Nevlje 33, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8078, izdala UE Kamnik.
gnb-78720
Tripar Maja, Seča 133, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13667, izdala UE Piran. gnr-78704
Uranič Nevenka, Florjanska ulica 126, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1528530, reg. št. 12914. gns-78278
Urbanč Marjan, Černelavci, Pušča 72, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33793.
gnc-78494
Vasić Petra, Blasov breg 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 482027, reg.
št. 191835, izdala UE Ljubljana. gnj-78737
Verbančič Borut, Reševa 29, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 41236, izdala UE Ptuj.
gnr-78379
Verbovšek Jože, Voduce 28/c, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9114, izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-78577
Veselič Saša, Črni potok pri Kočevju 28,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10175, izdala UE Kočevje. gnq-78534
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Weber Mojca, Ig 313, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1373502, reg. št. 109977,
izdala UE Ljubljana. gnz-78621
Zadravec Gorazd, Lendavske gorice 13/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 12986, izdala UE Lendava.
gnl-78560
Zajc Branka, Ljubljanska cesta 33, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1406287, reg. št. 14040, izdala UE Grosuplje.
gny-78422
Zakrajšek Franc, Opekarna 2/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1320, izdala
UE Trbovlje. gny-78376
Zakrajšek VIda, Opekarna 2/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4110, izdala UE
Trbovlje. gnt-78377
Zorn Danilo Andrej, Kromberk, Breg 16/b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1826, izdala UE Nova Gorica. gnd-78493
Zrnec Saško, Prečna ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 850381, reg.
št. 172947, izdala UE Ljubljana. gni-78513
Zupan Matjaž, Cesta Dolomitskega odreda
202, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1524698, reg. št. 154484, izdala UE
Ljubljana. gnz-78721
Zupan Olga, Cesta 20. julija 30, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
308436, izdala UE Zagorje ob Savi. gng-78740
Zupanec Dunja, Ul. Šantlovih 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1151372,
reg. št. 110973, izdala UE Maribor. gnq-78384
Zupanec Ljudmila, Ul. Šantlovih 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
716820, reg. št. 44692. gng-78390
Žagar Jernej, Primožičeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1459116,
reg. št. 207345, izdala UE Ljubljana. gnj-78462
Žgur Šipčić Zorislava, Litijska cesta 50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652208, reg. št. 57892, izdala UE Ljubljana.
gnx-78748
Živković Predrag, Frankopanska 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1418598, reg. št. 34494, izdala UE Ljubljana.
gnm-78359
Žižek Majda, Na gradu 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26572, izdala UE
Ptuj. gnj-78212
Žlindra Majda, Jerajeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 292356,
reg. št. 129225, izdala UE Ljubljana.
gnm-78484
Žula Igor, Stošičeva cesta 5, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1469049, reg. št. 52983, izdala UE Kranj.
gnd-78268
Žužek Rok, Tivolska cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340652,
reg. št. 207845, izdala UE Ljubljana.
gnu-78176
Žvab Petra, Ponikve 54, Sežana, vozniško
dovoljenje, reg. št. 16286, izdala UE Sežana.
gnr-78529

Zavarovalne police
ČUDEN Vrtnarstvo d.o.o., Čučkova ulica 37,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 276325, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-78717
Jesenek Anja, Gabernik 28, Zgornja Polskava, zavarovalno polico, št. 389615, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-70
Kos Vasilij, Sokolska 18, Ivančna Gorica,
zavarovalno polico, št. 869608, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-78401

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Marolt Edvard, Petelinkarjeva cesta 1, Zagorje ob Savi, zavarovalno polico, št. 380523,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-78741
Peterca Anton, Litijska cesta 254, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101393427, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-78387
Poljanšek Dejan, Tomažičeva 44, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101401899, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-78256
SEAM d.o.o., Glinškova ploščad 9, Godovič, zavarovalno polico, št. AO 4278841, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-78716

Spričevala
Adžemovič Muharem, Sp. Duplje 21, Duplje, potrdilo o usposobljenosti za kvalificiranega
zidarja, izdala Srednja gradbena in ekonomska
šola v Ljubljani, št. 614, izdano 24. 5. 1999.
gnj-78287
Ambrožič Ivan, Šentjošt 14, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Poklicne kmetijske šole
Grm, izdano leta 1977/78. gnn-78508
Andlovic Tina, Martina Krpana 3, Ljubljana,
indeks, št. 8533, izdala FDV v Ljubljani.
gny-78355
Arklinič Franc, Trg revolucije 2, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne tehnične šole, smer industrijski strojni tehnik, izdano leta
1983 v Mariboru. m-71
Avguštin Gregor, Pod Plevno 39, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1989.
gnr-78458
Ažman Hugo, Gabrov trg 3, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1988. gnn-78308
Baš Jujić Cene, Klanska ulica 7, Medvode,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne šole za telekomunikacije, izdano leta 1980, 1981, izdano
na ime Jujić Senad. gnb-78620
Bezjak Jože, Brodarjeva 4, Celje, spričevalo
o zaključnem izpitu ŠKIMC Štore. gnp-78581
Boc Jure, Ulica pregnancev 13, Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
šolskega centra, izdano leta 1996. gne-78567
Brazda Ajda, Partizanska cesta 46, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996.
gnw-78749
Brunec Helena, Brezovica 45, Velika Polana, indeks, št. 81428957, izdala EPF Maribor.
gng-78290
Cej Tomislav, Cankarjeva 17, Nova Gorica,
diplomo Srednje lesarske šole Jože Srebrnič v
Novi Gorici, št. I/L564, izdana 29. 8. 1989.
gnd-78643
Cupevski Saška, Rašiška ulica 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Ivančna Gorica, izdano leta 2001. gnf-78520
Čoso Dušan, Trg prekomorskih brigad 5,
Ljubljana, indeks, št. 82137887, izdala EPF v
Mariboru. gnb-78320
Dacar Petra, Liparjeva cesta 4, Mengeš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole,
aranžerski tehnik, izdano leta 1996 in 1997.
gnq-78755
Dominko Uroš, Zdravkova 10, Maribor, diplomo Srednje naravoslovne šole Miloš Zidanšek Maribor, izdana leta 1990. m-57
Dvoršek Minea, Padna 19, Sečovlje – Sicciole, letno spričevalo STŠ Koper, izdano leta
1999. gnm-78659
Gajić Ana, Goce Delčeva 23, Maribor, potrdilo, št. 15768 z dne 17. 7. 2000, izdal Andragoški zavod Maribor. m-59

Gerbec Blaž, Dragomerška cesta 35, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnf-78366
Gjura Dejan, Makedonska 14, Maribor, indeks, št. 93516005, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-63
Gojić Maja, Šišenska 21, Ljubljana, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ Rihard Jakopič.
gnc-78669
Gorenak Robert, Kunaverjeva uilica 9, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1992, 1993
in 1994. gns-78532
Gutsmandl Zdenka, Ruska ulica 12, Maribor, spričevalo 2. letnika Pravno administrativne
šole Maribor, izdano leta 1979. m-55
Horvat Sebastijan, Kramarjeva 27, Maribor,
indeks, št. 44000376, izdala AGRFT.
gni-78313
Hrovat Maja, Krekova 5, Maribor, indeks, št.
83020252, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. gnp-78285
Jagrič Edita, Betnavska 78, Maribor, diplomo VEKŠ Maribor, ekonomsko-komercialni oddelek, turistično-gostinska smer, št. 2254, izdana 21. 12. 1972. m-67
Jančec Josip, Opekarna 27, Trbovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika GŠC Ljubljana, izdano
leta 1968 do 1971. gnl-78289
Kac Tadej, Marionova 10, Maribor, indeks,
št. 71100374, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m-61
Kerman Branko, Kopališka ulica 20, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ v Podgorju pri
Slovenj Gradcu. gni-78288
Klepač Tomaž, Kolarska 28, Koper – Capodistria, spričevalo o končani OŠ Janko Premrl
Vojko Koper, izdano leta 1988. gnz-78671
Knežar Tatjana, Otiški vrh 80/a, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1973/74, 1974/75.
m-72
Kopač Herman, Tržaška cesta 111, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola.
gnt-78452
Kotnik Robert, Ješenca 52, Rače, diplomo
Srednje kovinarske in strojne šole TAM Maribor,
št. I/1522. m-50
Kristan Luka, Osredek pri Dobrovi 11, Dobrova, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 2000. gnb-78445
Kumar Milena, Solkan, Ul. Josipa Makuca
23, Nova Gorica, diplomo SDEŠ Nova gorica.
gnp-78206
Kuntu Matjaž, Železnikarjeva 19, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta 1992. m-42
Kus Nataša, Prilipe 14, Brežice, spričevalo
3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta
1999. gnv-78400
Lakner Boštjan, Levstikova ulica 2, Mengeš,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta 1993. gnv-78175
Laznik Gašper, Robindvor 43, Dravograd,
indeks, št. 93511428, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
gnp-78306
Leskovar Janez, Vinarska 12, Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo SERŠ v Mariboru, izdano leta 1998. m-48
Lever Nataša, 9. korpus 11, Izola – Isola,
spričevalo 3. letnika SEPŠ, izdano leta
1999/2000. gnq-78305
Ljubec Tamara, Gosposvetska cesta 31, Maribor, diplomo Filozofske fakultete, komparativist, izdana leta 2001. gnk-78286
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Majer Janko, Benedikt 121/a, Benedikt,
spričevalo o končani OŠ Maribor – posebna,
izdano leta 1975. m-58
Mali Srečko, Podgorje 19/a, Kamnik, diplomo , št. II-554, izdala Srednja lesarska šola v
Ljubljani, leta 1986. gne-78317
Manojlović Maja, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 2000. gnv-78300
Mavrič Bojana, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Postojna, št. 1324/72, izdano leta 1972, izdano na
ime Česen Bojana. gnd-78293
Merc Judita, Bukovlje 38, Stranice, indeks,
št. 61155884, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-64
Mežek Zvone, Reteče 108, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Cvetko Golar Škofja
Loka. gnw-78674
Mikša Urban, Nusdorferjeva 15, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani. gnz-78371
Mohorič Irena, Mariborska cesta 34, Bresternica, spričevalo 4. letnika Srednje medicinske šole, izdano leta 1982. m-46
Mohorko Dušica, Bistriška 58, Poljčane, indeks, št. 71111994, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. m-49
Pelan Sebastian, Ulica OF 2, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2000/01. gnp-78506
Petrej Matjaž, Verpeter 2, Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, izdano leta 1994. gnq-78405
Pistotnik Milan, Ljubija 44, Mozirje, diplomo
, št. I SR-244, izdana pri CSŠ Velenje, leta
1986l. gnx-78273
Pjevac Dragica, Linhartova cesta 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Ljubljana,
poklicna administrativna šola, izdano leta 1983.
gnh-78264
Polak Petra, Žanova 18, Kranj, spričevalo 3.
in 4. letnika Srednje ekonomske in upravno administrativne šole Kranj, izdano leta 1995 in
1996. gnc-78744
Polak Petra, Žanova 18, Kranj, maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske in upravno administrativne šole Kranj, izdal Republiški izpitni center, izdano leta 1996. gnb-78745
Posavec Damir, Iztokova 22, Maribor, spričevalo 1. letnika Gradbene poklicne šole Maribor, izdano leta 1980. m-52
Primc Marjetka, Vrbica 29, Ilirska Bistrica,
indeks, izdala SGTŠ Izola leto izdaje 1984/85.
gne-78392
Pucer Nataša, Seča 33/a, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole, gostinska dela-natakar, izdano 31. 8.
2000. gnz-78296
Rant Damjana, Zg. Luša 5, Selca, spričevalo
od 1 do 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Kranju – smer
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
1998. gns-78482
Rant Janez, Zg. Luša 5, Selca, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje strojne šole v Škofji
Loki – smer kovinostrugar, izdano leta 1966.
gnx-78481
Ravnik Alfred, Larisova 6, Ankaran – Ankarano, spričevalo SEPŠ Piran. gni-78188
Ritonija David, Kletarska ulica 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, gradbeni tehnik, izdano leta
1996. m-73
Rižnar Jasmina, Zrkovska cesta 83, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1999. m-69
Sedlar Ida, Desinec 1/a, Črnomelj, indeks,
št. 71000359, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnt-78302

Št.

Skok Marija, Bavdkova ulica 30, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za
blagovni promet Kranj, izdano leta 1978, izdano
na ime Jerala Marija. gnk-78686
Sotošek Metka, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Tomšiča v Ljubljani, izdano leta 1986. gni-78413
Strmecki Matej, Ulica bratov Učakar 68,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, št. 266/III, izdana v
Ljubljani, dne 9. 6. 1989. gnl-78685
Strupar Karmen, Stantetova ul. 6, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru. m-44
Šav Gomolj Martina, Korine 4, Črni Kal, diplomo št. 688, izdana 25. 6. 1986, kmetijski
tehnik. gnp-78556
Šegović Suzana, Dolenjska cesta 160, Ljubljana, indeks, št. 20392, izdala Višja strokovna
šola za gostinstvo in turizem Bled. gne-78467
Špacapan Andrej, Klementa Juga 18, Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu , št.
II/E-5054 – smer elektrkar, energetik, izdano
leta 1993. gny-78672
Špan Janez, Jenkova 63, Maribor, diplomo
SKSMŠ, izdana leta 1989 v Mariboru. m-79
Špan Stanislav, Keršičeva 47, Trbovlje, zaključno spričevalo Srednje elektro računalniške
šole v Mariboru, izdano leta 1977. gnr-78654
Šulek Boštjan, Terčeva ulica 56, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije, izdano leta
2001 v Mariboru. m-75
Šumbergar Andrej, Vaška pot 1/a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1991 in 1992. gnt-78752
Tajnšek Anita, Aškerčeva 6, Velenje, spričevalo Tekstilne konf. šole, izdano na ime Semprimožnik Anita. gnx-78423
Tešinić Jasmin, Zarnikova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška. gnp-78456
Tetičkovič Zoran, Na terasi 6, Maribor, indeks, št. 100/2000, izdala Ekonomska gimnazija Maribor. m-77
Trebušak Borut, Križna ulica 10, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1981. gnd-78443
Turk Marija, Lačja vas 15, Nazarje, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole v Celju.
gnf-78291
Ulaga Jaka, Groharjeva 10, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za elektrotehniko
in računalništvo v Ljubljanie, izdano leta 1996.
gnb-78470
Uršič Polona, Dolenjska cesta 82, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije v Ljubljani, št. IV/16, izdano 3. 9. 1971. gno-78182
Vičič Aljoša, Stritarjeva 1/a, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne tehnične šole
v Novi Gorici, izdano leta 1999. gnc-78194
Vidmar Janez, Ulica bratov Učakar 138, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1994. gns-78703
Zamuda Marija, Gorišnica 155, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1986. m-45
Zevnik Luka, Storžiška ulica 4, Kranj, spričevalo 2. letnika, izdano leta Škofijske klasične
gimnazije Šentvid, izdano na ime 1995.
gnl-78314
Zilić Admir, Kvedrova cesta 20, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta
1992. gng-78640
Zore Pavel, Levčeva 13/a, Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol,
izdano leta 1989. gnh-78764
Zupanc Tjaša, Rožna dolina c. XV/13, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1997, 1998,
2000 in 2001. gnc-78544
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Žagar Metka, Golo 45, Ig, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostinske šole, izdano
leta 1975, izdano na ime Artelšek Metka.
gnc-78244
Žalig Borut, Gomilice 17/a, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole Radenci, smer kuhar. gny-78522

Ostali preklici
Alič Jožica, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnw-78199
Avšar Franc, Lepodvorska 28, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-78681
AVTOPREVOZNIŠTVO KOZAN STANISLAV
s.p., Pod vinogradi 4, Straža, preklic licence,
objavljen v Ur. l. RS, št. 8/2002. gnu-78726
AVTOPREVOZNIŠTVO KOZAN STANISLAV
s.p., Pod vinogradi 4, Straža, original licenco št.
000107/20-48/1997 za tovorno vozilo Mercedes-Benz ATEGO 1828 AK z reg. oznako
NM 39-92L. gnt-78727
AVTOTEHNA d.d., Celovška c.175, Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo vozila, izdan
po ECL št. 75506 dne 3. 12. 2001 za tovorno
vozilo Iveco ML 75E17, št. šasije
ZCFA75C0102375038, motor 25171 VAN
3202326. gno-78311
Bratuša Franc, Kardeljeva 72, Maribor, delovno knjižico. m-65
Brojan Srečko, Jemčeva 22, Trzin, delovno
knjižico. gnb-78370
Buser Staška, Boletina 8, Ponikva, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministsvo
za šolstvo in šport, izdano leta 1993. gnr-78204
Cinac Elvis, Steletova ulica 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani. gny-78222
Coca-Cola Beverages Slovenija d.d, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, licenco št.
0003225/85 z dne 21. 6. 1999 za vozila z reg.
oznakami CE 17-23M, CE 17-25M, CE
17-27M in CE 17-28M. gnl-78664
Čemežar Matej, Lokrovec 42, Celje, potrdilo pri urarju Trglavčnik, št. 23 – za moško uro
Lotos. m-66
Črešnovar Angelca, Veliko Širje 76, Zidani
Most, delovno knjižico, ser.št. 843657, izdala
UE Šmarje , leta 1968. gny-78372
Dimić Mladen, Ulica 5. prekomorske 18,
Ptuj, delovno knjižico. gny-78497
Djordjič Mato, Goriška cesta 65, Velenje,
delnice KRS Velenje d.d., št. 004946, 004947
in 004948. gnh-78389
Drobež Igor, Cesta Hermana Debelaka 6,
Hrastnik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1134759. gnf-78391
EUROMARKT d.o.o., Šmartinska 152/g,
Ljubljana, veljavnost kotelne knjižice stabilne tlačne posode, št. 11556 ( Ljubljana – 1223 )
proizvalalca IMP – SKIP leto izdelave 1993.
gnx-78202
Ferjanič Ivan, Vrhje 63, Kapele, delovno knjižico. gnb-78495
Gregorc Marjan s.p., Ulica Vide Pregarčeve
35, Ljubljana, preklic obrtnega dovoljenja, objavljen v Ur. l. RS, št. 82/2001. gns-78382
Gros Urban, Šenbric 56, Velenje, investicijski kupon vzajemnega sklada Rastko, št.
CK100959, izdala KD Investments. gnn-78258
Grunfeld Saša, Šarhova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-78453
Harih Jože, Ulica Šantlovih 13, Maribor, delovno knjižico. m-68
Hlupič Darko s.p., Stari trg 97, Slovenj Gradec, CEMT dovolilnica št. 0247, izdalo Ministrstvo za promet. gnx-78627

Stran

1200 / Št. 11 / 11. 2. 2002

INTEGRAL Prevozi, turizem, prodaja vozil in
servisi d.d. Jesenice, Titova 67, Jesenice, licenco za avtobus št. 0001002/10 z dne 9. 10.
1997 za vozilo TAM 190 A 110 T z reg. oznako
KR H1-865. gnl-78539
Jaušovec Boris, Prvomajska 3, Gornja Radgona, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3704/91. gnd-78193
Keržič Pavle, Cesta talcev 13, Logatec, delovno knjižico. gnj-78412
Košak Damjan, Loka pri Žusmu 88, Loka pri
Žusmu, delovno knjižico, reg. št. 13885, ser.
št. A 0418238, izdana leta 1999. gno-78732
Krompič Sonja, Na livadi 5, Vrhnika, delovno
knjižico. gnq-78430
LIČINA d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1234937. gnu-78676
Malajner Vera, Bezena 43/a, Ruše, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrvo za šolstvo in šport, leta 1980. m-56
Malešič Orlič Alida, Navratilova 1, Metlika,
delovno knjižico, št. 837. gnn-78658
Mikša Silvester, Nusdorferjeva ulica 15, Ljubljana, licenco, št. 000128/46-36/1997 za vozilo Tempra 1.6 IES, reg. št. LJ A3-08T.
gnw-78524
Mikuš Marija, Koče 58, Prestranek, delovno
knjižico. gnk-78511
Plestenjak Simon, Prešernova cesta 34,
Bled, študentsko izkaznico, št. 19309313, izdala Ekonomska fakulteta. gng-78615
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Plohl Branko, Ljubljanska 41, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 2231, izdana leta 1984.
m-74
Povše Srečko, Vojinska cesta 1, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. A477244, reg. št.
2626, izdana 29. 1. 2001 pri UE Črnomelj.
gnj-78687
Predan Franc, Hočko Pohorje 74/d, Hoče,
delovno knjižico, št. 13794. m-54
Reberšak Gorazd, Rudnice 3, Podčetrtek,
študentsko izkaznico, št. 1937341, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gno-78357
Rudolf Nataša, Novi trg 3, Celje, delovno
knjižico. gnx-78498
Sedej Tomaž, Malnarjeva 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 29005562, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnp-78356
Slodej Vojko, Prečna 29, Oplotnica, certifikat št. 014317, za prevoz nevarnega blaga,
izdan 14. 9. 2001 pri MNZ. m-76
Stojinović Slaviša, Ljubljanska cesta 41,
Kamnik, delovno knjižico. gnh-78364
Stropnik Sonja, Čevljarska 17, Koper – Capodistria, dovolilnico, št. 9420. gnk-78186
Štraus Elizabeta, Zimica 43/b, Zgornja Korena, delovno knjižico, št. C 742838, reg. št.
7014,. m-51
Taranets Ruslana, Vidmašče 23, Sežana, delovno knjižico, št. 19104. m-47
Terčič Sonja, Podsabotin 41, Kojsko, študentsko izkaznico, št. 26103940, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gne-78342

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES s.p.,
Tkalska 3/b, Celje, veljavnosti CEMT dovolilnice, št. 16, skupaj z dnevnikom voženj, izdano po odločbi, št. 000206/2002 LP.
gnk-78465
TRINITRON D.O.O. Avtoprevozništvo, Brilejeva 12, Ljubljana, licenco s serijsko št.
0000887/22 za tovrni vozili M.A.N. 19.361FLS
z reg. št. LJ E3-84J in LJ D1-88J. gnz-78375
Turk Marko, Mestni log 3/4, Kočevje, delovno knjižico reg. št. 11250, izdana 17. 10. 1984.
gnz-78521
Tušek Ana, Dašnica 10, Železniki, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija
Šentvid. gnr-78758
Vogrinec Janez, Dolena 32, Ptujska Gora,
delovno knjižico. gnx-78198
Volčanšek Ludvik, Jezero 25, Preserje, delovno knjižico, ser. A 0169531, reg. št. 6921.
gnf-78316
Vrakelja Sanja, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-78318
Weixl Sašo, Slokanova 23, Maribor, delovno
knjižico, št. 2935. m-62
Zafred Matija, Kačjak 81, Dramalj, pooblastilo upravitelja stroja na ladji več kod 3000KW, št.
P 101, izdan 29. 10. 2001. gnl-78410
Žurga Jana s.p., Cvetličarna in trgovina z
mešanim blagom, Šentpavel 23, Šentvid pri Stični, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1115224 za vozilo Citroen Berlingo/Break 1.4. gnz-78246
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