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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 81 Ob-66024
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: čiščenje pošt ter
poslovnih prostorov v poslovnih enotah
in upravi družbe.

4. Kraj dobave: na območju Republike
Slovenije.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v letu 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: na-
bavna služba.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 3. 2002.

Pošta Slovenije d.o.o., Maribor

Št. 60/14/02 Ob-66007
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica

– Javni stanovanjski sklad.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/81-83-060, faks 02/81-81-141.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja stano-
vanjskega bloka – lamela A in B v Slo-
venski Bistrici.

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

ročila, če je določen: marec 2002.
6. Naslov  službe  in  oseba,  od  ka-

tere se lahko zahteva dodatne informa-
cije: Občina Slovenska Bistrica, Občinska

uprava, Oddelek za gospodarstvo, Mira
Zorič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 3. 2002.

Občina Slovenska Bistrica
Javni stanovnjski sklad

Št. 06/02 Ob-66102
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,

1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, tele-
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: ire-
na.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: telekomunikacijska
oprema za TK vozlišča (projektiranje,
dobava, montaža in spuščanje v obrato-
vanje).

4. Kraj dobave: elektroenergetski objek-
ti in obratne stavbe na celotnem področju
javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: po-
nudnik lahko zahteva dodatne informacije
pri svetovalcu predsednika uprave mag. Ja-
nezu Hostniku, tel. 01/43-15-255, int.
1028 ali 01/23-15-139.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo oddano po
odprtem postopku.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 18. 3. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Ob-66105
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, e-mail: branko.luksic@tet.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava in mon-
taža opreme razžveplevalne naprave za
125 MW blok.

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: po sprejetju Sanacij-
skega programa, predvidoma 10. 5. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
razvojno investicijski sektor Termoelektrar-
ne Trbovlje, d.o.o., Branko Lukšič, univ.
dipl. ek.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 3. 2002.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 402-04-6/2002 Ob-66292
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: 110 vozil za potre-
be državnih organov.

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

ročila, če je določen: predvidoma april
2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 3. 2002.

Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-66245
Geodetska uprava Republike Slovenije

je v Uradnem listu RS, št. 13, z dne 15. 2.
2002, Ob-64078, objavila javni razpis za
izbiro dobaviteljev pisarniškega materiala.
Zaradi sprememb v obrazcih MP v razpisni
dokumentaciji in v skladu s 4 odstavkom
25. člena Zakona o javnih naročilih po-
daljšujemo rok za predložitev ponudb.

V objavi se spremenijo naslednji podatki:
Točka 8. (b) Čas v katerem se lahko

prevzame razpisno dokumentacijo: do
28. 3. 2002 do 9. ure.
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Točka 9. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 28. 3.
2002 do 9. ure.

Točka 10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 28. 3. 2002 ob 10. uri, v prosto-
rih Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana v
sejni sobi v pritličju.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 050-07-02/2002 Ob-66000
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica, faks 02/74-31-120.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema,

učila in učni pripomočki za osnovno šo-
lo Gorišnica.

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

4. Kraj dobave: Gorišnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 7. do
20. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Gorišnica,
Gorišnica 54, tajništvo, Bratuša Slavko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
01000-0100016880.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
občine Gorišnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Gorišnica

Št. 2/2002 Ob-66003
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica

- Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 17,

1380 Cerknica; tel. 01/70-50-100, tele-
faks 01/70-50-118.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski
material (A splošni sanitetni material, B obve-
zilni material, C razkužila, mila, kreme, D vpoj-
ne obloge in folije, E šivalni material, F testni
trakovi in reagensi, G kovine v zobni tehniki, H
vložne mase za zobno tehniko, I voski za fik-
sno in snemno protetiko, J izolacijska sred-
stva za snemno in fiksno protetiko, K svedri za
zobno tehniko in zobne ambulante, L polzila,
M fiksna protetika, N snemna protetika, O
polnila, P odtisne mase v zobnih ambulantah,
R ortodontski material in S zdravila).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vsaj 95% artiklov v skupini/ah, za katero/e
se prijavlja.

4. Kraj dobave: Cerknica, Stari trg.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 16. 6.
2002 do 15. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica; Dragolič Metka, tele-
fon 01/70-50-106.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po poprejšnji najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z DDV)
na ŽR 50106-603-59171 APP Ljubljana Vič.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica - Loška
dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cije za ponudbe v vrednosti nad 30 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano blago kot posredni
proračunski porabnik po pogodbi z ZZZS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
no veljavna oblika.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zagotavljanje celotnih let-
nih količin vsaj 95% vseh razpisanih artiklov
v skupini/ah, za katero/e se prijavlja, refe-
rence, plačilni rok 60 dni, 0,05% cassa
sconto, dostava fco skladišče naročnika raz-
loženo, zagotavljanje kontrole kakovosti,
3-dnevni odzivni čas, količinski popusti, za-
gotavljanje vzorcev in paralel.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 6. 2002; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena za posamezen artikel.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Zdravstveni dom
Cerknica - Loška dolina

Št. 21 Ob-66023
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: papirna-
te vrečke 21 x 21 x 10 cm 65.000 ko-
sov, papirnate vrečke 29 x 29 x 10 cm
110.000 kosov in papirnate vrečke
38 x 38 x 10 cm 45.000 kosov.

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

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe za obdobje dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: poleg splošnih pogojev po 41.
do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnje-
vati: da so čisti prihodki enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe, da ni dal zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da
je predložen obrazec izjave, da sprejema po-
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goje iz razpisne dokumentacije, da vzorci
ponujenih vrečk ustrezajo tehničnim zahte-
vam iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2002, predvi-
deni datum odločitve 6. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja vrednost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1.7.-1347/2002 Ob-66025
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: interno glasilo Nova
proga – 90.000 izvodov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: od 10. 6. 2002
do 10. 6. 2003, v primeru zagotovljenih fi-
nančnih sredstev bo za izbranim ponudni-
kom sklenjeno sodelovanje še za dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Slovenske železnice
d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1 29 14 543,
faks 00386 (0)1 29 14 833.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 11.900 SIT z DDV – virman na
žiro račun 50100-601-14744, pri APP Ljub-
ljana, tuji pa 56 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2002 ob 9. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica z
menično izjavo v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-

ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
16. 6. 2002. Predvideni izbor dne 26. 4.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1 29
14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 1.7.-1348/2002 Ob-66026
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: tiskovine – obrazci (ca.
300 različnih).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: sprejem-
ljiva je ponudba za posamezen sklop ali oba
sklopa skupaj: sklop A – klasični obrazci,
sklop B – računalniški obrazci.

4. Kraj dobave: lokacije Slovenskih že-
leznic d.d. v Sloveniji.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003, v primeru zagotovljenih fi-
nančnih sredstev bo z izbranim ponudni-
kom sklenjeno sodelovanje še za dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Slovenske železnice
d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 011,
1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1 29 14 543,
faks 00386 (0)1 29 14 833.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 11.900 SIT z DDV – virman na
žiro račun 50100-601-14744, pri APP Ljub-
ljana, tuji pa 56 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 011.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica z
menično izjavo v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 1. 7.
2002. Predvideni izbor dne 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1 29
14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 663-05-0037/02-2 Ob-66027
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

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

pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: na različnih lokacijah v
Ljubljani:

– Kotnikova 5,
– Kotnikova 28,
– Slovenska 54,
– Zemljemerska 12.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2002,
trajanje predvidoma za dobo dveh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, IV. nadstropje, so-
ba 23, Darja Naglič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, do poteka roka za odda-
jo ponudb.



Stran 2448 / Št. 24-25 / 22. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
v zaprti kuverti z oznako v levem spodnjem
kotu na prednji strani: “Ne odpiraj – Javni
razpis za pisarniški material“. Na hrbtni stra-
ni mora biti napisan naziv in naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanja za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 do največ 45 dni od
prejema računa.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
(1) ponudbena cena – do 35 točk;
(2) rok dobave – do 20 točk;
(3) kakovost priloženih artiklov – 15 točk;
(4) popust na uradni cenik za pisarniški

material izven specifikacije – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Darja Naglič, tel. 01/478-34-30.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 3. 2002.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 22 Ob-66057
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor, faks 02/449-23-79, tel.
02/449-20-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme na pošti Za-
gorje ob Savi.

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

4. Kraj dobave: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek: junij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve – Nabavna služba – Peter
Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
51800-601-180, z oznako za razpisno do-
kumentacijo – oprema pošte Zagorje ob
Savi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finančne zadeve – Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: da je ponudnik registriran pri
pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; da ni proti ponudniku
uveden postopek prislilne poravnave, stečaj-
ni ali likvidacijski postopek; da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge določ-
be; da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je ponudni-
ku prepovedano opravljati, ki je predmet jav-
nega naročila; da je poravnal davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi v RS; da so
čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe na katero se
prijavlja; da izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu ne presega 5% sku-
pnih prihodkov, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivosti; da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek z zainteresiranimi ponudni-
ki bo organiziran v prostorih Službe za grad-
beništvo in arhitekturo Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1.7.1426/2002 Ob-66058
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: pisarniški – potrošni
material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: ponudbe
za sklope: A – papir, B – papirna galanterija,
C – pisala in drobni inventar, D – mape, re-
gistratorji in HPK program, E – potrošni mate-
rial, F – računalniški potrošni material.

4. Kraj dobave: lokacije Slovenskih že-
leznic d.d. v Sloveniji.

5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003, v primeru zagotovljnih finan-
čnih sredstev bo z izbranim ponudnikom skle-
njeno sodelovanje še za dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, tel. 00386(0)1 29
14 543, faks 00386 (0)1 29 14 833.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 11.900 SIT z DDV – virman na
žiro račun 50100-601-14744, pri APP Ljub-
ljana, tuji pa 56 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2002 ob 11. uri, SŽ d.d., Center za
nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
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14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in pridvideni datum določitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 1. 7.
2002. Predvideni izbor dne 17. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zelezni-
ce.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice, d.d. Ljubljana

Št. 1/3/2002 Ob-66059
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material in razkužila.

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

1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde,
3. podskupina: maske,
4. podskupina: osebna zaščitna sred-

stva,
5. podskupina: opornice, ostali potrošni

material,
6. podskupina: material za sterilizacijo,
7. podskupina: inštrumentarij,
2. sklop: razkužila.
4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 2002 do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontak-
tna oseba za dodatne informacije je Nataša
Babnik, univ. dipl. ekon.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 8-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 7. 2002, do
26. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-66060
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: toaletna
papirna konfekcija.

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

4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 2002 do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Kontak-
tna oseba za dodatne informacije je Nataša
Babnik, univ. dipl. ekon.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 9-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 7. 2002, do
26. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-66079
1. Naročnik: Kovod Postojna d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna, faks 05/726-22-11, tel.
05/726-45-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material.

(b) Če se predvideva oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov in za vse skupaj:

1. cevi v vrednosti 25,000.000 SIT,
2. fazoni v vrednosti 10,500.000 SIT,
3. armature v vrednosti 9,000.000 SIT,
4. spojni, priključni in tesnilni material v

vrednosti 11,500.000 SIT.
5. vodomeri v vrednosti 21,000.000 SIT
4. Kraj dobave: fco Jeršice 3, 6230 Po-

stojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: maj 2002, sukcesivna dobava glede na
potrebe naročnika, trajanje 1 leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kovod Postoj-
na d.o.o, Jeršice 3, 6230 Postojna, Ljubo
Svet, tel. 05/726-45-51.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: 1. 4. 2002, do 12. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kovod Postojna d.o.o, Jeršice
3, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 4. 2002 ob 12. uri, Kovod d.o.o.,
Jeršice 3, Postojna.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): pogodba o
poslovnem sodelovanju z opredeljenim no-
silcem posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 5. 2002, predvideni datum odločitve:
10. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: od 0 do 80 točk,
– finančna usposobljenost: 5 točk,
– rok plačila: od 0 do 10 točk
– rok dobave: od 0 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: se dobijo pri Kovod Postojna d.o.o,
Jeršice 3, 6230 Postojna, Ljubo Svet, tel.
05/726-45-51.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:15. 3. 2002.

Kovod Postojna d.o.o.

Ob-66092
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža garderobnih omaric za po-
možne prostore v sklopu plavalnega ba-
zena na kopališču v Žusterni.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave je 40 dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete oziroma zahtevate v
sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Ver-
dijeva 10, Koper, Jasmina Kapun; za dodat-
ne informacije pa Viljana Tončiča, Samostoj-
na investicijska služba, Verdijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 11. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 tolarjev na transak-
cijski račun št. 01000-0100005725 s pri-
pisom: plačilo razpisne dokumentacije za
garderobne omarice za bazen Žusterna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 4. 2002
do vključno 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa 60 dni od prejema.

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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: za ugotovitev finančne in po-
slovne sposobnosti bo naročnik zahteval mne-
nje in izkaz bonitete specializirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti je 15. 6.
2002, predvideni datum odločitve je 22. 4.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 14/2002 Ob-66106
1. Naročnik: Vzgojno-varstvena organi-

zacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ra-

govska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih, v količini navedeni
v razpisni dokumentaciji.

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

I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: domače sadje,
XI. sklop: uvoženo sadje,
XII. sklop: suho sadje,
XIII. sklop: zelenjava,
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: čaji,
XVII. sklop: konzervirana živila,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.

4. Kraj dobave: Vzgojno-varstvena orga-
nizacija Novo mesto, Novo mesto, Ragov-
ska ulcia 18, na treh lokacijah v kraju Novo
mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2002,
predvideni zaključek dobave: 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mir-
tič, dodatne informacije pa pri Jelki Makše,
na tel. 07/30-24-296.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 10.800 SIT (v katerem je že
vključen 20% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30421 – za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naroč-
nika do 23. 4. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: VVO Novo
mesto, Ragovska ulica 18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2002 ob 12. uri na naslovu: VVO Novo
mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija za resnost po-
nudbe, plačljiva na prvi poziv, veljavna do
30. 6. 2002 v višini 5% od seštevka razpi-
sne vrednosti ponujenih sklopov, skladno z
določbami Zakona o izvrševanju proračuna.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredelje-
ni 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): ni za-
htevana.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 17. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost in cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto

Št. 1/02 Ob-66110
1. Naročnik: Javni zavod za zaščitno in

požarno reševanje Maribor.
2. Naslov naročnika: Cesta proletarskih

brigad 21, 2000 Maribor, tel.
02/331-25-41, faks 02/332-36-96.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
nadgradnje s podaljšano kabino za ga-
silsko vozilo s cisterno GVC 16/25 z
opremo.

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

4. Kraj dobave: Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje Maribor, Cesta prole-
tarskih brigad 21, Maribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorje-
nem roku po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javni zavod
za zaščito in požarno reševanje Maribor,
Cesta proletarskih brigad 21, Maribor,
kontaktna oseba je Jože Žohar, tel.
02/331-25-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, do roka za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT v katerem je vključen DDV, na žiro ra-
čun 51800-603-34985, z namenom naka-
zila “Pristojbina za javni razpis”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno poslati do vključno 19. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za zaščitno in po-
žarno reševanje Maribor, Cesta proletarskih
brigad 21, 2000 Maribor, soba št. 54, kon-
taktna oseba je Alenka Rosi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
23. 4. 2002 ob 11. uri v sejni dvorani Jav-
nega zavoda za zaščitno in požarno reševa-
nje Maribor, Cesta proletarskih brigad 21,
2000 Maribor.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji pooblastilo ponudni-
kov za sodelovanje v postopku odpiranja
ponudb.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v do-
govorjenem roku po podpisu pogodbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb:
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 30. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišče je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba, ki ustreza merilom: tehnič-
ne in tehnološke rešitve, cena, dobavni rok,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Javni zavod za zaščito
in požarno reševanje Maribor

Št. 4/02-3 Ob-66113
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba je Meta
Bogovič, mag. farm. spec.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravstve-
ni material: zdravila skupine D po skupi-
nah:

– material za endoskopsko kirurgijo,
– zdravstveni šivalni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– material za endoskopsko kirurgijo,
– zdravstveni šivalni material.
Ponudnik lahko ponudi en sklop ali oba,

lahko pa tudi posamezne artikle.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od julija 2002
do julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri predstojni-
ci Lekarne, Meti Bogovič, mag. farm. spec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom “Za JN
Zdravstveni šivalni material”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
7. 5. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom “Ne odpiraj, JN Zdravstveno šivalni
material”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): pre-
dložitev skupne ponudbe ni predvidena.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2002.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 9/02 Ob-66115
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
semaforske opreme in rezervnih delov
za vzdrževanje prometne signalizacije.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 22. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072.
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 4. 2002
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2002 ob
9. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagreb-
ška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Nigrad d.d., Maribor

Št. 10/02 Ob-66116
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
svetlobne opreme in rezervnih delov za
vzdrževanje javne razsvetljave.

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

1. sklop – dobava kablov,
2. sklop – dobava svetilk,
3. sklop – dobava sijalk.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 22. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072.
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 22. 4. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
2002 ob 10. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60 dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Nigrad d.d., Maribor

Št. 1/13-1049 Ob-66117
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55,

4275 Begunje na Gorenjskem, tel.
04/533-33-15, faks 04/530-72-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko ku-
rilno olje EL.

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

4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2002 do 1. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Begunje – tajništvo, Mojca Er-
lah, 04/533-33-15; dodatne informacije na
tel. 04/533-33-15, Franc Debeljak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 3. 2002
do 19. 4. 2002; vsak delovni dan (ne v
soboto), med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na ŽR:
51540-603-31525.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2002 ob 12. uri v Psihiatrični bolni-
šnici Begunje, I. nadstropje, sejna soba.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002, sprejem
odločitve predvidoma 25. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 16/05-02 Ob-66230
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: strežnik UNIX RISC z
vzpostavitvijo sistema in s pogodbenim
vzdrževanjem za obdobje 5 let.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c.1, 8000 Novo
mesto.

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

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka trajanja dobave: 40 dni od pre-
jema obvestila o izbiri.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c.1, 8000 Novo mesto, nabavna slu-
žba: Irena Kočevar, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372, sklic na
številko 16/05-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 4. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
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sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba. Ponudba mora biti ozna-
čena: “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko
objave tega razpisa in z navedbo predmeta
naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: menica ali akceptni na-
log z višino 10% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v pred-
pisih: navedeni v peti alineji 13. točke obja-
ve tega javnega naročila.

12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov: samostojni dobavitelj.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. čl. ZJN –1:

– da zagotavlja izpolnjevanje vseh tehnič-
nih zahtev iz razpisne dokumentacije;

– da zagotavlja pogodbeno vzdrževanje
za obdobje 5 let;

– da zagotavlja odzivni čas 2 uri v garan-
cijskem obdobju;

– da zagotavlja odzivni čas 4 ure v poga-
rancijskem obdobju;

– da zagotavlja garancijo najmanj 24 me-
secev po primopredaji;

– da zagotavlja naslednje plačilne pogo-
je: 20% avansa v sedmih dneh po podpisu
pogodbe,

preostanek v petih enakih mesečnih brez-
obrestnih obrokih, pri čemer zapade prvi
obrok v 8 dneh po zapisniški primopredaji;

– da ima ponudnik ustrezno usposob-
ljen strokovni kader s pridobljenim certifika-
tom;

– da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila;

– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da zagotavlja dostavo in montažo v

sklopu ponudbene cene;
– da zagotavlja zahtevana finančna zava-

rovanja.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudni-
kom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb
(51. člen ZJN-1): najnižja cena za strežnik
UNIX RISC z vzpostavitvijo sistema in po-
godbeno vzdrževanje za obdobje 5 let.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 1 Ob-66236
1. Naročnik: Osnovna šola Bistrica Tr-

žič.
2. Naslov naročnika: Begunjska cesta

2, 4290 Tržič tel. 04/59-71-760, faks
04/53-71-770.

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

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

– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– perutninsko meso in izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zamrznjeni program,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago
– lahko ocvrto pecivo.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Bistrica

Tržič, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 30. 5. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Bistrica Tržič, Begunjska ce-
sta 2, 4290 Tržič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-30869 - za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Bistrica Tržič,
Begunjska cesta 2, 4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
Bistrica Tržič, Begunjska cesta 2, 4290 Tr-
žič.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 6. 2002,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 15. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,

boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Osnovna šola Bistrica Tržič

Št. 1-09-0056/02 Ob-66237
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne

storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/260-10-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnično

blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: oddaja za vse sklope, sprejemljivost
ponudb za posamezni sklop ali vse sklope
skupaj.

4. Kraj dobave: JGZ Brdo, Predoslje 39,
4000 Kranj.

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

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna slu-
žba Majda Markun.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne stori-
tve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, nabavna
služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 8.30, Predoslje 39,
4000 Kranj.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, plačilni pogoji, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Majda Markun, 041/926-224.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 2 z dne
4. 2. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Preklic
Št. 2409 Ob-66288

Naročnik Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, prekli-
cuje del objave javnega razpisa za izgradnjo
1. faze razširitve odlagališča nenevarnih od-
padkov na območju podaljšanja IV. in V.
odlagalnega polja novega dela odlagališča
komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z
dne 8. 3. 2002, Ob-65355.

Naročnik objavo preklicuje v vseh toč-
kah, ki se nanašajo na sklop 2 - dela izve-
dena iz polietilena visoke gostote, s
strojno opremo in instalacijami.

Javni razpis bo za sklop št. 2 ponovno
objavljen v Uradnem listu RS.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/02 Ob-66226
V Uradnem listu RS. št. 8 z dne 1. 2.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje – Ljubljana, odsek 6
Vransko – Blagovica, pododsek 6/2 Tro-
jane – Blagovica; izvedba del od km
85,880 do km 87,507 v dolžini 1627 m
(od začetka viadukta Vranke do konca
pododseka 6/2 v Blagovici) (Ob-63395).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 29. 3.
2002. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve je
najkasneje do 29. 3. 2002 do 8. ure, javno
odpiranje ponudb bo istega dne ob 9. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 01-352-12/97 Ob-65997
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

ceste z vso infrastrukturo in čistilno na-
pravo zazidalni otok Hrastje pri Ribnici v
dolžini 500 m.

(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: Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 5. 2002
do 30. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
kontaktna oseba Alojz Pahulje, tel.
01/837-20-07.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
24. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT plačljivo
na žiro račun številka 51310-630-12019.
Dokazilo o plačilu mora biti priloženo po-
nudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Ribnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po mesečnih situacijah v skladu s po-
godbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 24. 4. 2002 do 24. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 3. 2002.
Občina Ribnica

Št. 1 Ob-65998
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi, tel. 03/56-64-100, tele-
faks 03/56-54-582, e-pošta:sandi.gr-
car@rudnik-zagorje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
struge potoka Kotredežčica med Zagor-
jem in Kotredežem.

(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: območje med Zagor-
jem in Kotredežem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 5
mesecev od uvedbe v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignejo ponudniki v taj-
ništvu naročnika pri Prelogar Marjeti, na na-
slovu Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi. Dodatne infor-
macije dobijo ponudniki pri Grčar Sandiju.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave pa do dneva oddaje ponudb od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vštet
DDV) na transakcijski račun naročnika
26338-0018070154 pri NLB, Banka Za-
savje-Trbovlje, Enota Zagorje ob Savi, s pri-
pisom za namen: razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2002 ob 10. uri na naslovu naročnika
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
2, Zagorje ob Savi-sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT z veljavnostjo do 1. 7. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira iz proračuna Republi-
ke Slovenije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo izpol-
njevati pogoje in priložiti dokazila po 41. do
43. členu ZJN v skladu z določili iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 1. 7.
2002. Naročnik bo sprejel svojo odločitev
o najugodnejšemu ponudniku do 10. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50%,
– rok plačila do 25%,
– reference do 20%, ISO standard

9001- 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 3. 2002.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 351-01-22/2002 Ob-65999
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, tel.
01/837-20-00, faks 01/836-10-91.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
in adaptacija športne dvorane pri Osnov-
ni šoli dr. Franceta Prešerna v Ribnici
(gradbena, obrtniška in inštalacijska dela).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: objekt športnega cen-
tra v Ribnici, Občina Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 15. 7. 2002 in dokončanje del
30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, Danilo Hočevar, tel.
01/837-20-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 3. 2002
do 24. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 20.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na račun Občine Ribnica št.
01000-0100005434, odprt pri Banki Slo-
venije ali na blagajni Občine Ribnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za adaptacijo in dozi-
davo športne dvorane”. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribni-
ca, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Neglede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 25. 7. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, plačilni pogoji 10%, rok
izgradnje 10%, garancijska doba 10%. Me-
rila so podrobno opisana v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izvedba naročila se bo morala prila-
gajati glede na obratovanje objekta med
gradnjo. Investitor si pridržuje pravico prila-
gajanja izvedbe investicije glede na razpolo-
žljiva finančna sredstva.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: namera je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 1/00.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Občina Ribnica

Št. 050-07-01/2002 Ob-66001
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica, faks 02/74-31-120.
3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna

kanalizacija naselje Cirkulane.
(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: Cirkulane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: I. faza - 2002; II.
faza 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Go-
rišnica, Gorišnica 54, tajništvo, Bratuša
Slavko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na T.R.
01000-0100016880.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Gorišnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 5. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Gorišnica

Št. 361-17/2002 Ob-66002
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

Koper, tel. 05/66-46-285, telefaks
05/62-71-907.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in dozidava gostinskega loka-
la na Gortanovem trgu 13 v Kopru.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koper - mestno jedro.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del maj
2002, zaključek del junij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig razpi-
sne dokumentacije v sprejemni pisarni Me-
stne občine Koper (pritličje desno), dodat-
ne informacije na telefon 05/66-46-290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 4. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: transakcijski račun
01000-0100005725, sklic na številko 00
361-17-2002, znesek 5.000 SIT .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 4. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, Urad za nepre-
mičnine, Koper, ali osebno v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verijeva 10 (soba št.
103).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu Zakona o
javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 622 Ob-66005
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, faks 04/251-91-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-

nje in modernizacija občinskih cest v
Občini Šenčur. Vrednost del po posamez-
nih sklopih znaša:

– ureditev ceste v naselju Voklo –
7,300.000 SIT,

– ureditev Stružnikove poti v Šenčurju –
17,000.000 SIT,

– ureditev ceste od trgovine do pošte v
Šenčurju – 4,600.000 SIT,

– izgradnja pločnika in parkirišča ob po-
kopališču Trboje – 3,500.000 SIT,

– ureditev poti od župnišča do jezera v
Trbojah – 1,500.000 SIT,

– ureditev ceste v naselju Hotemaže –
14,000.000 SIT,

– ureditev pločnika in ceste proti Agro-
mehaniki – I.etapa – 7,300.000 SIT,

– izgradnja pločnika v Prebačevem – II.
etapa – 6,000.000 SIT,

– ureditev ceste in centra vasi v Vogljah
– 6,100.000 SIT,

– izgradnja pločnika ob cesti R1-210 na
Visokem – I.etapa – 8,000.000 SIT,

– ureditev križišča lokalnih cest na Lu-
žah – 4,100.000 SIT.

Ocenjena skupna vrednost vseh del zna-
ša 79,400.000 SIT.

(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 oddajala bodisi
po posameznih sklopih ali v celoti glede na
prispele ponudbe.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 1. 6. 2002, dokončanje del
15. 9. 2002 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šenčur, Od-
delek za gospodarsko in komunalno dejav-
nost, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
kont.oseba je Aleš Puhar, tel. 04/251-91-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 3. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo na
transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01000-0100006986, s pripisom razpisna
dokumentacija-KS, VS 2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2002 ob 13. uri, na sedežu
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna
soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% od ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v roku 30 dni od
dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
nitev gradbene pogodbe za celoto ali za
vsak posamezni sklop, v kolikor se bodo
dela oddala po sklopih.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Šenčur

Št. 360-13/2002 Ob-66006
1. Naročnik: Stanovanjski sklad mestne

občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 6,

Koper, tel. 05/664-64-21, faks
05/664-64-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija stanovanjskega objekta Kmeč-
ka 5 v Kopru.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koper – mestno jedro.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del maj
2002, zaključek del avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper (pritličje desno), dodatne in-
formacije na telefon 05/664-62-90.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51400-652-61972, sklic na
številko 00 360-13-2002, znesek 5.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 4. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, Urad za nepre-
mičnine, Koper, ali osebno v sprejemno pi-
sarno Mestne občine Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10 (soba št. 103).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu Zakona o
javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Stanovanjski sklad
mestne občine Koper

Ob-66028
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Vete-

rinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski
inštitut.

2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta Zbiralnice živalskih odpadkov v
Murski Soboti: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela, ureditev okolice, iz-
vedba komunalnih priključkov.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.
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4. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inže-
niring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, Stanislav Ma-
rič, univ. dipl. inž. gr. in Štefka Kolmanko,
tel. 02/536-13-10, faks 02/534-10-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, št.
bančnega računa: 51900-601-51516.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Stane-
ta Rozmana 5 (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 4. 2002
ob 11. uri, na naslovu Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinar-
ski inštitut, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti javnega naroči-
la, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev v letu 2002 in letu 2003. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene pondube, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni
oziroma do 12. 6. 2002. Predvideni datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 10. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudbe: meri-
lo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:

– ponudbena cena 60%,
– usposobljenost ponudnika 20%,
– referenčni objekti 10%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ZEU – Družba za načrtovanje in inže-
niring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Ro-
zmana 5, Stanislav Marič, univ. dipl. inž.
gr., tel. 02/536-13-22.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 3. 2002.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Št. 14000-00001/2002 Ob-66029
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta

9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20, e-naslov: obcina.raden-
ci@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Zdravstvene postaje Radenci – II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po
sklopih in se lahko odda le v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Radenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij – avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ra-
denci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
Vera Sever.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka,
18. marca 2002 do petka, 19. aprila 2002,
vsak delovni dam med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v znesku 12.000 SIT na
ŽR Občine Radenci pri NLB, št.: 01000 –
01000 12709. Na dokazilu o vplačilu mora
biti navedena davčna številka pravne ose-
be, ki dviguje razpisno dokumentacijo, s
pripisom “ZP Radenci”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. ure, v pe-
tek, 19. aprila 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radenci, Radgonska ce-
sta 9, 9252 Radenci, v zapečateni kuverti s
pripisom: “Ne odpiraj – Javni razpis za sana-
cijo Zdravstvene postaje Radenci”, točen na-
slov ponudnika in številko Uradnega lista RS,
v katerem je bil objavljen javni razpis.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek, 22. aprila 2002 ob 13.
uri, v prostorih Občine Radenci.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): prija-
vi se lahko samo en ponudnik.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezno ponudbo z vsemi dokazili, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljati mora do skleni-
tve pogodbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 8. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudbe so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridružuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega, glede
na razpoložljiva finančna sredstva, ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Občina Radenci

Št. 34404-02/02 Ob-66030
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri

Jelšah, Aškerčev trg 12, urad.zupa-
na@smarje-pri-jelsah.si, tel. 03/817-16-00,
faks 81-71-626.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in

2,5 cm AB (5 + 2,5) 25.000 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebriz-

gom v sistemu 3 cm AB 5.000 m2,
– izravnave starega asfaltnega vozi-

šča z BD 100 ton.
Količine so okvirne in se bodo med le-

tom usklajevale z naročnikom glede na de-
janske potrebe.

(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 enemu
ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: ceste na območju Ob-
čine Šmarje pri Jelšah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij – oktober
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo ura-
da župana, Bojan Žaberl.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 20.000 SIT z virmanom na transakcij-
ski račun št. 01000-0100003785, pred
dvigom razpisne dokumentacije, s pripisom
“asfaltiranje v Občini Šmarje pri Jelšah”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2002 ob 12. uri; Občina
Šmarje pri Jelšah, sejna soba.



Stran 2458 / Št. 24-25 / 22. 3. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti posla.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji (Zakon o izvr-
ševanju proračuna).

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega
odpiranja ponudb; 20 dni po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

Merila: cena (80%), garancijski rok
(10%), usposobljenost ponudnika (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-66080
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail luka.picej@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: GOI dela za
I. triado v Osnovni šoli Rimske Toplice.

4. Kraj izvedbe: Rimske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe:
1. 6. 2002 do 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina La-
ško, Mestna ulica 2, tajništvo Oddelek za
GJS, okolje in prostor, Luka Picej, inž.
grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na transakcijski račun Občine Laško
št. 01000-0100003203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 6. 5. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60 do 180 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.

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

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS.

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben:

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3) ; in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev,

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke.

9. da nudi 60-180 dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti,
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

12. opcija ponudbe 30. 6. 2002
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2002, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 20. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC),
– ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

– ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4,

– PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-
na, NC – najnižja cena,

– 30% (kriterij povprečna PC),
– ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem,
– ocena 5 - 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
– povC- povprečna cena,
– PC – ponudbena cena,
– reference ponudnika 15%,
0 – jih nima, ni priložil (se izloči),
1– slabe,
1,5 – zadovoljive,
2 – zadovoljive, priložena so priporočila,
2,5 – dobre,
3 – dobre, priložena so priporočila,
3,5 – zelo dobre,
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila
rok izvedbe 15%
– ocena 1 – 20,1% ali več nad pov-

prečjem
– ocena 5 - 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT-povprečen čas izgradnje,
PT –ponujen rok izgradnje;
– finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) 10%;
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni,
1 – slabe (čista izguba, neporavnane ob-

veznosti),
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben),

5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).

Maximalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je 5
točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-14
med 7. in 9. uro, do 29. 4. 2002.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Laško

Št. 400-01-1866 Ob-66081
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnji-

ca 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obci-
na.zelezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija občinskih cest v makadamu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo bo oddano po delih,
zato so sprejemljive tudi ponudbe za posa-
mezno cesto iz razpisa.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Želez-
niki (Davča, Martinj vrh in Sorica).
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del je
15. maj 2002, dokončanje del do 15. julija
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 24, kontaktna oseba Darko Gor-
tnar, tel. 04/500-00-16 ali 041/408-081.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. marca
2002 do 5. aprila 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni Občine Železniki, soba
št. 19, ali z virmanom na transakcijski račun
Občine Železniki, št. 01000-0100007471.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, katere bodo predložene najka-
sneje do 16. aprila 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 16. 4.
2002 ob 13.30, na naslovu Občina Železni-
ki, Češnjica 48, Železniki, sejna soba 16/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
za resnost ponudbe bančno garancijo ozi-
roma menico z menično izjavo v višini 5%
od vrednosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Železniki

Št. 400-01-1868-2002 Ob-66082
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnji-

ca 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obci-
na.zelezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-
nje občinskih cest v letu 2002.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo bo oddano v paketu.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Želez-
niki.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je
1. 6. 2002, dokončanje del 1. sklopa do
30. 6. 2002, dokončanje 2. sklopa do
30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 24, kontaktna oseba Darko Gort-
nar, tel. 04/500-00-16 ali 041/408-081.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. marca
2002 do 5. aprila 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni Občine Železniki, soba
št. 19, ali z virmanom na transakcijski račun
Občine Železniki, št. 01000-0100007471.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, katere bodo predložene najka-
sneje do 16. 4. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, sprejemna pisarna, soba
št. 19.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v torek,
16. 4. 2002 ob 11.30, na naslovu Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, sejna so-
ba 16/II.

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 5% od vrednosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Železniki

Št. 35205-10/2002 (1019) Ob-66083
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
primarnega cevovoda Lormanje - Sp. Vo-
ličina (L=2360 m).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: za naročilo
obstaja PDI in PZI projekt, lokacijska doku-
mentacija in enotno gradbeno dovoljenje. V
primeru variantne ponudbe, mora ponudnik
pridobiti celotno ustrezno nadomestno do-
kumentacijo, kakor tudi soglasje upravljalca
vodovodnega sistema (velja samo za variant-
no ponudbo !).

4. Kraj izvedbe: Trasa od naselja Lor-
manje do naselja Sp. Voličina, na območju
občine Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 1. 6. 2002 predvideno dokončanje
del je 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, Srečko Aleksander Padov-
nik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 8.400 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01000-0100010575.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, ki mora veljati še do 30 dni od predvi-
denega datuma sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika, torej do 9. 6. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 60 dni ali več.

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): v pri-
meru predložitve skupne ponudbe se za-
hteva predložitev pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno oprede-
ljevati odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila in navedbo nosilca po-
sla. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 6. 2002, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša ponudba skladno z razpi-
sno dokumentacijo; skupno število točk =
100, od tega: cena = maks. 90%; plačilni
rok: maks. 7%; garancijska doba: maks. 3%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela se oddajo po načelu “ključ v
roke”. Predmet javnega naročila na navede-
ni trasi in obsegu, predstavljajo I. etapo, II.
faze izgradnje vodovodnega sistema Voliči-
na. V primeru variantne ponudbe, mora po-
nudnik upoštevati usklajenost svoje variante
s predhodnimi, že izgrajenimi fazami oprav-
ljenih del in z načrtovanimi nadaljnimi fazami
obnove in izgradnje vodovoda na območju
KS Voličina.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Lenart

Št. 623 Ob-66093
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, faks 04/251-91-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

lokalne ceste skozi Olševek v dolžini
930 m.

Dela obsegajo:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– pločnik,
– odvodnjavanje meteornih vod,
– prometna oprema,
– javna razsvetljava,
– komunalna oprema (prestavitev vodo-

voda na delu trase, zavarovanje telefonske-
ga in nizkonapetostnega kabla).

(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 oddajala bodisi
po posameznih sklopih ali v celoti glede na
prispele ponudbe.

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

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

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 1. 6. 2002, dokončanje del 20. 8.
2002 oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
čur, Oddelek za gospodarsko in komunal-
no dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šen-
čur, kont. oseba je Janez Frantar, tel.
04/251-91-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 3. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo na tran-
sakcijski račun Občine Šenčur, št.
01000-0100006986, s pripisom razpisna do-
kumentacija – obnova ceste skozi Olševek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2002 ob 14. uri, na sedežu Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situa-
cij. Rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 20% po opravljeni primopredaji
del. Rok plačila je najmanj 60 dni od oprav-
ljenega primopredajnega zapisnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
nitev gradbene pogodbe za celoto ali za
vsak posamezni sklop, v kolikor se bodo
dela oddala po sklopih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpola-
gati s tehnično opremo in kadri, s katerimi
bo zagotovil nemoteno obnovo ceste.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Šenčur

Št. 623 Ob-66097
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, faks 04/251-91-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme za večnamensko
športno dvorano.

(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 celoti.

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

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

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 29. 5. 2002, dokončanje del 10. 8.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
čur, Oddelek za gospodarsko in komunal-
no dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šen-
čur, kont. oseba je Aleš Puhar, tel.
04/251-91-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do dneva od-
piranja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo na
transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01000-0100006986, s pripisom razpisna
dokumentacija – oprema dvorane.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2002 ob 14. uri, na sedežu
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna
soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
nitev gradbene pogodbe za celoto.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vsaj minimalne kriterije, ki so navedeni
pod usposobljenostjo in sposobnostjo. Če
ponudnik ne izpolnjuje enega od kriterijev
se ga avtomatsko izloči.

Za usposobljenega se smatra ponudnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje za udeležbo v
postopku:

13.1. da je registriran pri pristojnem or-
ganu države, (ponudnik poda – originalni
izpisek ali overjeno kopijo iz sodnega re-
gistra podjetij, ki ne sme biti starejši od 3
mesecev od datuma oddaje ponudbe. Sa-
mostojni podjetniki predložijo originalno po-
trdilo ali overjena kopija o vpisu v register
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samostojnih podjetnikov in priglasitveni list
pričetka poslovanja, izdani s strani pristojne
izpostave Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje po-
nudbe),

13.2. da ni proti ponudniku uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(dokazilo izda pristojno sodišče),

13.3. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države (dokazilo
izda pristojni organ (DURS)),

13.4. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, (ponudnik poda
– originalni izpisek ali overjeno kopijo iz
sodnega registra podjetij, ki ne sme biti sta-
rejši od 3 mesecev od datuma oddaje po-
nudbe. Samostojni podjetniki predložijo ori-
ginalno potrdilo ali overjena kopija o vpisu v
register samostojnih podjetnikov in priglasi-
tveni list pričetka poslovanja, izdani s strani
pristojne izpostave Davčne uprave RS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe),

13.5. da je finančno in poslovno sposo-
ben (ponudnik poda – originale ali overjene
kopije obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3, izdan največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka oziroma obrazec
BON1, ki ne sme biti starejši kot eno leto.
Samostojni podjetniki predložijo originalno
potrdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro
račun o povprečnem stanju sredstev na žiro
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe), Za finančno uspo-
sobljenega ponudnika se šteje, da ponu-
dnik ni imel prekoračitve finančnega stanja
na Ž.R. v obdobju zadnjih 6. mesecev. (po-
nudnik poda – potrdilo DURS),

13.6. da je ponudnik priložil vsa dokazi-
la, ki jih izdajo pristojne institucije in izpol-
njene originalne obrazce razpisne dokumen-
tacije ter podpisano in žigosano pogodbo,

13.7. da je ponudnik v zadnjih treh letih
sodeloval pri opremljanju 3 telovadnic ali
športnih dvoran, od katerih je bil glavni izva-
jalec pri enem od del, enake ali večje ponu-
jene vrednosti (za sposobnega se šteje po-
nudnik, ki je podal dokazilo, da je v zadnjih
treh letih sodeloval ali izvajal dela na naj-
manj treh lokacijah, od katerih je eno delo v
enaki ali večji vrednosti od ponujene),

13.8. da ni dal zavajujočih podatkov gle-
de zgornjih zahtev,

13.9. da nudi 90 dnevni plačilni rok, (raz-
vidno iz podpisane pogodbe),

13.10. da bo dostava in vgradnja mate-
riala in opreme fco kraj izvajanja javnega
naročila,

13.11. da zagotavlja kontrolo kakovosti,
13.12. da je ponudnik predložil bančno

garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponujenih del,

13.13. da ima izjavo banke (pismo o na-
meri):

– da bo ponudnik dobil garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%

pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 45 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor naročnik po tem razpisu ne
bo pridobil najmanj dveh veljavnih ponudb,
bo razpisana dela oddal po postopku s po-
gajanji. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega. Ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Šenčur

Št. 34404-5/2002 Ob-66101
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-78-09 ali 01/705-78-08.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževa-
nje gozdnih cest na območju občine Lo-
ška dolina v letu 2002 v predvideni vre-
dnosti 12,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Loška
dolina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del: po
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi; dokončanje del: dela se bodo izvajala
po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest
za leto 2002, po naročilu ZGS - OE Postoj-
na, zaključek rednih in občasnih vzdrževal-
nih del je 30. 11. 2002, zimsko vzdrževa-
nje se opravlja do 21. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu - Gradišar Robert.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
29. 3. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije je potrebno nakazati 5.000
SIT na transakcijski žiro račun pri Banki Slo-
venije: 01000-0100002621.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 4. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah
Občine Loška dolina za leto 2002.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 4. 2002, v prostorih Občine Lo-
ška dolina.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od prejema obra-
čunske situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo skle-
nil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence in strokovna usposobljenost za po-
dročje in obseg razpisanih del, ponudbene
cene na enoto, strojne in delovne kapacite-
te, plačilni roki in možnosti ter pogoji more-
bitnega odloga plačila, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti. Komisija bo uporabila na-
slednja merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo razpisanih del: reference
10%, cena 70%, kreditiranje 10%, garancij-
ski rok 10%. Za vzdrževanje gozdnih cest v
kompleksih državnih gozdov lahko doseda-
nji izvajalci ostalih del (sečnja spravila, goji-
tveno-varstvenih del) v teh gozdovih uveljav-
ljajo prednostno pravico (17. člen Zakona o
SKZG - Ur. l. RS, št. 10/93 in 1/96).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Loška dolina

Št. 33-11/2002 Ob-66125
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica.

2. Naslov naročnika: Komunalno stano-
vanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova
7, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05/714-20-81,
telefaks 05/714-55-86.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
kanalizacije na levem bregu in ob poto-
ku Bistrica v Ilirski Bistrici.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: mesto Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij, julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od

katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Komu-
nalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistri-
ca, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
kontaktna oseba: Miro Mladinov, Darinka
Antonič, tel. 05/714-51-90, 714-21-88,
faks 05/714-55-86.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2002,
vsak delovni dan med 10. in 14. uro po
predhodni najavi in dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; z virmanom na
transakcijski račun št. 10100-0000023081
pri Banki Koper d.d.; namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo - kanalizacija ob po-
toku Bistrica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 4. 2002
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 9. uri v prostorih
Komunalno stanovanjskega podjetja Ilirska
Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bi-
strica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,200.000 SIT in ve-
ljavnost 120 dni po odpiranju ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni oziroma do 22. 7. 2002; predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
24. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, fiksnost cen, refe-
rence, (podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zma-
njšati obseg del v okviru zagotovljenih finan-
čnih sredstev in se za zmanjšani obseg del
sklene ustrezna pogodba; izbran izvajalec
del v tem primeru ni upravičen do odško-
dninskega zahtevka.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica

Št. 110-1/02 Ob-66191
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: HC Vipa-
va – Selo; izvedba odstavnih niš ob po-
kritem vkopu Vipavski Križ.

(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: HC Vipava – Selo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 40 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Boštjan Buta-
ra, univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-228, faks 01/309-42-31.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR, št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 4. 2002 do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, 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 620.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 21. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 7. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
15. 3. 2002.

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

Št. A-20-G/02 Ob-66223
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste R1-221/1221 Trbovlje –
Hrastnik (Marko) od km 1.840-2.480 in
od km 3.040-3.260.

(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: Trbovlje-Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki mora glasiti na 3 % vrednosti javne-
ga naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republika Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: 1. 2. 2002 št. 8 -
Ob-63172.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 351-03-15/2002 Ob-66231
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. (a) Obseg in opis gradnje: osvetli-
tev steze za speedway in nogometno
igrišče.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: Stadion Matije Gub-
ca Krško.

5. Dopustnost variantnih ponudb: vari-
antne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 3. 5.
2002 do 5. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100008150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270
Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 2002 ob 11.30, v sejni sobi “D”
Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem ali
druga pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero se ponudniku prepoveduje oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

h) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

i) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo del,

j) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-
sne dokumentacije,

k) da predloži pogodbo o skupnem na-
stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

l) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 3. 2002.
Občina Krško

Št. II-9/37 Ob-66232
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
centralnega parkirišča za tržnico Koper,
parkirišča na Ukmarjevem trgu in parki-
rišča ob Pristaniški ulici ob hotelu Tri-
glav v Kopru.

(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 po sklopih:

I. sklop: prometna ureditev parkirišč
(gradbena dela, oprema, odvodnjavanje),
dobava in montaža pomožnega montažne-
ga objekta velikosti 9,20 m2, po popisu iz
razpisne dokumentacije ter izvedba elek-
troenergetskega in telefonskega priključka
objekta;

II. sklop: dobava in montaža elementov
parkirnega sistema (dobava in montaža za-
pornic, nadzorne enote, ročne blagajne in
avtomatske blagajne, ter dobava in namesti-
tev parkirnih avtomatov).

Ponudniki lahko ponudijo oba sklopa ali
posamezni slkop (I. ali II).

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

4. Kraj izvedbe: parkirišča v mestu
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: I. sklop: štiride-
set dni od uvedbe izvajalca v delo, II. sklop
dvajset dni po zaključku del na I. sklopu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena, inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 26. 3. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije za posamezni sklop znašajo 19.200
SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki
lahko poravnajo na blagajni Komunale Ko-
per, ali z virmanom na računu št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila in sklopa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 4. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2002, v
sejni sobi na sedežu podjetja Komunale Ko-
per d.o.o., Ul. 15. maja 4, Koper, ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za I. sklop v višini 800.000 SIT, za II. sklop
v višini 800.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb (za oba sklopa).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z raspisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 10. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba. Navedba meril: I. sklop: a)
ponudbena cena, b) najugodnejši garancij-
ski rok, b) plačilni pogoji, c) rok izvršitve, II.
sklop: a) ponudbena cena, b) najugodnejši
garancijski rok, c) najkrajši odzivni roki po-
pravil in vzdrževanja, d) rok izvršitve.

Opis in vrednotenje meril je določeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana
18. 3. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., Koper

Ob-66235
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
in prenova Osnovne šole Sostro.

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

1. sklop: dozidava (novogradnja) v obse-
gu 2665 m2,

2. sklop: prenova (dela obstoječe šole)
v obsegu 2100 m2.

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

4. Kraj izvedbe: Cesta II. grupe odredov
49, 1261 Dobrunje.

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

končanja ali čas izvedbe:
– dozidava, pričetek julij 2002, dokon-

čanje april 2003,
– prenova, pričetek junij 2003, dokon-

čanje december 2003,
– zunanja ureditev maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inženiring IBT
Ljubljana, d.d., Proletarska 4, Ljubljana, Vla-
sta Emeršič Čeh, udia.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka,
25. 3. 2002, od 8. do 12. ure, po predho-
dni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 140.000 SIT (brez DDV)
na žiro račun št. 50103-601-24560, Inže-
niring IBT Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do torka, 28. 5.
2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inženiring IBT Ljubljana, Prole-
terska 4/V, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Inženiring IBT Ljubljana, Proletarska 4, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponudene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS oziroma ponujenimi pla-
čilnimi pogoji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kadrovska usposoblje-
nost, finančna sposobnost, tehnična spo-
sobnost.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 80 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb:
A) ponudbena cena 70%,
B)plačilni pogoji 20%,
C) reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 96 z dne
30. 11. 2001, Ob-59258.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Ob-66240
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizan-

ska 4, 6210 Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,

Partizanska 4, 6210 Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

GOI del in zunanje ureditve pri adaptaci-
ji, nadzidavi, dozidavi objekta OŠ Sreč-
ka Kosovela v Sežani.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2002, 2003,
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Seža-
na, Oddelek za družbene dejavnosti, Parti-
zanska 4, Sežana, Bojana Kermolj, tel.:
05/731-01-27, dodatne informacije: Krofl
Drago, inž. grad., tel.: 04/506-09-17.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 3. 2002
do izteka roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 15.000 SIT je treba naka-
zati na transakcijski račun podjetja Lokain-
vest d.o.o.: 07000 - 0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 do 12. ure v prostorih
Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
od vrednosti ponujenih del.

11. Pogoji  financiranja  in  plačila
in/ali  sklicevanje  na  določila  v  pred-
pisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna in predvidenimi proračunskimi
sredstvi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, garancijski roki, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 7. 9. 2001, obj. 54649.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Sežana

Št. 64000-0002/02 Ob-66241
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adap-

tacija in dozidava kuhinje Vrtca Cici-
ban Sevnica v predvideni vrednosti
28,000.000 SIT.

(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: Sevnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 21. 6.
2002, zaključek 14. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, Darja Lekše, tel.
07/81-61-214, e-naslov: darja.lekse@ob-
cina-sevnica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transak. račun št. 01000-0100008247 pri
Banki Slovenije s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo za Vrtec Ciciban Sevnica”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Oddelek za
družbene dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 4. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 1% od
razpisane vrednosti, veljavnost do 30. 6.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, datum
odločitve 26. 4. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Občina Sevnica

Št. 40306-2/190/2-0200 Ob-66246
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obci-
na.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zimski vrt
pri lovskem gradiču.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

4. Kraj izvedbe: Trbovlje, Trg Franca Fa-
kina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: konec aprila –
čas dokončanja do 1. junija 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodar-
ske javne službe in občinsko premoženje,
Stanislav Golob.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na transakcijski račun naročni-
ka št. 01000-0100018141 pri Banki Slo-
venije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do torka, 16. 4.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, 16. 3.
2002 ob 10. uri v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v juliju in
avgustu 2002.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): koli-
kor predloži ponudbo skupina izvajalcev mo-
ra le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je april 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75%,
– rok izvedbe 10%,
– reference ponudnika 10%,
– finančna usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 3. 2002
Občina Trbovlje

Ob-66247
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4,

1420 Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-ma-
il: obcina.trbovlje@siol.com, tel.
03/56-34-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade upravne zgradbe Mestni trg 4,
Trbovlje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek– april 2002, rok dokončanja – junij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodar-
ske javne službe in občinsko premoženje,
Slavi Dedič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
10.000 SIT na transakcijski račun naročni-
ka št. 01000-0100018141 pri Banki Slo-
venije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do srede 17. 4.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v sredo, 17. 4.
2002 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v letu 2002.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): koli-
kor predloži ponudbo skupina izvajalcev mo-
ra le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je april 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 5%,
– reference ponudnika 10%,
– finančna usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 3. 2002
Občina Trbovlje
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Ob-66248
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obci-
na.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija mestne ceste in kanalizacijske-
ga kolektorja “R” na odseku križišče
Kamnikar–OIC Neža – 2. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek– maj 2002, rok dokončanja – okto-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodar-
ske javne službe in občinsko premoženje,
Dušan Strašek in Mirko Zidar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na transakcijski račun naročnika
št. 01000-0100018141 pri Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do torka 16. 4.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek, 16. 4.
2002 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine
Trbovlje, 2. nadstropje, Mestni trg 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v letu 2002.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je maj 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference ponudnika in podizvajalcev

10%,
– rok izvedbe 5%,
– finančna usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 3. 2002
Občina Trbovlje

Ob-66255
1. Naročnik: Občina Mislinja
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodo-

bitev občinskih cest v Občini Mislinja –
gradbena in asfalterska dela.

– lokalna cesta Mislinja–Mala Mislinja v
dolžini 1.500 m,

– lokalna cesta Mislinja–Tolsti vrh v dol-
žini 1.200 m.

(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 oddajala bodisi
po posameznih sklopih (asfalterska dela lo-
čeno od gradbenih del) ali v celoti glede na
prispele ponudbe.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Mislinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del predvi-
doma maj 2002, dokončanje del junij 2002
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Naslov službe ali oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Misli-
nja, Občinski urad, Šolska cesta 34, Misli-
nja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc,
u.d.i., tel. 02/88-56-081.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, pla-
čljivo na TR Občine Mislinja, št.
01000-0100010478 s pripisom “razpisna
dokumentacija - ceste 2002”.

8. (a) Datum in urad, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 10.30 v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, p. Misli-
nja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v skladu z določili razpisnih pogojev iz
razpisne dokumentacije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
nitev gradbene pogodbe za celoto ali posa-
mezni sklop, v kolikor se bodo dela oddala
po sklopih.

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

14. Datum, do katerega mora biti ve-
ljavna ponudba in predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od od-
piranja ponudb, v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopi
od pogodbe zaradi finančnih in drugih raz-
logov. Ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Mislinja

Št. 35201-3/02 Ob-66291
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: 3240 Šmarje pri

Jelšah, Aškerčev trg 12, e-mail: urad.zupa-
na @smarje-pri-jelsah.si, tel.
03/817-16-00, faks 03/817-16-26.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
na ureditev območja S1 v Šmarju pri
Jelšah:

– cesta “A“ , dol. 73 m, šir. 4,0 + 1,0 m,
– cesta “B“, dol. 94 m, šir. 4,0 + 1,0 m,
– pešpot, dol. 29 m /z vmesnimi stopni-

cami/, šir. 1,6 m,
– kanalizacijsko omrežje, DN 200 in 300

mm, dol. 490 m,
– vodovodno omrežje, DN 100 mm, dol.

191 m,
– telefonsko kabelsko omrežje, dol. tra-

se 160 m,
– razvod nizkonapetostnih priključkov za

bodoče stanovanjske hiše, dol. trase kablo-
vodov 275 m,

– cestna razsvetljava, dol. trase kablo-
vodov 290 m.

(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 enemu
ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja del ali čas izvedbe: maj 2002, 1
mesec in pol.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, tajništvo ura-
da župana, Kos Zdenka.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 18.000 SIT z virmanom na TRR števil-
ka: 01000-0100003785 pred dvigom do-
kumentacije, s pripisom “Komunalna uredi-
tev območja S1 “

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 4. 2001 ob 12. uri; Občina
Šmarje pri Jelšah – sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji / Zakon o iz-
vajanju proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od javnega od-

piranja ponudb; 20 dni po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

Merila:
– cena (80%),
– reference (10%),
– usposobljenost ponudnika (5%),
– rok izgradnje (5%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občini Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Občina Šmarje pri Jelšah

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

storitev po odprtem postopku

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

Št. 1/2002 Ob-66004
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica

- Loška dolina .
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 17,

1380 Cerknica, tel. 01/70-50-100, faks
01/70-50-118.

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

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

5. Kraj izvedbe: območje Občin Bloke,
Cerknica in Loška dolina do dializnih cen-
trov v Ljubljani, Črnučah in nazaj.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2002 do
31. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: poslovni se-
kretar Metka Dragolič, tel. 70-50-106.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro in, po poprejšnji najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV vključen)
na račun 50106-603-59171 pri APP Vič
Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica - Loška
dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisane storitve kot posredni
proračunski porabnik po pogodbi z ZZZS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
no veljavna oblika povezave.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da nudi celotno količino
razpisanih storitev, plačilni rok 45 dni, ima
licenco za prevoze v notranjem in mednaro-
dnem cestnem prometu, reference v za pre-
voz oseb v javnem cestnem prometu in
ustrezen vozni park.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: veljavna ureditev na področju pred-
meta JN.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: velavnost do 30. 6.
2002; odločanje 30. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 5%, vozni park 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina

Št. 1/2002 Ob-66061
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-

nomsko-poslovna fakulteta.

2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, faks 02/25-27-056.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov – čiščenje stavb iz 14. toč-
ke priloge 1A ZJN.

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

5. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova 14
in 20.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2002
do 1. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: UM, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
dekanat, Hedvika Dobaj (tel. 22-90-250).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dnevno med 8.
in 11. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UM, Ekonomsko-poslovna fa-
kulteta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
fakultete na Razlagovi 14.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Odred-
ba o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99).

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev tehnične
usposobljenosti naj ponudnik predloži sez-
nam najvažnejših opravljenih storitev čišče-
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nja v zadnjih 3 letih (od l. 1999 do l. 2001)
za naročnike s področja znanstveno-razi-
skovalne in vzgojno-izobraževalne dejavno-
sti. Naročnik bo priznal tehnično usposob-
ljenost ponudnikom, ki bodo izkazali zado-
voljivo izvedbo del s potrdili vsaj dveh svojih
naročnikov iz omenjenih področij v zadnjih
treh letih.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 6. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 18. 4.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 3. 2002.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Št. 232/02 Ob-66077
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja stori-
tev vzdrževanja fotokopirnih strojev
CANON.

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: Klinični center Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum začetka
julij 2002 za dobo enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba številka 40 (tajništvo) vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 16. aprila 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820 sklic na številko 00
45-08-7599.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komercialni sektor Klinične-

ga centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba števil-
ka 13.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2002 ob 12. uri, seminar I.,
glavna stavba Kliničnega centra Ljubljna, Za-
loška cesta 7.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do 17. 8. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 8. 2002. Predvideni datum odloči-
tve je 1. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena dela 60%,
2. cena rezervnih delov 30%,
3. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 15. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana

Št. 26810-11/2001 Ob-66124
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, elektronski naslov: dzp-in-
fo@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strokovno
nadzorstvo pri izvedbi obnove useka
Križni vrh z obnovo proge od km
563+346 do km 564+860 na progi Zi-
dani Most-Maribor.

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

5. Kraj izvedbe: Križni vrh.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Ma-
ribor, vložišče Alenka Vihar, tel.
02/234-14-50.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, sklicevanje na številko
18 24228-7141998-00101102.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vlo-
žišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 4. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železni-
ški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% od vrednosti javne-
ga naročila in mora veljati 30 dni po izteku
veljavnosti ponudbe.

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

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

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

– da je v zadnjih treh letih uspešno izve-
del vsaj 3 nadzore nad gradnjo na železni-
ških in cestnih objektih, kot glavni izvajalec.
Vrednost del, ki jih je nadzoroval mora biti
najmanj 500,000.000 SIT,

– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-
delovali pri izvedbi javnega naročila,

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj v
vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,

– rok dokončanja ne more biti daljši od
razpisanega.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pisno ali po tel.
02/234-14-12, na naslov RS MPZ-Direkci-
ja za železniški promet, Maribor, Kopitarje-
va 5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki naj-
kasneje 5 dni pred potekom roka za predlo-
žitev ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. II-9/36 Ob-66233
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava idej-
nega projekta za sekundarno kanaliza-
cijsko omrežje naselja Dekani (izdelava
geodetskega posnetka, geomehanskega
poročila, izdelava idejne zasnove in idejne-
ga projekta ter izdelava dokumentacije po
uredbi o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijske-
ga značaja) storitve po prilogi 1A.

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

5. Kraj izvedbe: naselje Dekani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

predvidena.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka je junij 2002, dokončanje del
je predvideno v marcu 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 26. 3. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 21.600 SIT (z
upoštevanim DDV) za razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
Komunale Koper, ali z virmanom na računu
št. 51400-601-10953, z navedbo predme-
ta naročila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 4. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,

Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba 11.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 4.
2002, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munale Koper d.o.o., Ul. 15. maja 4, Ko-
per, ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: vse skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 30. 4. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v

razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: zahteva za objavo je bila poslana
18. 3. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., Koper

Št. 90315-6/2002-1 Ob-66252
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:

4.1. Sanacija zemljiškokatastrske no-
ve izmere Brezovica.

5. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v
prostorih  IOGU  Ljubljana  in  izvajalca  ter
na terenu v katastrski občini Brezovica, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je 20. 5.
2002, rok dokončnega prevzema je 1. 10.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo  in  dodatne  informacije:
Služba za finančne in splošne zadeve,
Glavni urad, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27,
soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
3. 5. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-840-061-6163
sklic na 18 25127-7141998 - (št. rač. - 4
mesta) 2002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 5. 2002 ob 11. uri.

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

– če je ponudbena cena večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavaro-
vanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv v višini 5%
od ponujene cene,

– če ponudbena cena presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od ponujene cene, skupaj s pooblastilom
za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 8. 7. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira Občina Brezovica, Tržaška ce-
sta 390, 1351 Brezovica.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati  do  8. 7. 2002,  naročnik  bo  spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 10. 5.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: IOGU Ljubljana, tel. 01/241-78-02.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 80/2002 Ob-66293
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

niazcija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: lucka.letic@slove-
nia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba tiskar-
skih storitev za projekt “Next exit – Na
lepše”.

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

5. Kraj izvedbe: sedež tiskarne, dostava
fco naročnik.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dokončanje iz-
vedbe 10. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Lučka Letič, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 15. ure, najkasneje 5 dni pred izte-
kom roka za oddajo.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% za resnost po-
nudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje  na  določila  v  predpisih:  v 
roku 90 dni po izvedbi del in izstavitvi
računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): dopustna je
povezava naročnikov v skupine (Joint Ven-
ture).

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

– poročilo  o  finančnem  stanju  ponud-
nika,  vključno  s  prikazom  dobička  oziro-
ma izgube, podatke o boniteti poslovanja
in o plačilni sposobnosti ponudnika za pre-
teklo leto (BON – 1 in BON – 2 oziroma
BON –3), revidirane letne bilance ali iz-
vlečke iz bilance stanja za zadnja 3 obra-
čunska leta;

– izjava ponudnika o celotnem letnem
prometu, ki ga je dosegel z enakimi storitva-
mi, kot naj jih vsebuje ponudba po tem na-
ročilu.

15. (a) Ali je izvedba naročila te sto-
ritve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje storitev, ki so predmet tega
naročila.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja in
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 6. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– kakovost 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 3. 2002.
Slovenska turistična organizacija

Št. 81/2002 Ob-66294
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: lucka.letic@slove-
nia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba ogla-
ševalskih storitev za projekt “Next exit-
Na lepše”.

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

5. Kraj izvedbe: določen del storitev je
potrebno izvajati na terenu po Republiki Slo-
veniji, skladno z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: dokončanje iz-
vedbe od 15. 6. do 15. 8. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Lučka Letič, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 15. ure, najkasneje 5 dni pred izte-
kom roka za oddajo.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do 15.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2002 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% za resnost po-
nudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje  na  določila  v  predpisih:  v
roku 60 dni po izvedbi del in izstavitvi
računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): dopustna je
povezava naročnikov v skupine (Joint Ven-
ture).

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

– poročilo o finančnem stanju po-
nudnika, vključno s prikazom dobička ozi-
roma izgube, podatke o boniteti poslova-
nja in o plačilni sposobnosti ponudnika za
preteklo leto (BON – 1 in BON – 2 oziro-
ma BON –3), revidirane letne bilance ali
izvlečke iz bilance stanja za zadnja 3 obra-
čunska leta;

– izjava ponudnika o celotnem letnem
prometu, ki ga je dosegel z enakimi storitva-
mi, kot naj jih vsebuje ponudba po tem na-
ročilu.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran za oprav-
ljanje storitev, ki so predmet tega naročila.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja in
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 6. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– kakovost 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 3. 2002.
Slovenska turistična organizacija
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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

Podaljšanje roka za oddajo prijav

Ob-66249
Klinični center Ljubljana kot naročnik po-

daljšuje rok za oddajo prijav, v I. fazi omeje-
nega postopka za ugotavljanje sposobnosti
za dobavo računalniške opreme, objavlje-
nem v Ur. l. RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64485, v skladu s 25. členom ZJN-1.

Novi rok za oddajo prijav je 11. april
2002 do 10. ure, v sobi 13 v 1. nadstropju
Komercialnega sektorja Kliničnega centra,
Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, odpira-
nje prispelih prijav pa bo istega dne (11. 4.
2002) ob 12. uri v predavalnici 4 – 1.
nadstropje glavne stavbe Kliničnega centra,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Št. 4/02 Ob-66084
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

na oprema.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 31. 12.
2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33, dodat-
ne informacije Peter Weissensteiner, dipl.
inž. str., tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT negotovin-
sko, na ŽR št. 51800-603-33486, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo Pohištve-
na oprema.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do dne 16. 4. 2002, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-

pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev prijav;

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

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

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih

6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali

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

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

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

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, ena-
ke ali večje od ocenjene letne vrednosti;

7. da prijavitelj ni dal zavajajočih podat-
kov;

8. da zagotavlja dobavo tipske pohištve-
ne opreme opredeljene v “Opisu tipske po-
hištvene opreme“;

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

10. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor-razloženo in montirano na oddelek;

11. da zagotavlja dobavni rok blaga,
vključno z montažo iz področja javnega raz-
pisa v 30 dneh po prejemu naročila.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 7. 6. 2002, da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 6.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost predračuna.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo po-
nudnikom priznal usposobljenost za obdob-
je treh let. Postopek se bo izvajal po 3.
odstavku 19 člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-66193
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 07/39-34-700, faks
07/39-34-710.

3. (a) Vrsta in količina blaga: krmnih
mešanic za živali, kurilno ter plinsko olje
in prehrambeno blago. V skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Kmetijska šola Grm No-
vo mesto, Sevno 13, Novo mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

I. Krmne mešanice za:
– krave,
– konje,
– pitance,
– teleta,
– perutnino.
Ponudnik mora ponuditi za vse artikle v

sklopu.
II. Kurilno ter plinsko olje in benzin:
– kurilno olje,
– plinsko olje,
– neosvinčen benzin 95,
– mazalna olja in masti,
– plin v jeklenkah (35 kg).
Ponudnik mora ponuditi za vse artikle v

sklopu.
III. Prehrambeno blago po naslednjih

sklopih:
1. kruh in pekarsko pecivo,
2. mesni izdelki,
3. sveže meso,
4. meso perutnine in perutninski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. zmrznjena živila,
7. ribe,
8. sadje in zelenjava,
9. brezalkoholne pijače,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira za en sklop

oziroma skupino, več sklopov ali vse sku-
paj. Sposobnost dobave bo ponudnikom
priznana po sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Kmetijska šola
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Grm Novo mesto, računovodstvo Kovačič
Marija, tel. 07/39-34-713.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
12. aprila 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za
razpisno  dokumentacijo:  8.000 SIT  na
ŽR 52100-603-30234 s pripisom Javni
razpis.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 4. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13, 8000 Novo mesto (tajništvo).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 19. 4. 2002, 22. 4. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena v drugi fazi izbiranja ponudbe.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: g. Kovačič, tel. 07/39-34-713.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Kmetijska šola Grm Novo mesto

Št. 168/01 Ob-66286
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica

Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/780-01-00, 780-01-06, faks
03/780-02-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osnovna
sredstva.

(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:

A) vozila, traktor,
B) računalniki in elektronska oprema,
C) pisarniška oprema – pohištvo,
D) ostala sredstva manjše vrednosti.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: za skupine
A., B., C. in D. – 3 obdobja v 2. fazi:

– 1. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 5.
2003,

– 2. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 5.
2004,

– 3. obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 5.
2005.

5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihi-
atrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37,
Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne
informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 03/780-02-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
29. 3. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo osnov-
na sredstva.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: 12. 4. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: /

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecev ni bil blokiran(ve-
lja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 2 ali BON 3),

7.
7.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,

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

8. da ni dal zavajajoče podatke,
9. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,

10. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste blaga iz skupine, za katero se prijavlja
na razpis,

11. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
12. da bo dostava fco Psihiatrična bolni-

šnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo in zmontirano,

13. da bo na zahtevo naročnika predlo-
žil vzorce blaga.

11. Datum ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudbe 24. 5. 2002 do
11. ure.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 26. 5. 2002.

12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja
cena posamezne skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
42,459.510 SIT. Naročnik bo priznal uspo-
sobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma sku-
pine. V primeru, da naročnik ne pridobi no-
bene ponudbe ali bodo ponudbe neprimer-
ne, bo nadaljeval z oddajo naročila po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

Dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 2. točko.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

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. 025-23/2002-2 Ob-66239
1. Naročnik: Ministrstvo za okole in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, telefon 01/478-48-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organiziranje le-
talskih prevozov in namestitvenih aran-
žmajev, priloga 1A - 3, 1B - 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

1. sklop: organiziranje letalskih prevo-
zov,

2. sklop: organiziranje namestitvenih
aranžmajev.

Prijavitelji lahko predložijo prijavo za en
sklop, ali za oba sklopa skupaj, tudi ponud-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24-25 / 22. 3. 2002 / Stran 2473

be bodo sprejemljive za en sklop ali za oba
sklopa skupaj.

5. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do 31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, soba P 10,
Nives Jurcan, telefon 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, negotovinsko pla-
čilo na žiro račun št. 50100-840-061-6163
18 25127-7141998-00000002.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 4. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: pravilnik o načinu in postopku pridobi-
tve licenc za opravljanje dejavnosti organizi-
ranja turističnih potovanj ter o načinu vode-
nja 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 predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be predvidoma do 22. 5. 2002, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe do
31. 5. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: 1. sk-
lop: cena, pooblastila letalskih prevoznikov,
reference; 2. sklop: cena, reference - meri-
la so sestavni del druge faze omejenega
postopka.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

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. 231-02 Ob-66034
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 3 kosov respiratorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

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

naročilo dodeljeno: Medicotehna, d.o.o.,
Zadobrovška cesta 42 A, 1260 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
24,865.437,50 SIT z vključenim DDV.

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

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

nudbe: 24,865.437,50 SIT z DDV in
24,865.437,50 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 231-02 Ob-66035
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup oscilacijskega respiratorja za
novorojenčke in dojenčke.

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

6. Ime  in  naslov  dobavitelja,  ki  mu
je naročilo dodeljeno: Medicotehna,
d.o.o., Zadobrovška cesta 42 A, 1260
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,702.893,50
SIT z vključenim DDV.

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

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

nudbe: 8,702.893,50 SIT z DDV in
8,702.893,50 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 231-02 Ob-66036
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup kombiniranega respiratorja z
integriranim NO sistemom za novorojen-
čke, otroke in odrasle.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AMS Meding, d.o.o.,
Leona Dobrotinška 2,3320 Šentjur.

7. Pogodbena vrednost: 9,114.000
SIT z vključenim DDV.

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

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

nudbe: 9,114.000 SIT z DDV in 9,114.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 231-02 Ob-66037
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup univerzalnega rentgenskega
sistema za radiografijo in fluoroskopijo
ter digitalno slikanje preko slikovnega
ojačevalnika.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, 1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 72,187.327,71
SIT z DDV.

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

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

nudbe: 72,187.327,71 SIT z DDV in
72,187.327,71 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji po 1. točki prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana
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Št. 4803 Ob-66042
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

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

3. Datum izbire: 25. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava pisarniškega materiala, Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije je izbrani izvajalec prejel najvišjo
skupno oceno – po sklopih.

Cena 60 točk, Kakovost 20 točk, Refe-
rence 15 točk, Finančna moč 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, d.d., Ljubljana za
sklop 1, 2, 3, 5, 6 ter MK-Birooprema,
d.d., Ljubljana za sklop 4, 7.

7. Pogodbena vrednost: 7,617.235
SIT za sklop 1; 21,560.328,80 SIT za sklop
2; 4,122.155,04 SIT za sklop 3;
10,605.986,12 SIT za sklop 4;
25,165.179,16 SIT za sklop 5;
747.530,69 SIT za sklop 6;
20,894.032,53 SIT za sklop 7.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za sklop 1: 12,976.252 SIT,
7,617.235 SIT; za sklop 2: 24,728.822,53
SIT, 21,560.328,80 SIT; za sklop 3:
4,934.335,78 SIT, 4,122.155,04 SIT; za
sklop 4: 12,535.153,35 SIT,
10,605.986,12 SIT; za sklop 5:
30,646.258,99 SIT, 25,165.179,16 SIT;
za sklop 6: 3,465.083,85 SIT, 747.530,69
SIT; za sklop 7: 27,529.955,98 SIT,
12,104.572,26 SIT.

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

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2 Ob-66043
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina

Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,

4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/25-26-010, faks 04/25-26-026.

3. Datum izbire: 19. 2. 2002 (za ob-
dobje od 1. 3. 2002 do 31. 8. 2002).

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni artikli (sveža zelenjava
in sadje, suho sadje) za potrebe šolske
kuhinje, za obdobje šestih mesecev; kraj
dobave: Osnovna šola Davorina Jenka Cer-
klje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207
Cerklje na Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

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

6. sveža zelenjava in sadje, suho sadje:
Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva 54,
4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih artiklih.

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

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

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem

Št. 01-1/02 Ob-66044
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bolni-
šnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

3. Medinova d.o.o., Ljubljana, Masaryk-
ova 17, 1000 Ljubljana;

4. Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

5. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

6. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski na-
sip 6, 1000 Ljubljana;

7. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizan-
ska 109, 6210 Sežana;

8. Biomedis M.B., Trgovina d.o.o., Slo-
kanova 12, 2000 Maribor;

9. Lek d.d., SPE Medicinski pripomoč-
ki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;

10. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasi-
čeva ul. 10, 1000 Ljubljana;

11. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;

12. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;

13. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

14. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minařikova ul. 6, 2000 Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost: Interpart:
931.197,90 SIT; Sanolabor: 4,448.191,80
SIT; Medinova: 7,730.360,19 SIT; Medias
International: 10,667.605,43 SIT; Medis:
26,680.295,38 SIT; Karanta Ljubljana:
9,920.353,05 SIT; Auremiana:
10,954.916,73 SIT; Biomedis M.B.:
3,781.748,96 SIT; Lek: 3,306.800,16 SIT;
Salus: 109,277.152,50 SIT; Genos:
2,288.341,44 SIT; Gopharm:
36,197.038,71 SIT; Kemofarmacija:
155,105.912,53 SIT; Farmadent:
159,152.958,13 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive zaradi raz-
ličnega števila ponujenih vrst blaga.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno razpisano vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54342.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 02-1/02 Ob-66045
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: obvezilni in sanitetni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Johnson & Johnson S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000
Ljubljana;

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

3. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;

4. Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

5. Medinova d.o.o., Ljubljana, Masaryk-
ova 17, 1000 Ljubljana;

6. Tosama, Tovarna sanitetnega materi-
ala d.d., Šaranovičeva c. 35, 1230 Domža-
le;

7. Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana;

8. Helpy d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Tr-
zin;

9. Merit d.o.o., Šmartinska c. 130, 1000
Ljubljana;

10. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;

11. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

12. Profarmakon International d.o.o,
Preradovičeva ul. 20a, 2000 Maribor;

13. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin;

14. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Johnson & Jo-
hnson: 3,668.203,98 SIT; Sanolabor:
28,823.769,95 SIT; Interpart: 3,632.501,26
SIT; Medias International: 185.286,52 SIT;
Medinova: 6,593.112 SIT; Tosama:
65,649.436,36 SIT; Iris: 2,234.425,43 SIT;
Helpy: 827.636,28 SIT; Merit: 7,826.971,30
SIT; Gopharm: 7,934.914,84 SIT; Kemofar-
macija: 11,746.899,30 SIT; Profarmakon In-
ternational: 24,854.555,49 SIT; Simps’s:
2,825.867,49 SIT; Emporio Medical:
10,514.960,84 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive zaradi raz-
ličnega števila ponujenih vrst blaga.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno razpisano vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54344.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 10-1/02 Ob-66046
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: šivalni material; dobava: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

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

1. Farmadent, Trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o., Minařikova ul. 6, 2000 Maribor;

2. Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000 Ljublja-
na;

3. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;

4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Farmadent:
226.999,65 SIT;  Johnson  &  Johnson
S.E.: 85,591.260,06 SIT;  MM  Surgical:
43,405.604,92 SIT; Sanolabor:
2,909.459,92 SIT.

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

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

nudbe: ponudbe niso primerljive zaradi raz-
ličnega števila ponujenih vrst blaga.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposo-
bnost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezno razpisano vrsto blaga.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54343.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 405-123/2001 Ob-66047
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/244-11-76; faks
01/244-12-69.

3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme učilnic,

upravnih prostorov, knjižnice in kuhinje
za objekt Gimnazije Kočevje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesing d.o.o., Reška
cesta 15, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 95,734.446
SIT.

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

Število prejetih ponudb: 4.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

98,962.765 SIT/86,053.896 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 3. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 405-115/2001 Ob-66050
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in vgradnja opreme za
Študentski dom 2 – Pri parku 7, 2000
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila: cena
65%, reference 25%, garancijski roki 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Svea, lesna in-
dustrija, d.o.o., Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 48,479.677,58
SIT.

8. Vrednost, ki jo je ponudnik oddal
podizvajalcem: /

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

nudbe: 60,156.853,82 SIT,
48,479.677,58 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: Ob-58973.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 87/3376/2001 Ob-66085
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o..
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-32-22,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za iz-
gradnjo hrbteničnega IP VPN omrežja:

– sklop A: vozlišča Ljubljana, Maribor in
Koper,

– sklop B: vozlišče Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: skupna ponudbena cena

70%, plačilni pogoji 5%, reference proizva-
jalca za opremo 5%, reference izvajalca za
montažo opreme 5%, opis ponujene tehnič-
ne rešitve 10%, garancijska doba 5%,
ustreznost opreme -20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brn-
čičeva 45, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
118,298.701,05 SIT - zaradi spremembe
DDV-ja se pogodben cena spremeni na
119,292.807,78 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: tri ponudbe so bile izločene iz nada-
ljne obravnave kot neprimerne oziroma ne-
pravilne.

– za sklop A: 118,298.701,05 SIT,
116,977.248,76 SIT.

– sklop B se ne odda.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 3. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Sektor za telekomunikacije

Ob-66091
1. Naročnik: Osnovna šola Jožeta Gor-

jupa Kostanjevica na Krki.
2. Naslov naročnika: Gorjanska 2,

8311 Kostanjevica na Krki, tel.
07/486-60-12, telefaks 07/486-60-14.

3. Datum izbire: 25. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gor-
janska 2, 8311 Kostanjevica na Krki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

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

1. skupina: meso in mesni izdelki:
1/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta

10, 2250 Ptuj,
1/2 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta

6, 8000 Novo mesto,
1/3 Mesni butik in dnevni bar Marjanca

Jeler s.p., Cesta prvih borcev 26, 8280
Brestanica,

2. skupina: ribe:
2/1 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231

Ljubljana-Črnuče,
2/2 KZ Krka z.o.o. Šentjernejska cesta

6, 8000 Novo mesto,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana,
3/2 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231

Ljubljana-Črnuče,
4. skupina:
4/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
4/2 Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

8000 Novo mesto,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
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5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,

5/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,

5/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,

6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice:
6/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta

6, 8000 Novo mesto,
6/2 KZ Krško z.o.o., Rostoharjeva 88,

8270 Krško,
7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta

6, 8000 Novo mesto,
7/2 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto,
7/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
7/4 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
8. skupina: zamrznjeni izdelki: Pekarna

Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,

9. skupina: sadni sokovi in sirupi: Mer-
cator Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo
mesto,

10. skupina: olja in izdelki: Mercator Do-
lenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,

11. skupina: ostalo prehrambeno blago:
11/1 Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto,
11/2 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
11/3 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 - 1,559.572,38 SIT,
1/2 - 4,452.659,80 SIT,
1/3 - 4,349.380 SIT,
2. skupina:
2/1 - 334.978,56 SIT,
2/2 - 356.682,90 SIT,
3. skupina:
3/1 - 2,604.261,74 SIT,
3/2 - 155.937 SIT,
4. skupina:
4/1 - 3,590.674 SIT,
4/2 - 3,809.500 SIT,
5. skupina:
5/1 - 972.306,50 SIT,
5/2 - 402.991,59 SIT,
5/3 - 311.603,97 SIT,
6. skupina:
6/1 - 2,226.665,11 SIT,
6/2 - 2,355.883,02 SIT,
7. skupina:
7/1 - 1,548.479,01 SIT,
7/2 - 2,219.013,79 SIT,
7/3 - 710.194,77 SIT,
7/4 - 867.690,02 SIT,
8. skupina: 92.420,30 SIT,
9. skupina: 1,312.505,14 SIT,
10. skupina: 365.716,14 SIT,
11. skupina:
11/1 - 3,032.561,88 SIT,
11/2 - 1,794.500,36 SIT,
11/3 - 1,106.136,45 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 4,552.659,80 SIT,

1,559.572,38 SIT,

2. skupina: 356.682,90 SIT, 334.978,56
SIT,

3. skupina: 3,319.225,91 SIT,
155.937 SIT,

4. skupina: 4,196.672,80 SIT,
3,590.674 SIT,

5. skupina: 972.306,50 SIT,
311.603,97 SIT,

6. skupina: 2,398.813,25 SIT,
2,226.665,11 SIT,

7. skupina: 2,219.013,79 SIT,
710.194,77 SIT,

8. skupina: 153.722 SIT, 92.420,30 SIT,
9. skupina: 1,454.706 SIT,

1,312.565,14 SIT,
10. skupina: 365.716,74 SIT,

365.716,74 SIT,
11. skupina: 3,032.561,88 SIT,

1,106.136,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: glede na to, da je naročnik za dobavo
živil po posameznih skupinah izbral več po-
godbenih dobaviteljev se je v pogobah obve-
zal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil bla-
go najmanj v višini 20% pogodbene vrednosti.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki

Št. 384/02 Ob-66094
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-84, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 9,500.000 neosvinčenega motorne-
ga bencina super 95, Speyer, ZRN.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
407,502.763,16 SIT.

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

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

be: 430,718.303,60 SIT, 407,502.763,16
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št. objave
264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 5-6/01 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov

Št. 384/02 Ob-66095
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-84, faks
01/534 66 75, e-mail m.podkrz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 19,000.000 l dieselskega goriva,
Speyer, ZRN.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MOL Slovenija d.o.o.,
Partizanska 61, 9220 Lendava.

7. Pogodbena vrednost:
852,090.960,80 SIT.

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

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

nudbe: 864,606.113,10 SIT,
852,090.960,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, št. objave
264/01, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 5-6/01 z dne 26. 1.
2001, Ob-42541.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Ob-66122
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-33-43.

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

ve: dobava aparature za tekočinsko kro-
matografijo (HPLC), Veterinarska fakul-
teta, Inštitut za higieno in patologijo pre-
grane živali, Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  cena  do  30 točk,  rok
dobave  do  20  točk,  garancijski  rok  do
10 točk, zagotavljanje nadomestnih delov
do  10  točk,  strokovna  priporočila  do
20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Labena d.o.o., Šmar-
tinska 130, 1528 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,816.490
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,820.976,10 SIT, 17,816.490
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. marec 2002.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
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Ob-66195
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. 07/48-02-000, telefaks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: rezervni deli glavnega električne-
ga generatorja proizvajalca Siemens-
Westinghouse.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se dodeljuje na
podlagi 3. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens Aktiengesell-
schaft - Power Generation, Mellinghofer
Straße 55, 45476 Muelheim an der Ruhr,
Germany.

7. Pogodbena vrednost:
64,666.742,86 SIT.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-66221
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Sevnica.
2. Naslov naročnika: NHM 22, 8290

Sevnica, tel. 07/816-16-50, faks
07/816-16-55.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji na-
ročila z dne 11. 2. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: vrsta in količina po sklopih, dobava:
NHM 22, 8290 Sevnica:

1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: sadje in zelenjava,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: sveže meso,
5. sklop: mesni izdelki,
6. sklop: sadni sokovi in napitki,
7. sklop: testenine, keksi in zamrznje-

ni izdelki iz testa,
8. sklop: jajca,
9. sklop: perutnina, perutninski iz-

delki,
10. sklop: ribe in zmrznjena zelenjava,
11. sklop: splošno prehrambeno

blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena do 12 točk,
– kompletnost sklopa do 10 točk,
– rok dobave do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji do

4 točke,
– reference do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: Pekarna Kruhek, Karel Kozole

s.p., Trg svobode 40, 8290 Sevnica,

2. sklop: KZ Krško z.o.o. Rostoharjeva
88, 8270 Krško,

3. sklop: Mlekarna Celeia d.d., Arja vas
92, 3301 Petrovče,

4. sklop: KZ Sevnica z.o.o., Savska c.
20/c, 8290 Sevnica,

5. sklop: KZ Sevnica, z.o.o., Savska c.
20/c, 8290 Sevnica,

6. sklop: Greda d.o.o., Pod Radovnico
3, 8233 Mirna,

7. sklop: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenj-
ska c. 442, 1291 Škofljica,

8. sklop: Kmetija Grilc, Anton Grilc s.p.,
Pečje 16, 8290 Sevnica,

9. sklop: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini,

10. sklop: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini,

11. sklop: Mercator Dolenjska d.d., Li-
vada 8, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 1,188.050,20 SIT,
2. sklop: 3,740.867 SIT,
3. sklop: 1,932.104,32 SIT,
4. sklop: 2,584.075 SIT,
5. sklop: 1,153.741 SIT,
6. sklop: 527.375,01 SIT,
7. sklop: 525.482,10 SIT,
8. sklop: 207.900 SIT,
9. sklop: 1,104.425 SIT,
10. sklop: 617.340 SIT,
11. sklop: 2,585.101,42 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 42.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 1,190.383,66 SIT,

1,188.050,20 SIT,
2. sklop: 4,868.945 SIT, 3,558.235

SIT,
3. sklop: 1,932.104,32 SIT, 1,924.047

SIT,
4. sklop: 2,841.222,50 SIT, 2,503.800

SIT,
5. sklop: 1,225.280 SIT, 1,054.946

SIT,
6. sklop: 737.450,51 SIT, 527.375,01

SIT,
7. sklop: 525.482,10 SIT, nekomplet-

na 145.400 SIT,
8. sklop: 227.304 SIT, 161.584,50 SIT,
9. sklop: 1,183.940 SIT, 1,061.453

SIT,
10. sklop: 654.790 SIT, 617.340 SIT,
11. sklop: 2,585.101,42 SIT,

2,383.909,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 107-110/2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 342/02 Ob-66224
1. Naročnik: Osnovna šola Tabor I Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Tabor I, Ul. Arnolda Tovornika 21, 2000
Maribor, tel. 02/331-94-71, faks
02/331-94-29.

3. Datum izbire: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po 3. odstavku
19. člena ZJN-1 po skupinah blaga oziro-
ma sklopih; kraj dobave: Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena v skupini ozi-
roma sklopu.

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

1. skupina: sadje in zelenjava: Gramis
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska So-
bota,

2. skupina: kruh in pekovski izdelki: Pe-
karna Postojna d.o.o., Kolodvorska 5c,
6230 Postojna, Pekarna Kruhek Ptuj,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče,

4. skupina: meso in mesni izdelki: Me-
sarstvo Igor Bračič s.p., Ul. borcev za se-
verno mejo 29, 2000 Maribor,

5. skupina: perutnina in izdelki: Mesar-
stvo Igor Bračič s.p., Ul. borcev za severno
mejo 29, 2000 Maribor,

6. skupina: moka in testenine: Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,

7. skupina: zamrznjena prehrana: Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš,

8. skupina: sokovi in sirupi: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,

9. skupina: razna prehrana: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: sadje in zelenjava:

2,236.000 SIT,
2. skupina: kruh in pekovski izdelki:

4,329.250 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:

4,125.169,40 SIT,
4. skupina: meso in mesni izdelki:

4,986.250 SIT,
5. skupina: perutnina in izdelki:

1,312.150 SIT,
6. skupina: moka in testenine: 841.478

SIT,
7. skupina: zamrznjena prehrana:

1,679.363 SIT,
8. skupina: sokovi in sirupi: 752.080 SIT,
9. skupina: razna prehrana: 4,434.348

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni bilo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: sadje in zelenjava:

4,157.720 SIT, 2,236.000 SIT,
2. skupina: kruh in pekovski izdelki:

7,489.800 SIT, 4,329.250 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:

5,328.828 SIT, 4,125.169,40 SIT,
4. skupina: meso in mesni izdelki:

6,858.827,50 SIT, 4,986.250 SIT,
5. skupina: perutnina in izdelki:

1,514.450 SIT, 1,312.150 SIT,
6. skupina: moka in testenine:

1,136.366,50 SIT, 841.478 SIT,
7. skupina: zamrznjena prehrana:

2,106.752,70 SIT, 1,679.363 SIT,
8. skupina: sokovi in sirupi: 1,109.770

SIT, 752.080 SIT,
9. skupina: razna prehrana:

6,009.791,19 SIT, 4,434.348 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Tabor I Maribor (taj-
ništvo).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
Rs, št. 3-4 z dne 18. 1. 2002, Ob-62497.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

Osnovna šola Tabor I Maribor

Št. 404-08-180/01-8 Ob-66238
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščan 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002 pod ozna-

ko MORS 192/2001 - ODP.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: eno gasilsko vozilo II.

Dobava: URSZR, ICZR Ig.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: ponudbe ponudnikov
WEBO d.o.o., Kardeljeva pl. 11A, 1000
Ljubljana,  Gasilska  oprema  d.o.o.,  Ko-
prska c. 94, 1000 Ljubljana in WEBO
d.o.o., Ul. Heroja Šaranoviča 29, 2000
Maribor niso ustrezale tehničnim zahtevam,
navedenim v razpisni dokumentaciji. Glede
na to, da je naročniku v predmetnem
postopku oddaje javnega naročila ostala le
ena pravilna ponudba ponudnika MI-STAR
II d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
naročnik ni oddal javnega naročila temveč
bo ponovil postopek pod drugačnimi
pogoji.

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

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek se ponovi pod drugačnimi
pogoji.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Ministrstvo za obrambo

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. 231-02 Ob-66032
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 17. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba adaptacije pro-
storov za selitev hospitalne dejavnosti
na Kliničnem oddelku za žilne bolezni,
SPS Interne klinike.

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

1. ponudbena vrednost 80%,
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 10%,
3. rok izvedbe 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: MPM Engineering, d.o.o.,
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
168,033.547,78 SIT z DDV.

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

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

be: 188,698.512,20 SIT z DDV in
160,000.214,30 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55105.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 231-02 Ob-66033
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, faks
01/522-12-54.

3. Datum izbire: 30. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba adaptacije pro-
storov za selitev ambulantne dejavnosti
na Kliničnem oddelku za žilne bolezni,
SPS Interne klinike.

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

1. ponudbena vrednost 80%,
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 10%,
3. rok izvedbe 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Pod-
milščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
127,445.034,74 SIT z vključnim DDV.

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

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

be: 151,904.942,70 SIT z DDV in
109,438.952,49 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55111.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 01-351-01-25/98 Ob-66041
1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska

cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih del: dozi-

dava in adaptacija športne dvorane pri
Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna v Ri-
bnici (gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela).

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): Državna revizijska komisija je

ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila
postopek oddaje javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2002.

Občina Ribnica

Št. 407-260/2001 Ob-66049
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/244-11-76; faks
01/244-12-69.

3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja Poklicne živil-
ske šole v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ekonomsko najugod-
nejša ponudba po merilih; skupna po-
nudbena cena 40%, zagotavljanje loka-
cijskih pogojev nudenega zemljišča 25%,
ustreznost idejnih arhitektonskih zasnov
objekta 25%, garancijski roki 6%, rok
izgradnje 4%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMOS Inženiring d.d., Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.699,717.823
SIT.

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

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

ponudbe: 1.699,717.823 SIT,
1.517,964.952 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 3. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 403-31/2000 Ob-66086
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja prizidka dveh
čajnih kuhinj ob vežicah na Pokopališču
Blejska Dobrava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najugo-
dnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kovinar Gradnje St.
d.o.o., Jesenice, Spodnji Plavž 6.

7. Pogodbena vrednost: 16,660.083,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,657.933,90 SIT.

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

nudbe: 17,471.384,80 SIT in
16,660.083,30 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2001.

Občina Jesenice

Št. 403-93/2001 Ob-66087
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
faks 04/586-92-70.

3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nivojsko križanje in-
dustrijskega tira z industrijsko cesto –
Poslovna cona Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, reference ponu-
dnika na podobnih objektih 20%, plačilni
pogoji 10%. Izbran je bil ponudnik, katere-
ga ponudba je na podlagi meril prejela naj-
višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatiza-
cija procesov, d.d., Stegne 21, 1521 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 58,829.531,15
SIT (skupaj z DDV).

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

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

be: 80,618.574,55 SIT in 58.829.531,15
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Jesenice

Št. 403-88/2001 Ob-66088
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
faks 04/586-92-70.

3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sekundarno kanalizacij-
sko omrežje starega dela naselja Hruši-
ca in vodovod Žerjavec.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh
razpisnih pogojev je bila edino merilo
najugodnejša cena. Izbran je bil ponudnik,
ki je ponudil najugodnejšo ceno za iz-
vedbo del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec GIP d.o.o., Po-
lica 25, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 40,495.929,62
SIT (skupaj z 19% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,778.519,70 SIT
(skupaj z DDV).

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

nudbe: 49,141.016,70 SIT in
40,495.929,62 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Jesenice

Št. 110-1/02 Ob-66194
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacij mostov
VA 095 in VA 096 preko Slatinskega
potoka na AC odseku 038 Slovenske
Konjice–Dramlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega po-
nudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Nizke gradnje d.d.
Maribor, Lavričeva 3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 87,382.639,80
SIT.

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

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

be: 136,671.664,20 SIT, 87,382.639,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-66227
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije podvo-
za Unec VA 166 na AC odseku 055, km
0,000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega po-
nudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis inženiring d.d., Le-
tališka 33, 1110 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
47,082.099,12 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,769.184,74 SIT, 47,082.099,12
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-66228
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije viaduk-
ta VA -0100 Dramlje - sanacija desnega
pasu v km 35+760 do km 35+900.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega po-
nudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost:
150,027.256,34 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 206,779.948,75 SIT, 150,027.256,34
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-66229
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sanacije viaduk-
ta Dolgi most VA 046 v km 0,280, odse-

ka 016 Priključek Vič - Razcep Razdrto
na AC A1 Šentilj - Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa. Ponudba uspešnega po-
nudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 59,379.784,80
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,719.572,05 SIT, 59,379.784,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

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

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. 08/02 Ob-66038
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

transportnih naprav (1 a, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. ponudbena cena za KV

ključavničarja-viličarista - do 32 točk,
2. ponudbena cena za KV ključavničar-

ja - do 63 točk,
3. plačilni pogoji - do 5 točk,
Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj
navedenih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,930.000
SIT (brez DDV).

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

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

nudbe: 7,560.000 SIT in 6,664.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 14. 12.
2001, Ob-60327.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 06/02 Ob-66039
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

mlinov kotla (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. ponudbena cena za KV ključavničarja

- do 80 točk,
2. ponudbena cena za varilca - do 15

točk,
3. plačilni pogoji - do 5 točk,
Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Himomontaža d.o.o., Ču-
farjeva ulica 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,675.000
SIT (brez DDV).

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

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

be: 20,010.000 SIT in 15,435.000 SIT .
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 30. 11.
2001, Ob-59450.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 07/02 Ob-66040
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

tlačnega dela kotla in popravilo visokot-
lačnih armatur (1 a, zap. št. 1).

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

1. ponudbena cena za varilca (v. t. d. k.)
- do 16 točk;

2. ponudbena cena za KV
ključavničarja-cevarja (v. t. d. k.) - do 33
točk;

3. ponudbena cena za KV ključavničarja
(v. t. d. k.) - do 16 točk;

4. ponudbena cena za KV ključavničarja
(p. v. a.) - do 30 točk;

5. plačilni pogoji - do 5 točk,
Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj
navedenih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,879.000
SIT (brez DDV).

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

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

nudbe: 19,695.000 SIT in 15,879.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 30. 11.
2001, Ob-59450.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 2.3-1157/02 Ob-66078
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta PGD/PZI – Modernizacija odseka
proge Ormož-Murska Sobota-LOT3: re-
konstrukcija postaje Beltinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju pogojev za usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tiring, Podjetje za že-
lezniški inženiring d.o.o., Motnica11, 1236
Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: 21,468.000
SIT (vključuje DDV).

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

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

nudbe 23,844.000 SIT, 21,468.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 3. 2002.
Republika Slovenija

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 403-102/2001 Ob-66089
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-00,
faks 04/586-92-70.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 50%, reference 40%,
rok izvedbe 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hu-
dournikov d.d., Ljubljana, Hajdrihova ulica
28, 1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg storitev: izdelava
strategije in razvojnega projekta za ob-
močje Karavank med Stolom in Kepo,
ožje območje Dovška Baba – Rožca –
Belščica.

7. Pogodbena vrednost: 16,160.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,656.000 SIT.

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

nudbe: 19,992.000 SIT; 16,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v času od izbire najugodnejše po-
nudbe in do podpisa pogodbe o izvedbi del
se je spremenila stopnja DDV, zato je na
podlagi 17. člena Obligacijskega zakonika
pogodbena vrednost višja za 1% od ponuje-
ne vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Občina Jesenice

Št. 3/799/2002 Ob-66346
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-24-41.

3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

sistemov lokalne informatike v RTP Pod-
log, RTP Kleče, RTP Okroglo, RTP Ko-
per, RTP Pivka in RTP Ilirska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (5. toč-

ka 110. člena ZJN-1), ker gre za povečanje
obsega obstoječih izdelkov in bi zamenjava
dobavitelja pomenila nabavo dodatne opre-
me in neskladnosti tehnične opreme.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iskra Sysen, d.d. Stegne
21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 72,475.200
SIT.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 3. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 2/02-15 Ob-66128
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje peri-

la, ca. 160.000 kg perila v letu 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Belin IPP d.o.o., Ratan-
ska vas 16, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 29,683.200
SIT.

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

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

be: 32,640.000 SIT, 29,683.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 3. 2002.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 047/2001 Ob-66129
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: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: ureditev ko-

mandne sobe v NE Krško - notranja opre-
ma.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije:

a) usposobljenost za delo in opremlje-
nost do 50 točk,

b) ustreznost programa zagotovitve kva-
litete do 10 točk,

c) reference do 20 točk,
d) cena do 20 točk,
je izbrani ponudnik najugodnejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mizarstvo Medved, Erih
Medved, s.p., Trebež 21A, 8253 Artiče.

7. Pogodbena vrednost: 47,495.950
SIT.

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

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

nudbe: 59,232.212 SIT, 47,495.950 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 24/2001 Ob-66327
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: po obvestilu o oddaji

javnega naročila z dne 22. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programske opreme za informacijski
podsistem ŠKIS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (2. tč. 1. odst. 20. člena ZJN-1).
Izbrani izvajalec je namreč edini usposob-
ljeni izvajalec, ki lahko zagotovi nemoteno
delovanje obstoječe programske opreme,
namenjene podpori poslovanja Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport in njeno prilaga-
janje spremembam v poslovanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: RRC Računalniške stori-
tve d.d., Jadranska 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost pogodbe znaša 10,419.648 SIT,
znesek pogodbe je fiksen in vsebuje vse
dajatve.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

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

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 26/2001 Ob-66328
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: po obvestilu o oddaji

javnega naročila z dne 22. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programske opreme za informacijski
podsistem Evidenca učencev – LOGI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
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no po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave (2. tč. 1. odst. 20. člena
ZJN-1). Izbrani izvajalec je namreč edini
usposobljeni izvajalec, ki lahko zagotovi
nemoteno delovanje obstoječe program-
ske opreme, namenjene podpori poslo-
vanja Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport in njeno prilagajanje spremembam v
poslovanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Logos Kranj d.o.o., Mir-
ka Vadnova 8, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost
pogodbe znaša 19,123.200 SIT, znesek po-
godbe je fiksen in vsebuje vse dajatve.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

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

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 23/2001 Ob-66329
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: po obvestilu o oddaji

javnega naročila z dne 22. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in nujna dograditev aplikativne opreme
za informacijske podsisteme:

– Temeljni registri v šolstvu,
– Razvid,
– PIK-i,
– ŠOL-S in Dijaški domovi,
– OR-POROČILO in OR-GLŠ,
– Sistemizacija OŠ in SŠ,
– Izbirni predmeti in
– Podpora inšpektoratu.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (2. tč. 1. odst. 20. člena ZJN-1).
Izbrani izvajalec je namreč edini usposob-
ljeni izvajalec, ki lahko zagotovi nemoteno
delovanje obstoječe programske opreme,
namenjene podpori poslovanja Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport in njeno prilaga-
janje spremembam v poslovanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: K&S Consulting, Sveto-
vanje in projektiranje v informatiki d.o.o, Te-
slova 30, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost
pogodbe znaša 34,768.944 SIT, znesek po-
godbe je fiksen in vsebuje vse dajatve.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 25/2001 Ob-66330
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: po obvestilu o oddaji

javnega naročila z dne 22. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programske opreme za informacijski
podsistem “ŠOLSKI OKOLIŠI – SOKOL“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (2. tč. 1. odst. 20. člena ZJN-1).
Izbrani izvajalec je namreč edini usposob-
ljeni izvajalec, ki lahko zagotovi nemoteno
delovanje obstoječe programske opreme,
namenjene podpori poslovanja Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport in njeno prilaga-
janje spremembam v poslovanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ASTER d.o.o., Nade Ov-
čakove 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost pogodbe znaša 7,133.184 SIT, zne-
sek pogodbe je fiksen in vsebuje vse da-
jatve.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Podelitev koncesij

Št. 120056/2002 Ob-66225
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00), Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 9/96, 11/97, Ur. vestnik Obči-
ne Trzin, št. 7/00) in 28. člena Odloka o
pogojih, postopkih in merilih za dajanje kon-
cesij s področja opravljanja gospodarske jav-
ne službe “Dimnikarstvo“ (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 09/01) objavlja župan Občine Trzin

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“dimnikarstvo“

I. Koncedent: Občina Trzin.
II. Naslov koncedenta: 1236 Trzin, Men-

geška cesta 9.

III. Predmet koncesije: opravljanje
obvezne gospodarske javne službe “dim-
nikarstvo“, ki obsega pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka.

IV. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za

območje celotne Občine Trzin,
b) količinsko: storitve koncesije se za-

gotavljajo za ca. 950 gospodinjstev oziro-
ma stanovanjskih enot, od tega ca. 900 v
individualnih hišah in ca. 50 v več sta-
novanjskih hišah ter 200 poslovnih pro-
storov.

V. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje se sklepa za določen čas, za dobo
5 let.

VI. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Trzin, Menge-
ška cesta 9, 1236 Trzin, Jorg K. Petrovič,
tel. 01/564-45-44.

b) Čas, v katerem se lahko, na vložišču
Občine Trzin, ob predhodnem plačilu zne-
ska iz tč. VI/c, prevzame razpisno doku-
mentacijo: ponedeljek od 8. do 14. ure,
sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 18.
ure, petek od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT (v ceni je vklju-
čen DDV), plačilo na podlagi računa ob
predhodnem posredovanju podatkov (firma,
naslov, davčna št., davčni zavezanec) na
TRR 01000-0100001845.

VII. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 24. 4. 2002 do 13. ure.

b) V primeru pošiljanja po pošti mora
ponudba, do roka določenega v točki VII
prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, s
pripisom  “Prijava  na  javni  razpis  za
podelitev  koncesije  za  opravljanje  go-
spodarske  javne  službe  dimnikarstvo  –
Ne  odpiraj“.

VIII. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 4. 2002 ob 15.
uri, v sobi št. 2/I Občine Trzin.

IX. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe ter dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti če so zahtevana: bančna ga-
rancija.

X. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 7. člena Odloka o
pogojih, postopkih in merilih za dajanje kon-
cesij na področju opravljanja gospodarske
javne službe “Dimnikarstvo“ (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št. 9/01).

XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

1. da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

2. da ima obrtno dovoljenje oziroma ugo-
tovitveno določbo po 4. členu ZGD,

3. da zaposluje najmanj eno osebo s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje te-
hnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi
leti delovnih izkušenj v dimnikarstvu,

4. da razpolaga z zadostnim številom de-
lavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposob-
ljenostjo oziroma izkušnjami na področju jav-
ne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikar-
ske smeri,
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5. da razpolaga z zadostnim številom
potrebnih delovnih priprav,

6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi
prostori,

7. da  zagotavlja  strokovno  in  kad-
rovsko  sposobnost  za  vodenje  katastra
javne  službe  ter  razpolaga  z  ustreznimi
delovnimi  pripravami  za  njegovo  vo-
denje,

8. da se obveže zavarovati proti od-
govornosti  za  škodo,  ki  jo  z  opravlja-
njem javne službe povzroči tretji osebi,
državi ali občini oziroma položiti ustrezno
varščino,

9. da zagotavlja interventno izvajanje
javne službe na poziv uporabnikov ob vsa-
kem času,

10. predložiti elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vo-
denja katastra, finančno-operativnega vidi-
ka in razvojnega vidika,

11. se izkazati o svojem finančnem
stanju,

12. da izpolnjuje druge, s predpisi do-
ločene pogoje.

XII. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2002. Koncedent bo spre-
jel odločitev v roku 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb z izdajo Upravne odločbe na
podlagi prvega odstavka 1. točke 144. čle-
na ZUP.

XIII. Merila za ocenitev ponudbe: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

XIV. Morebitne druge informacije: /
XV. Ponudba mora biti popolna, imeti

mora vse zahtevane elemente iz javnega
razpisa in razpisne dokumentacije tudi
glede določil o pogojih, ker bo v nas-
protnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

XVI. Občina Trzin si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

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

XVIII. Datum odposlane zahteve za ob-
javo: 15. 3. 2002

Občina Trzin

Št. 41406-3/2002 Ob-66279
Na podlagi 36. člena Zakona o go-

spodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 2., 3. in 12. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini
Pesnica (MUV, št. 4/96), 11. člena Odlo-
ka o podelitvi koncesije za obvezno lokal-
no gospodarsko javno službo ravnanja z
odpadki v občini Pesnica (MUV, št. 26/01)
in 85. ter 88. člena Statuta občine Pesni-
ca (MUV, št. 6/98 in 4/01) objavlja občina
Pesnica

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“ravnanje z odpadki“

1. Koncedent: Občina Pesnica, Pesni-
ca pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

2. Predmet koncesije: opravljanje go-
spodarske javne službe “ ravnanje z od-
padki “ v skladu z odlokom o podelitvi kon-

cesije za obvezno lokalno gospodarsko jav-
no službo ravnanja z odpadki v občini Pe-
snica (MUV, št. 26/01) in odlokom o rav-
nanju s komunalnimi odpadki v občini Pe-
snica (MUV, št. 4/96).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavno-
sti “ravnanje z odpadki “ na območju celot-
ne občine Pesnica. Razpisana koncesija
se podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za
dobo 10 let.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
8-ih dneh po objavi razpisa (med 8. in 10.
uro) na občini Pesnica, Pesnica pri Ma-
riboru 39/a,  2211  Pesnica  pri  Mariboru,
v tajništvu župana soba št. 109, ob pred-
ložitvi potrdila o vplačilu 6.000 SIT na
transakcijski račun občine Pesnica, št.
010000100008732, namen plačila “kon-
cesija - ravnanje z odpadki “.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse po-
goje, navedene v odloku o podelitvi kon-
cesije za obvezno lokalno gospodarsko jav-
no službo ravnanja z odpadki v občini Pe-
snica ter druge pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji.

7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku,
– reference ponudnika,
– dokazilo, da je ponudnik registriran

za dejavnost, ki je predmet koncesije in
izpolnjuje pogoje po 4. členu zakona o go-
spodarskih družbah, staro največ 3 mese-
ce, za samostojne podjetnike pa obrtno
dovoljenje,

– od notarja overjeno kopijo odločbe o
opravljanju dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije, staro največ 3 mesece,

– potrdilo  pristojnih  organov  o  pla-
čanih  davkih,  prispevkih  in  drugih  za-
konsko  določenih  dajatev,  staro  največ
1 mesec,

– dokazilo,  da  ponudnik  ni  v  po-
stopku  prisilne  poravnave,  stečajnem  ali
likvidacijskem postopku, staro največ
1 mesec,

– bonitetni obrazci: BON 1, BON 2 ali
BON 3, za samostojne podjetnike potrjeno
davčno napoved za zadnje davčno ob-
dobje,

– potrdilo ustrezne finančne institucije
o celoletnem prometu v zadnjih treh po-
slovnih letih,

– izjavo ponudnika o strinjanju z razpi-
snimi pogoji,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim številom delavcev, z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma
izkušnjami na področju javne službe,

– izjavo ponudnika, da razpolaga z za-
dostnim obsegom delovnih priprav,

– izjava ponudnika, da se obvezuje za-
varovati proti odgovornosti za škodo, ki jo
z opravljanjem javne službe lahko povzroči
tretji osebi, državi ali občini,

– izjava, da izpolnjuje druge s predpisi
določene pogoje,

– elaborat o opravljanju dejavnosti z vi-
dika kadrov, organizacije dela, tehnične
opremljenosti, finančno - operativnega vi-
dika in razvojnega vidika,

– cenik storitev z izdelano strukturo
cene,

– koncesijsko pogodbo – osnutek in
– ostale priloge.
8. Celotna ponudba mora biti jasna,

čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta.
Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, cene pa v slovenskih
tolarjih.

9. Oddajanje ponudb : ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi do-
kazili najkasneje do 22. 4. 2002 do 12.
ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako: javni razpis
- koncesija, ravnanje z odpadki - ne od-
piraj, na naslov: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Ma-
riboru.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri v sejni sobi krajevne skupnosti
Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri Maribo-
ru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru (nad
dvorano KUD).

Upoštevane bodo le pravilno označene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.

Pred pričetkom odpiranja ponudb mo-
rajo navzoči predstavniki ponudnikov pre-
dložiti pisna pooblastila za zastopanje po-
nudnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika se nahajajo v razpisni dokumen-
taciji.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša ponudba.

Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe
nosijo ponudniki.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim ponudnikom bo na podlagi
pravnomočne odločbe sklenjena koncesij-
ska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 3. 2002

Občina Pesnica

Javni razpisi

Št. 400-01-5/02 Ob-66104
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija

Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi 10. člena uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge
reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01; – v
nadaljevanju: uredba)

javni razpis
za podelitev koncesij za gospodarsko

izkoriščanje naplavin iz struge reke
Soče

I. Območje in predmet koncesije: Go-
spodarsko izkoriščanje naplavin (mivka, pe-
sek, prod, kamen) na naslednjem odseku
vodotoka Soča:
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Vodotok Občina Koordinate gorvodne Koordinate dolvodne
meje odseka meje odseka

Y X Y X

Bovec
Soča Kobarid 5 385 339,00 5 131 502,00 5 398 687,00 5 118 765,00

Tolmin

Odsek reke Soče je določen z koordina-
tami gorvodne meje in dolvodne meje odse-
ka, ki so prevzete iz državnega koordinatne-
ga sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji),
odčitane v temeljnih topografskih načrtih RS
v merilu 1:5000.

Posamezne lokacije in količine odvzema,
ki so predmet razpisa, so določene v Progra-
mu vzdrževanja vodnega režima reke Soče
in vodnogospodarskih objektov in naprav na
reki Soči za leto 2002, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem bese-
dilu: Program)

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. da je gospodarska družba registrira-

na v Republiki Sloveniji oziroma samostoj-
ni podjetnik posameznik vpisan v vpisnik
podjetnikov pri Ministrstvu za finance, Dav-
čni upravi, za opravljanje dejavnosti prido-
bivanja gramoza in peska in dajanja le-teh
v promet,

2. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,

3. da ni proti njemu uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek ali ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

4. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije in je tako dovoljenje zahteva-
no s posebnim predpisom,

5. da ne opravlja javne službe na podro-
čju vodnega gospodarstva,

6. da je tehnično usposobljen za od-
vzem naplavin,

7. da ima zagotovljeno možnost za sepa-
riranje in pripravo frakcij iz naplavin v la-
stnem obratu ali po pogodbi,

8. da ima zagotovljeno možnost skladi-
ščenja odvzetih naplavin.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek iz so-

dnega registra, ki ga izda pristojno Okrožno
sodišče.

Za samostojne podjetnike: potrdilo, da
je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov,
ki ga izda Davčna uprava RS.

2. Potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve, ki ga izda
Davčna uprava RS in ne sme biti starejši od
30 dni.

3. Potrdilo, da proti prijavitelju ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek, ki ga izda pristojno
Okrožno sodišče oziroma Davčna uprava
RS in ne sme biti starejši od 30 dni.

4. Dokazilo, da ima zagotovljeno mož-
nost za separiranje in pripravo frakcij iz na-
plavin v lastnem obratu ali po pogodbi (na
primer: uporabno dovoljenje za lastno se-
paracijo oziroma pogodbo, soglasje, ipd. z
imetnikom separacije)

5. Idejno zasnovo odvzema naplavin iz-
delano za lokacijo odvzema na katero se
vlaga prijava vključno z zahtevanimi priloga-

mi, pripravljeno po Navodilu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

Idejno zasnovo mora izdelati pravna ali
fizična oseba ustrezne stroke, vpisana ime-
nik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski
zbornici Slovenije.

6. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaga-
njih v dejavnost, ki je predmet koncesije (računi
že nakupljene opreme, projekta, zemljišč ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije: konce-
sija se podeli za obdobje do 31. decembra
2010. Rok začne teči z dnem podpisa kon-
cesijske pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec – Prijava na javni razpis, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije ter k te-
mu priloži vso zahtevano dokumentacijo na-
vedeno v poglavju III tega razpisa.

Izpolnjeno prijavo z vsemi zahtevanimi pri-
logami in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
– koncesija za gospodarsko izkoriščanje na-
plavin iz struge reke Soče” ter imenom in
naslovom prijavitelja, je treba predložiti v za-
prtih ovojnicah na Agencijo Republike Slove-
nije za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 6. 5. 2002 do 12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
7. 5. 2002 ob 13. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljub-
ljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpi-
ranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali
predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija za izvedbo javnega razpi-
sa ne bo obravnavala in bodo neodprte vr-
njene vlagateljem.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo dvignejo zain-

teresirani od dneva te objave do izteka pri-
javnega roka na Agenciji RS za okolje, Can-
karjeva 62, Nova Gorica (Patricija Mori, tel.
05/30-23-140).

VII. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja:

Prijava je veljavna le, če vsebuje vse za-
hteve tega razpisa.

Javni razpis je veljaven tudi, če je do
poteka razpisnega roka predložena vsaj ena
veljavna prijava.

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
v roku 15 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripravila predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovala Vladi Republike
Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obve-
ščeni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi vse zahte-
ve in pogoje iz Programa,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove

iz 5. točke, III. poglavja tega razpisa.
IX. Prednostna merila
Kot prednostna merila za izbor koncesi-

onarja se upoštevajo določila iz uredbe, in
sicer:

– boljša tehnična usposobljenost za od-
vzem, skladiščenje in pripravo frakcij,

– ustreznejša rešitev zagotavljanja var-
stva okolja,

– ustreznejša idejna zasnova odvzema
naplavin.

X. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij

med razpisom je: Silvo Smonkar, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana (tel. 01/478-40-00), vsak pone-
deljek, med 9. in 10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Ob-66118
Na podlagi proračuna Republike Slovenije

za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
32/01), 74. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01) in Pravilnika o do-
deljevanju regionalnih razvojnih spodbud lo-
kalnim skupnostim in regionalnim razvojnim
agencijam (Uradni list RS, št. 62/01), objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad)

javni razpis
za subvencioniranje izdelave

regionalnih zasnov prostorskega
razvoja v letih 2002 in 2003

1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 21, 1001 Ljubljana,
p.p. 653.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje iz-

delave regionalnih zasnov prostorskega raz-
voja za leti 2002 in 2003. Posamezna regi-
onalna razvojna agencija lahko kandidira s
predlogom za subvencioniranje izdelave re-
gionalne zasnove prostorskega razvoja. Pr-
va faza naloge (analiza stanja), bo obsegala
30% del in mora biti zaključena do 15. 10.
2002, druga faza (predlog vizije in variantne
rešitve) bo obsegala 30% del in mora biti
zaključena do 14. 3. 2003, tretja faza (pre-
dlog regionalne zasnove) bo obsegala 20%
del in mora biti zaključena do 13. 6. 2003
in četrta faza (dopolnjeni predlog regional-
ne zasnove) bo obsegala 20% del in mora
biti zaključena do 15. 10. 2003.

3. Upravičenci do prijave
Upravičenci so regionalne razvojne agen-

cije, ki so jih občine pooblastile za izvajanje
nalog regionalne razvojne agencije in so vpi-
sane v evidenco pri Agenciji RS za regionalni
razvoj ter izpolnjujejo pogoje določene v Pra-
vilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje
nalog regionalne razvojne agencije (Uradni
list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01).
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4. Pogoji subvencioniranja
Ob pogojih, ki so navedeni v javnem raz-

pisu, je treba posebej poudariti, da je zaradi
pogojev uporabe proračunskih sredstev
možno prijaviti za subvencioniranje le nalo-
ge, ki bodo prvo fazo imele zaključeno do
15. 10. 2002, drugo fazo do 14. 3. 2003,
tretjo fazo do 13. 6. 2003 in četrto fazo do
15. 10. 2003.

Regionalna razvojna agencija mora za-
gotoviti 70% sredstev od predvidenega ali
ocenjenega skupnega zneska sredstev, po-
trebnih za izvedbo naloge. Najvišji možni
delež subvencije je 9 mio SIT.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem znesku 27 mio SIT. Regionalne
razvojne agencije, ki bodo izbrane za sub-
vencioniranje, bomo hkrati z dostavo sklepa
o subvencioniranju pozvali k sklenitvi po-
godb. Če se regionalna razvojna agencija v
roku 8 dni ne bo odzvala na poziv, bomo
šteli, da je odstopila od prijave za dodelitev
sredstev. Vse potrebne sestavine za pripra-
vo pogodbe mora vsebovati že vloga za sub-
vencioniranje.

Regionalne razvojne agencije bodo mo-
rale oddajo in izvedbo subvencioniranega
dela opraviti v skladu z zakonom o javnih
naročilih, kar bomo dosledno preverjali.

Način in pogoji subvencioniranja so na-
vedeni tudi v priloženem vzorcu pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Posebej opozarjamo na obveznosti prejem-
nika sredstev, ki so določene v 6. členu
vzorca pogodbe. Med njimi je tudi obvez-
nost prejemnika, da omogoči pooblaščene-
mu predstavniku uporabnika nadzor nad po-
rabo denarnih sredstev, vključno z zagoto-
vitvijo potrebne dokumentacije. Če prejem-
nik ne bo izpolnil katerokoli od pogodbenih
obveznosti, bo moral uporabniku vrniti že
nakazana sredstva z zamudnimi obrestmi.

6. Vsebina prijave
Vsebinska in formalna popolnost prijave

v skladu z javnim razpisom je osnovni pogoj
za njihovo upoštevanje pri ocenjevanju. Za-
to predlagamo, da po potrebi svoj predlog
pripravite s sodelovanjem strokovnih usta-
nov oziroma posameznikov, usposobljenih
za predlagano področje dela.

Vse sestavine prijave za subvencionira-
nje morajo biti razvrščene po vrstnem redu
in označene z zaporednimi številkami, nave-
denimi v nadaljevanju, in sicer:

1. Vloga za dodelitev subvencij s podatki
o prijavitelju: ime regionalne razvojne agen-
cije in naslov; številka telefona in telefaxa;
pooblaščena oseba, ki daje na zahtevo Ura-
da tolmačenja v zvezi s prijavo; matična šte-
vilka, davčna številka in številka žiro računa
regionalne razvojne agencije (vloga, iz kate-
re mora biti jasno razvidna prijava na javni
razpis, mora biti opremljena s podpisom od-
govorne osebe in žigom).

2. Predmet dela z utemeljitvijo skladno-
sti s prednostnimi področji dela iz 2. točke
tega razpisa (predmet dela mora biti pred-

stavljen s kratkim naslovom naloge, uteme-
ljitev njene skladnosti z razpisanimi predno-
stnimi področji dela pa s čimbolj podrobno
razčlenjenimi pričakovanimi rezultati na
enem ali več od teh prednostnih področij).

3. Program regionalne zasnove prostor-
skega razvoja; obrazložitev in utemeljitev
vsebine in obsega dela po fazah; organiza-
cija izvedbe (v tej ključni sestavini prijave je
zlasti pomembna celovita in podrobna pred-
stavitev programa naloge, vključno z organi-
zacijo njene izvedbe (udeleženci oziroma
izvajalci, njihove naloge, časovni potek itd.),
pa tudi predvidena vsebina in oblika vme-
snega (faznega) in končnega gradiva)

4. Cena celotnega predmeta dela in
predlagani znesek za subvencioniranje
(opozarjamo na nujnost stvarne ocene stro-
škov v skladu s programom dela iz prejšnje
točke, saj bo ta cena v primeru sklenitve
pogodbe o subvencioniranju (4. člen) po-
stala obveznost naročnika, ki bo moral za-
gotoviti sredstva za pokrivanje razlike med
odobrenimi sredstvi za subvencioniranje in
ocenjeno vrednostjo celotnega dela).

5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
o subvencioniranju.

6. Parafirana projektna naloga Urada RS
za prostorsko planiranje, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (s parafiranjem pri-
ložene projektne naloge in njeno priložitvijo
prijavi izrazi prijavitelj svoje strinjanje s po-
goji javnega razpisa.

7. Merila za dodelitev subvencije so na-
slednja:

Merila Vrednost merila Max.
% točke

1. V skladu z 12. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
ali drugače izražena pobuda za pripravo regionalne zasnove razvojnega programa 30% 30
Vrsta pobud: 30% 30
V skladu z 12. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 100% 30
Drugače izražena pobuda 50% 15
Brez pobude 0% 0

2. Kakovost programa izvedbe naloge (celovitost, podrobnost) in ustreznost cene in
terminskega plana glede na projektno nalogo 30% 30

2/1 Kakovost programa 10% 10
zadovoljiva 100% 10
delno zadovoljiva 50% 5
nezadovoljiva 0% 0

2/2 Ustreznost cene 10% 10
ustreza 100% 10
delno ustreza 50% 5
ne ustreza 0% 0

2/3 Trajanje razpisanih del 10% 10
krajše ali enako od razpisanega 100% 10
do 10% daljše od razpisanega 50% 5
10% ali več daljše od razpisanega 0% 0

3. Že izdelani regionalni razvojni programi in projekti s področja regionalnega
prostorskega planiranja na obravnavanem območju 20% 20

3/1 Izdelan regionalni razvojni program 10% 10
v celoti 100% 10
delno 50% 5
nič 0% 0

3/2 Projekti s področja regionalnega prostorskega planiranja 10% 10
dva ali več 100% 10
eden 50% 5
nič 0% 0

4. Umeščenost obravnavanega območja v območje za dodeljevanje spodbud
glede na navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) 20% 20
Umeščenost v območje: 20% 20
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Merila Vrednost merila Max.
% točke

območje A 100% 20
območje B 75% 15
območje C 50% 10
območje D 25% 5
Skupaj 100% 100

Način uporabe meril:
1. V skladu z 12. členom Zakona o spod-

bujanju skladnega regionalnega razvoja ali
drugače izražena pobuda za pripravo regio-
nalne zasnove razvojnega programa

Število točk je odvisno od vrste pobude,
in sicer ali je bila dana pobuda v skladu z
12. členom Zakona o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja ali je bila izražena
kako drugače.

2. Kakovost programa izvedbe naloge
2.1. Kakovost programa
Ocenjuje se glede na celovitost progra-

ma, transparentnost posameznih segmen-
tov in kvalitete predlaganih rešitev.

2.2. Ustreznost cene
Ocenjuje se ali je predlagana cena

ustrezna glede na zastavljen obseg dela v
nalogi. Od ustreznosti je odvisno število
točk.

2.3. Trajanje razpisanih del
Število točk se ugotavlja glede na odsto-

tek odstopanja ponujenega trajanja od raz-
pisanega.

3. Že izdelani regionalni razvojni progra-
mi in projekti s področja regionalnega pro-
storskega planiranja na obravnavanem ob-
močju

3.1. Izdelan regionalni razvojni program

Ocenjuje se ali je regionalni razvojni pro-
gram izdelan v celoti, ali samo strateški del
ali pa še nič.

3.2. Projekti s področja regionalnega
prostorskega planiranja

Upošteva se število projektov s tega po-
dročja na obravnavanem območju, ki so že
izdelani.

4. Umeščenost obravnavanega obmo-
čja v območje za dodeljevanje spodbud gle-
de na navodilo o prednostnih območjih do-
deljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj

Ocenjuje se, v katero skupino za dode-
ljevanje spodbud glede na navodilo o pre-
dnostnih območjih dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 44/01) spada obravnavano obmo-
čje. Od tega je odvisno tudi število točk.

Posamezna merila so ovrednotena v toč-
kah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.

Subvencionirane bodo tiste naloge, ki
bodo prejele 70 točk ali več.

Če bo upravičencev do subvencij več kot
je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo
vsem prejemnikom delež subvencioniranja
sorazmerno v enakem odstotku zmanjšal.

8. Rok in način prijave

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 22.
april 2002. Prijave morajo do tega dne prispeti
po pošti oziroma biti oddane do 11. ure v taj-
ništvu Urada RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 21, I. nadstropje – soba št. 113, Ljub-
ljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici, oprem-
ljeni z imenom in naslovom predlagatelja ter
napisom “Ne odpiraj – Vloga za subvencionira-
nje izdelave regionalnih zasnov prostorskega
razvoja”. Odpiranje prejetih prijav bo javno, 22.
aprila 2002 ob 12. uri, v veliki sejni sobi št.
108 prvega nadstropja Urada RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

Regionalne razvojne agencije lahko do-
bijo dodatne informacije do poteka roka za
oddajo prijav na Uradu RS za prostorsko
planiranje vsak delovni dan med 9. in 14.
uro pri odgovorni osebi mag. Heleni Šolar,
tel. 01/478-70-32. V času zbiranja prijav
bomo tudi organizirali posvet, na katerem
bomo predstavili vsebinski in organizacijski
vidik izdelave regionalnih zasnov in v okviru
časa predvidenega za diskusijo, odgovorili
na vprašanja v zvezi z razpisno nalogo.

Prijavljene regionalne razvojne agencije
bodo o izboru predlogov obveščene v 20
dneh po roku za oddajo prijav.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-66107
Javni razpis

za gradbena dela
Emerging EU – Works I – Maribor

Slovenija
1. Številka objave: EuropeA-

id/112967/D/W/SI.
2. Postopek: javni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE 2000 CBC Program

Slovenija-Avstrija.
4. Financiranje: SL 0009.02.01.
5. Naročnik: Agencija RS za regionalni

razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Pogodba
6. Opis projekta
Za Mariborsko razvojno agencijo se je

pojavila možnost za obnovo obstoječe zgrad-
be – enega krila bivših mariborskih zaporov
(1600 m2), vključno z delom zemljišča kate-
rega lastnik je Mariborska razvojna agencija.

Stavba je locirana na južnem bregu reke
Drave v bližini centra mesta Maribor na zem-
ljišču, ki je predvideno za Razvojni projekt
Drava.

Nova infrastruktura bo kot prioriteta tega
projekta omogočila implementacijo vseh
izobraževalnih programov in ostalih aktivno-
sti. Majhen del infrastrukture je bil izveden
že v okviru programe PHARE CBC za leto
1998, ko se je v prvi polovici letošnjega leta
obnovilo 360 m2 obstoječih površin.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop – Emerging EU – Works I – Maribor.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo fizične in pravne osebe (posamezno ali
na osnovi skupnega nastopa – joint ventu-
re/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
ter držav in območij ki jih pokriva program
PHARE. Vse blago, ki bo dobavljeno v okvi-
ru pogodbe mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da ni-

so v enem od postopkov ali stanj navede-
nem v Priročniku za pogodbe z zunanjimi
partnerji, odstavek 2.3 (na voljo na na-
slednjem spletnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podje-

tji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzorcij
in podizvajalci) lahko predložijo le eno po-
nudbo. Predložitev oziroma sodelovanje po-
nudnika pri več kot eni ponudbi bo povzro-
čilo diskvalifikacijo vseh ponudb v katere je
ponudnik vključen. Sodelovanje podizvajal-
cev v več kot eni ponudbi, vključenih z dele-
žem udeležbe manjšim od 10 procentov ni
omejeno.

K osnovni ponudbi za dela, ki so določe-
na v razpisni dokumentaciji, lahko ponudni-
ki predložijo variantno rešitev.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo pre-

dložiti garancijo za resnost ponudbe v zne-
sku najmanj 3% ponudbene cene brez dav-
kov, v EURO. Garancija mora biti veljavna
120 dni od roka za oddajo ponudb.

Garancija za resnost ponudbe bo neu-
spešnim ponudnikom vrnjena po zaključku
postopka javnega razpisa in uspešnemu (im)
ponudniku(om) po podpisu pogodbe s stra-
ni vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10% pogodbene vredno-
sti v EURO. Garancija mora biti predložena
v 28 dneh od dneva, ko ponudnik prejme
od naročnika podpisano pogodbo v podpis.
V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo po-
godba nična. Pripravljena je lahko nova po-
godba in poslana v podpis drugemu najugo-
dnejšemu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Za zainteresirane ponudnike bo organizi-
ran informativni sestanek na dan, določen v
razpisni dokumentaciji, na naslovu: Maribor-
ska Razvojna Agencija, Glavni trg 17, 2000
Maribor, Slovenija. Sodelovanje na informa-
tivnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo ponudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 9 mesecev po
izdaji Pisma o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov.
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Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa sa-
mostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
konzorciju;

– letni promet gradbenih del v letih
1999, 2000 in 2001 mora znašati najmanj
1,800.000 EURO;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– dostop do posojila v vrednosti
255.000 EURO.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustreza-
la administrativnim in tehničnim kriterijem in
bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma
ulica 8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazi-
la o vplačilu stroškov za razpisno dokumen-
tacijo v višini 350 EUR na transakcijski račun
št. 04515-0000334091 (za tolarska vplači-
la) ali na devizni račun pri Novi Kreditni banki
Maribor d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo “Emerging EU –
Works I – Maribor”. Za vplačila v SIT je velja-
ven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije
na dan objave razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. Stroški dokumentacije ne
vključujejo stroškov dostave. Ponudbe mo-
rajo biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe
v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na na-
slov: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, tel.: +386 (0)2 250 41 10, faks:
+386 (0)2 250 41 35, e-mail: proplus@pro-
plus.si, najkasneje 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov v roku najkasneje 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 21. 5. 2002 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8-1. nadstropje v tajništvo, 2000
Maribor. Katerakoli ponudba, prejeta po tem
roku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 21. 5.

2002 ob 11. uri po lokalnem času, na na-
slednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma uli-
ca 8, 2000 Maribor.

21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 3906/89 of 18th December 1989
on Economic Aid to certain Countries of
Central and Eastern Europe, z dopolnili.

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-66108

Works procurement notice
Emerging EU – Works I – Maribor

Location – Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/

112967/D/W/SI.

2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: PHARE 2000 CBC Pro-

gramme Slovenia-Austria.
4. Financing: SI-0009.02.01.
5. Contracting authority: National Agen-

cy for Regional Development, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

Contract specification
6. Contract description
An opportunity to refurbish a substantial

building – one wing of the former Maribor
Prison (1600 m2) together with some adja-
cent land which is owned by the MDA has
arisen for the Maribor Development Agency
(MDA). It has a well-located site south of the
river Drava and not far from the centre of
Maribor in the area proposed for the Drava
Development Project.

The new infrastructure will as a priority
enable implementation of all training and
SME supporting activities, developed
through the “Emerging EU” project. The 360
m2 of offices (for Human Resource Develop-
ment Fund and other institutions), which
were, reconstructed in the first half of this
year form a small part of infrastructure which
has already been completed and was fi-
nanced by the Phare CBC Programme 1998.

7. Number and titles of Lots: Single Lot
– Emerging EU – Works I – Maribor.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Tender participation is open on equal

terms to all natural and legal persons of the
Member States of the European Union and
the beneficiary countries of the PHARE Pro-
gramme (see also item 21 below). All works,
supplies and services must originate in one
or more of these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section  2.3  of  the  Manual  of  Instructions
for External  Relations  contracts  (available
from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
home_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender. Submission or par-
ticipation by a Tenderer in more than one
Tender for a Contract will result in the dis-
qualification of all Tenders for that Contract
in which the party is involved. However, this
does not limit the inclusion of the same
subcontractor below ten per cent of works
in more than one Tender.

Tenderers may provide a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the works required in the tender dossier.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee in the amount of 3% of the Tender
Price excluding taxes in EURO. The Ten-
der Guarantee shall have a validity of 120
days from the deadline for submission of
Tenders.

This guarantee will be released to un-
successful tenderers once the tender pro-
cedure has been completed and to the suc-
cessful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties.

12. Performance guarantee

The successful tenderer will be request-
ed to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in EURO when
countersigning the contract. This must be
delivered within 28 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Con-
tracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next low-
est, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for

prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
at the premises of the Maribor Develop-
ment Agency, Glavni trg 17, 2000 Maribor,
Slovenia. Participation to the information
meeting and site visit is recommended, but
not compulsory.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submission
of tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within 9

months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to

– a sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the Works by his
own means; in case of a Join
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;

– each individual annual turnover in
construction works for the years 1999,
2000 and 2001 should exceed
1.800.000,00EUR;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– access to credit line which should ex-
ceed 255.000,00 EUR.

17. Award criteria
A Tenderer, whose Tender has been de-

termined to meet the administrative and
technical criteria, and has offered the low-
est price will be awarded the contract.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: Proplus d.o.o., Strma ul-
ica 8, 2000 Maribor upon payment of EUR
350,00 (which excludes courier delivery) in
SIT or any other equivalent foreign converti-
ble currency to the account No.
04515-0000334091 (for payments in SIT)
or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the no-
tice “For tender dossier Emerging EU –
Works I – Maribor. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the OG RS is relevant.
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Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
following address: Proplus d.o.o., Strma ul-
ica 8, 2000 Maribor, phone: +386 (0)2
250 41 10, fax: +386 (0)2 250 41 35,
e-mail: proplus@proplus.si, at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
ders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers‘ questions
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
21. 5. 2002 by 10 hrs local time to the
address: Proplus d.o.o., Strma ulica 8-first
floor in secretary‘s office, 2000 Maribor.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The opening of Tenders will be public on

the 21. 5. 2002 at 11 hrs local time at the
address: Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

21. Legal basis: Council Regulation (EC)
No.3906/89 of 18th December 1989 on
economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, with amendments.

National Agency for Regional
Development

Št. 663-02-001/02-010 Ob-66114
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 (Uradni list RS, št. 103/01), Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01) objavlja Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve

javni razpis
za sofinanciranje tiska, projektov in

društev v letu 2002
I. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– strokovnega tiska s področja dela mi-

nistrstva:
a) strokovnih publikacij, knjig, brošur in

drugih tiskanih publikacij,
b) strokovnih audio ter video posnetkov,
– drugih projektov, predvsem konferenc,

simpozijev, posvetov, delavnic, okroglih miz,
razstav s področja dela ministrstva,

– projektov, ki jih izvajajo društva s po-
dročja dela ministrstva.

Področja dela ministrstva so: družina, so-
cialno varstvo, trg dela, zaposlovanja in izo-
braževanja, individualna in kolektivna delov-
na razmerja, varstvo pri delu, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter druge pravice
iz dela in vojni invalidi, vojni veterani in žrtve
vojnega nasilja.

II. Orientacijska vrednost sredstev razpi-
sa je: za sofinanciranje tiska in drugih pro-
jektov 8,000.000 tolarjev in za sofinancira-
nje društev 2,000.000 tolarjev.

III. Pogoji
Sredstva za sofinanciranje tiska, projek-

tov in društev ministrstvo zagotavlja ob na-
slednjih pogojih:

1. da se izdaja tiska ali izvedba projekta
izvede najkasneje do 15. novembra 2002,

2. da je sofinanciranje praviloma predvi-
deno tudi iz drugih virov,

3. da je izdaja oziroma objava tiska ali
izvedba drugega projekta v interesu mini-
strstva:

– ker dopolnjuje aktivnosti s področja de-
la ministrstva,

– ker omogoča spoznavanje področja de-
la ministrstva,

– ker je pomembno za delo in življenje
širšega kroga prebivalstva,

– ker daje strokovne napotke o možno-
stih in načinih reševanja posameznikov, dru-
žin ali skupin prebivalstva s področja, ki so v
pristojnosti ministrstva,

– da je tisk oziroma projekt nekomercial-
nega značaja in je njegova izdaja, objava ozi-
roma izvedba brez sofinanciranja onemogo-
čena oziroma otežena,

4. da izvajalec objavi v tisku oziroma ob
izvedbi projekta podatke o sofinancerju,

5. da brezplačno predloži določeno števi-
lo izvodov tiska,

6. da je širšega javnega pomena,
7. da je humanitarnega značaja,
8. da se dejavnost društva, ki izvaja posa-

mezne projekte, ne financira iz posebne pro-
računske postavke.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
registrirane za opravljanje dejavnosti v Repu-
bliki Sloveniji.

IV. Merila za izbor:
1. stopnja pomembnosti tiska oziroma

projekta za življenje in delo širšega kroga
prebivalstva – širši javni pomen,

2. informacijsko komunikacijski oziroma
izobraževalni domet – deficitarnost obvešča-
nja o posameznih strokovnih vprašanjih,

3. da je tisk oziroma projekt nekomercial-
nega značaja in je njegova izdaja, objava ali
izvedba brez sofinanciranja otežena ali one-
mogočena,

4. jasnost ciljev, ki so v skladu s predme-
tom razpisa,

5. finančna utemeljenost projekta,
6. strokovna usposobljenost članov pro-

jekta.
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj

navedenimi merili. Posamezno merilo bo
ovrednoteno z 0 ali 1 točko. Programi, ki od
možnih 6 točk ne bodo zbrali 4 točk, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave.

V. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. prijava na obrazcu “Prijava na javni raz-

pis za sofinanciranje tiska, projektov in druš-
tev za leto 2002“;

2. priloge, zahtevane v obrazcu.
Prijavo dostavite v zaprti kuverti na naslov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, z natančno
oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje tiska, projektov in
društev za leto 2002“.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov
vlagatelja. Nepravočasne ali nepravilno oz-
načene prijave bodo neodprte vrnjene vlaga-
teljem.

VI. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, IV. nad-
stropje,  Kotnikova 5,  Ljubljana  ali  na
internetu na naslovu http://www.si-
gov.si/mddsz/index.htm.

Vse informacije v zvezi z razpisom vlaga-
telji lahko dobijo vsak dan med 9. in 12. uro,
na telefonski številki 478-33-41, mag. Lea
Javornik Novak ali po elektronski pošti na
naslov: lea.javornik-novak@gov.si.

VII. Rok za prijavo je do vključno 20. maja
2002.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni ministrstva (soba
22).

VIII. Odpiranje vloženih prijav bo 21. ma-
ja 2002 ob 14. uri, v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

Vlagatelji bodo o izboru obveščeni v 45
dneh od dneva zaključenega odpiranja prijav.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-66234
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,

Ajdovščina, objavlja na podlagi določil Odlo-
ka o proračunu občine Ajdovščina za leto
2002 (Ur. l. RS, št. 11/02) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev in

izdelavo promocijskega materiala
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje turističnih in
drugih promocijskih aktivnosti ter izdelavo
promocijskega materiala za Občino Ajdov-
ščina. Cilj javnega razpisa je povečanje turi-
stičnega obiska in promocija Občine Ajdov-
ščina. Občina Ajdovščina bo sofinancirala pri-
javljene projekte, ki se bodo realizirali v času
od 1. 4. 2002 do 30. 12. 2002.

II. Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne in fizične osebe, ki so registrira-

ne v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah,

– društva, če so registrirana v skladu z
zakonom o društvih,

– krajevne skupnosti.
Prednost bodo imele osebe s sedežem v

Občini Ajdovščina in tiste osebe, ki za prijav-
ljene projekte niso sofinancirane iz sredstev
občinskega proračuna za leto 2002.

III. Višina razpoložljivih sredstev je
4,000.000 SIT, in sicer:

– za sofinanciranje turističnih prireditev
3,000.000 SIT ter

– za sofinanciranje izdelave promocijske-
ga materiala 1,000.000 SIT.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Ob-
čine Ajdovščina na proračunski postavki
4029997 “promocija občine, prireditve“.
Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so
sestavni del tega razpisa.

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zago-
tovljenih sredstev: na javni razpis lahko upra-
vičenci prijavijo izvedbo promocijskih aktiv-
nosti na območju občine Ajdovščina, ki iz-
polnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:

– so del celovitega programa prireditve z
daljšim obdobjem trajanja,

– so sestavni del letnega koledarja prire-
ditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena
v publikacijah in na drug ustrezen način,

– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dedi-

ščino in ljudske običaje,
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– so okolju prijazne in poudarjajo kultur-
no identiteto občine,

– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine,

– pomenijo oživitev mestnih jeder,
– imajo mednarodni značaj.
Do sredstev iz tega razpisa niso upraviče-

ni tisti predlagatelji vlog, ki:
– so v stečajnem postopku,
– prijavljajo izvedbo promocijskih aktivno-

sti, ki so več kot 30% ali v celoti sofinancira-
ne iz drugih virov občinskega proračuna.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala pro-
jekte največ do 50% celotne vrednosti prijav-
ljene promocijske aktivnosti oziroma največ
do 80% za izdelavo promocijskega materia-
la. Pogoje prodaje oziroma distribucije pro-
mocijskega materiala se določi v pogodbi
med občino in upravičencem sredstev po
tem razpisu.

V. Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. obrazec, iz katerega so razvidni podat-

ki o prosilcu: ime in priimek ali naziv prosilca,
točen naslov, telefon, ime odgovorne ose-
be, žiro račun, davčna številka (priloga 1),

2. registracija in odločbo za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo o vpisu v register po-
djetnikov, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(priloga 2),

3. reference  predlagatelja  vloge  (prilo-
ga 3),

4. dokazilo o mednarodni organizaciji pri-
reditve, če je le ta mednarodna (priloga 4),

5. opis prijavljenega projekta (priloga 5),
6. način izvedbe projekta in izvedbeni ro-

ki (priloga 6),
7. vrednost in cena celotne prireditve s

finančno konstrukcijo z navedbo virov finan-
ciranja prijavljenega projekta in navedbo stro-
škov za izvedbo projekta, (priloga 7),

8. dokazilo pristojne institucije, da vlaga-
telj ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v
likvidaciji, ali da je prenehal poslovati na pod-
lagi sodnega ali druge prisilne odločbe, ki ne
sme biti starejše od 30 dni (priloga 8).

VI. Naknadno zahtevana dokumentacija:
s sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih
sredstev mora upravičenec po realizaciji pro-
jekta predložiti še:

– poročilo o izvedbi prireditve, če le-ta še
ni bila realizirana,

– obračun prireditve.
VII. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo

ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nil, se zavrže.

VIII. Roki za predložitev vloge: najkasneje
do 8. 4. 2002 do 12. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na na-
slov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, v zaprtih ovojnicah, oprem-
ljene z naslovom pošiljatelja in označene z

oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za promo-
cijo občine“.

IX. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi predla-
gatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključ-
ku razpisa.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
vsak dan od 8. do 10. ure, na tel. 365-91-00,
kontaktni osebi: Alenka Čadež Kobol in Saša
Stopar. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete v tajništvu Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina

Ob-66278
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme za Pomurje in na podlagi 6. in
7. člena Pravilnika o pogojih, načinu in krite-
rijih za dodeljevanje sredstev za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva v Občini
Radenci (Ur. obj. Občine Radenci št.: 9/00),
objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota,
Garancijska shema za Pomurje (v nadaljeva-
nju agencija) v sodelovanju z Občino Raden-
ci in Novo Ljubljansko banko d.d. Ljubljana,
Divizija Pomurje (v nadaljevanju banka)

razpis
za dodeljevanje sredstev namenjenih

pospeševanju razvoja malega
gospodarstva v Občini Radenci

v letu 2002
Razpisana kreditna sredstva se bodo do-

delila za naslednje namene:
1. razširitev poslovanja obstoječih enot

malega gospodarstva,
2. delovanja zasebnikov, ki opravljajo de-

javnost s področja javnih zavodov,
3. ustanavljanje oziroma soustanavljanje

družb, katerih ustanovitev bo imela pomem-
bnejšo korist lokalnega pomena.

Kreditni potencial za zgoraj navedene na-
mene, ki ga skupaj oblikujejo Občina Raden-
ci Pomurska banka d.d. in RRA Mura d.o.o.
znaša za leto 2002 36,000.000 SIT.

Sredstva lahko pridobijo:
1. samostojni podjetniki posamezniki,
2. družbe, ki sodijo v kategorijo malih po-

djetij po ZGD,
3. zasebniki, ki opravljajo dejavnost s po-

dročja javnih zavodov.
Prednost pri dodeljevanju posojil imajo

tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta v Obči-
ni Radenci, kjer mora biti tudi sedež obrato-
valnice oziroma podjetja ter kraj naložbe. Ob
navedenem bodo imeli prednost pri dodelitvi
kredita prosilci, ki ob zahtevanih bančnih po-
gojih v največji meri izpolnjujejo še naslednje
kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnost, ki v občini niso razvite,

– ustanavljajo nove proizvodne in stori-
tvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za-
poslitve za nedoločen čas,

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki
in ekološko neoporečen delovni proces,

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki so izvozno usmerjene ali nado-
meščajo uvoz.

Posojila se dodeljujejo z obrestno mero
TOM + 3,5%. Najdaljša doba vračanja je 5
let.

Najvišji znesek posojila, ki ga lahko prej-
me posamezni nosilec dejavnosti je

10,000.000 SIT. Najnižji znesek posojila je
1,000.000 SIT.

Izpolnjen obrazec “Vloga“ mora poleg
osnovnih podatkov (navedba prosilca, višina
zaprošenih sredstev, namen pridobivanja
sredstev) vsebovati naslednje priloge:

1. opis investicijskega vlaganja na obraz-
cu “Poslovni načrt“ za naložbe pri katerih za-
htevek za posojilo ne presega 3,000.000 SIT,

2. investicijski program za naložbe pri ka-
terih zahtevek za posojilo presega
3,000.000 SIT,

3. dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti: za samostojne podjet-
nike - potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov (DURS), fotokopijo priglasitve-
nega lista obrazec 1/1, 1/2 (potrjen od kra-
jevno pristojne izpostave DURS) in potrdilo o
premoženjskem stanju kreditojemalca
(DURS), za gospodarske družbe - sklep o
vpisu podjetja v sodni register z vsemi prilo-
gami in kopijo kartončka podpisnikov registri-
ranega pri APP.

4. priloge o namenih pridobitve kredita:
kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih
prostorov, predračun ali kupoprodajno po-
godbo za nakup opreme ali generalno po-
pravilo opreme, predračun za projekte, ko
gre za obsežnejšo novo dejavnost, gradbe-
no dovoljenje oziroma priglasitev del za grad-
njo ali adaptacijo poslovnih prostorov, po-
godbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo
razširitev poslovanja,

5. potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (za gospodarske družbe BON-3),

6. davčno napoved s prilogami za leto
2001, vključno z izkazom uspeha in izkazom
stanja, odločbo o davku na dohodek iz de-
javnosti za leto 2000 za s.p., za gospodar-
ske družbe pa izkaz uspeha in izkaz stanja za
leto 2001,

7. obvestilo Zavoda za statistiko o dejav-
nosti in matični številki in potrdilo o davčni
številki za gospodarske družbe,

8. zemljiškoknjižni izpisek za potrebe za-
varovanja kredita (star največ en mesec)

9. podatke o poslovanju v tekočem letu na
obrazcu banke, za prvi prijavni rok do 31. 3.
2002 in za drugi prijavni rok do 31. 5. 2002.

Prosilci lahko odobrena posojila zavaru-
jejo od 50 do 70% pri Garancijskem skladu
RRA Mura d.o.o., vendar poroštvo ne sme
presegati 5,000.000 SIT.

Obrazec vloge dvignete v tajništvu Občine
Radenci. Izpolnjeno vlogo s prilogami dostavi-
te v tajništvo Občine Radenci v sledečih rokih:

– 15. 4. 2002 in
– 14. 6. 2002 do 12. ure.
Komisija za dodelitev posojil iz razpisa bo

obravnavala prejete vloge po pregledu le teh
s strani banke in agencije.

Dodatne informacije o razpisu lahko prej-
mete na Občini Radenci pri Janezu Ivanuša,
tel. 566-96-10.

O (izbiri) odločitvi bodo prosilci obvešče-
ni v 30 dneh po prvem ali drugem roku za
oddajo vloge, glede na to, do katerega roka
bodo predložili svojo vlogo.

Nepopolnih vlog komisija ne bo obravna-
vala. Sklep o odobritvi ali o zavrnitvi je do-
končen.

Kreditna sredstva za pridobivanje novih
delovnih mest je možno pridobiti po pose-
bnem razpisu RRA Mura d.o.o.

RRA Mura d.o.o.
Garancijska shema za Pomurje
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Št. 41412-01/02-1 Ob-66096
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini
Komen (Ur. l. RS, št. 102/01) Občina Ko-
men objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

športnih dejavnosti v Občini Komen za
leto 2002

1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanavlja-

jo športna društva s sedežem na območju
Občine Komen,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževa-
nja.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-
telji na javni razpis:

– da imajo sedež v Občini Komen ali, da
izvajajo športne dejavnosti za potrebe obča-
nov Občine Komen na območju Občine Ko-
men,

– da imajo materialne, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti,

– da imajo za določene športne progra-
me zagotovljeno redno in programsko ureje-
no vadbo

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini.

3. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

a) nacionalni program športa
– športna vzgoja otrok, mladine in štu-

dentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom zunaj obveznega izobraževalnega pro-
grama,

– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov
– izobraževanje, usposabljanje in izpopol-

njevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne, medob-

činske in občinske športne prireditve,
– informacijski sistemi na področju športa,
– delovanje društev in športnih zvez na

ravni lokalne skupnosti,
b) investicije v športne objekte
c) ostale naloge.
4. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

5. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedenimi viri sofinanciranja.

6. Rok za prijavo na razpis je do vključno
15. dne po tej objavi do 12. ure.

7. V roku prispele popolne prijave bodo
ovrednotene na podlagi Pravilnika o sofinan-
ciranju športnih dejavnosti v Občini Komen.
Nepopolne prijave bodo zavržene.

8. Prijave je potrebno poslati v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Komen, Komen 86,
6223, Komen, s pripisom “javni razpis –
šport 2002“.

Podrobne informacije dobite vsak delovni
dan med 8. in 13. uro (ob sredah med 8. in
17. uro) na sedežu Občine Komen, Andreja
Krt, tel. 05/73-10-452.

9. Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo sklenjene pogodbe o sofinanci-
ranju športnih programov.

Občina Komen

Št. 41412-02/02-1 Ob-66099
Na podlagi 18. člena Zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) in 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejav-
nosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 93/01)
Občina Komen objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Komen za leto 2002

1. Na razpis za sofinanciranje kulturnih in
ljubiteljskih dejavnosti se lahko prijavijo nosil-
ci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki so re-
gistrirani za področje kulture ter ljubiteljske
dejavnosti, ki:

– imajo sedež v Občini Komen oziroma,
ali, da opravljajo dejavnost v Občini Komen,

– imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti na področju kulture in ljubi-
teljske dejavnosti,

– da imajo organizirano redno dejavnost
za katero so registrirani,

– da imajo urejeno evidenco članstva.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali aktivnosti za delovanje na lokalni,
medobčinski in republiški ravni za vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kultur-
nih vrednot na področju knjižne, glasbene,
plesne, gledališke, likovne, filmske, video de-
javnosti in zbiranja in ohranjanja ljudskega
blaga, varstva kulturne in naravne dediščine,
razstave in knjižnične dejavnosti ter založniš-
tvo, kinematografija, radio in TV in na drugih
področjih.

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programov s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedenimi viri sofinanciranja.

5. Rok za prijavo na razpis je do vključno
15. dne po tej objavi do 12. ure.

6. V roku prispele popolne prijave bodo
ovrednotene na podlagi Pravilnika o sofinan-
ciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Komen (Ur. l. RS, št. 93/01). Nepo-
polne prijave bodo zavržene.

7. Prijave je potrebno poslati v zaprti ku-
verti na naslov: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, s pripisom “javni razpis – kul-
tura 2002“.

Podrobne informacije dobite vsak delovni
dan med 8. in 13. uro na sedežu Občine
Komen, Andreja Krt, tel. 05/73-10-452.

8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju kulturnih in ljubitelj-
skih programov.

Občina Komen

Ob-66090
Na podlagi druge alineje 9. člena Navodi-

la o pogojih in postopkih za naročanje blaga,
gradenj in storitev (Uradno glasilo Telekom
Slovenije, št. 2/01) objavlja Telekom Slove-
nije d.d.

javni razpis
za izbor izvajalca po omejenem

postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15, Ljub-

ljana, faks 01/434-45-15
3. Opis in obseg gradnje: izbor izvajalca

po omejenem postopku za gradbena dela
pri investicijski izgradnji, investicijskem
in rednem vzdrževanju na telekomunika-
cijskem kabelskem omrežju Telekoma
Slovenije d.d.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: vari-
antne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in dokon-
čanja ali čas izvedbe: za obdobje 12 mese-
cev.

7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: ponudnik lahko dvigne razpisno
dokumentacijo v Sektorju za razvoj omrežja,
omrežnih storitev in investicije (tretje nadstro-
pje poslovne zgradbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300) in preda
kopijo virmana, ki je dokaz, da je plačal stro-
ške razpisne dokumentacije. Ob dvigu razpi-
sne dokumentacije zainteresirani ponudniki
navedejo davčno in matično številko ter tele-
fonsko in telefaksno številko kontaktne osebe
ponudnika. Naročnik bo ponudniku posredo-
val razpisno dokumentacijo po pošti, če po-
nudnik kopijo virmana, skupaj z vsemi zahte-
vanimi podatki pošlje po faksu 01/434-45-15
ter zahteva, da se mu pošlje razpisna doku-
mentacija. Stroške pošiljanja plača ponudnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan med 8. in 11. uro od 25. 3. do
5. 4. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumenta-
cije znašajo 5.000 SIT. Žiro račun naročnika
je: 50100-601-35407.

8. (a) Datum in ura, do kdaj se sprejema
prijave: naročnik mora ponudbe prejeti naj-
kasneje do 22. 4. 2002 do vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana (po pošti) ali osebno v Sektor
za razvoj omrežja, omrežnih storitev in inve-
sticije (tretje nadstropje poslovne zgradbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 300).

9. Navedba finančnih zavarovanj: naroč-
nik v fazi ugotavljanja sposobnosti ne bo za-
hteval finančnih zavarovanj.

10. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: po-
nudba mora veljati do izdaje sklepa o prizna-
nju sposobnosti in usposobljenosti oziroma
do 22. 5. 2002; ponudniki bodo o izboru
obveščeni do 17. 5. 2002.

11. Datum odposlanja zahteve za objavo:
15. 3. 2002.

Telekom Slovenije d.d.

Ob-66285

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice

1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
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2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.

3. Vrsta in količina ponujenega blaga: pro-
daja okoli 11.250 ton pšenice (poreklo ZDA
in Argentina). Najmanjša količina, ki jo mora
ponudnik odkupiti je 25 ton.

4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve v Republiki Sloveniji.

5. Najnižja cena: 36 SIT/kg pšenice, fco
skladišče Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve.

Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudijo enako ceno, ima pre-
dnost ponudnik, ki ponudi nakup večje koli-
čine pšenice. Po ocenitvi ponudb Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve sklene
pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugo-
dnejšo kombinacijo ponudb.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti na ŽR
50101-603-402300.

Po opravljenem javnem odpiranju ponudb
se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspe-
jo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju
ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne
sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
pšenice na ŽR 50101-603-402300, ali v
roku 30 dni po prevzemu pšenice, če zava-
ruje plačilo z bančno garancijo, ki jo mora
dostaviti v roku 5 delovnih dni po podpisu
pogodbe. Bančna garancija se mora glasiti
na vrednost pogodbene količine pšenice in z
rokom dospelosti 15 dni po preteku obvez-
nosti plačila. Položena kavcija se v primeru
takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma
se v primeru plačila z odlogom vrne po izpol-
nitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5
delovnih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (kvaliteta
pšenice in lokacije skladiščenja,…): Dušan Še-
lih, tel. 01/58-97-327, faks 01/58-97-347.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je
potrebno predložiti do 3. 4. 2002 do 10. ure.

Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
pšenice – ne odpiraj“!

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi VII. nadstro-
pje, Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

12. Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve na podlagi tega razpisa ni zave-
zan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki po-
nudi najugodnejšo ceno ali katerikoli ponu-
dnikom in nima nobenih obveznosti do priza-
detih ponudnikov.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-66121
Javni razpis

za storitev prevoza premoga
Koper-Trbovlje

Naziv in sedež naročnika: Cementarna Tr-
bovlje, d.d., Kolodvorska cesta 5, Trbovlje.

Predmet razpisa: prevoz premoga iz luke
Koper v Trbovlje na sedež naročnika v ob-
dobju junij-december 2002.

Vrsta prevoza: cestni prevoz ali železniški
prevoz.

Količina premoga: v letu 2002 je predvi-
dena nabava 40.000 t premoga.

Dinamika prevozov: dinamika prevozov in
delna količina bo določena s strani naročni-
ka za en teden vnaprej.

Cena prevoza: cena prevoza mora biti
podana v SIT/t za razpisno obdobje od
junuja do decembra 2002.Cena mora biti
fiksna.

Način in rok plačila: vse razpoložljive obli-
ke plačil (virman, kompenzacija, cesija ipd.)
v 60 dneh po izstavitvi računa za opravljeni
prevoz.

Pogoji za sodelovanje na razpisu: na raz-
pisu lahko sodelujejo pravne osebe in samo-
stojni podjetniki, ki opravljajo in so registrira-
ne za dejavnost prevozništva v Republiki Slo-
veniji.

Garancije in dokazila: ponudniki v svoji
prijavi podajo utemeljene informacije o
ustreznosti svojih prevoznih kapacitet in za-
gotovila, da se bodo ravnali po sprotnih na-
ročilih in dispozicijah naročnika.

Razpisni rok: razpis se zaključi z 31. 3.
2002.

Ponudbe morajo biti predložene na na-
slov: Cementarna Trbovlje, d.d., Kolodvor-
ska cesta 5, Trbovlje, do izteka delovnika
28. 3. 2002 oziroma do tega dne oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni
kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– prijava na javni razpis.

O vlogah bo odločeno v nadaljnjih pet-
najstih dneh.

Eventualne dodatne informacije: Medve-
šek Tone, tel. 03/565-23-30.

Cementarna Trbovlje, d.d., Trbovlje

Ob-66076
Odbor za podelitev nagrade Riharda Ja-

kopiča pri Zvezi društev slovenskih likovnih
umetnikov objavlja

razpis
za nagrado Riharda Jakopiča za leto

2002
Nagrado Riharda Jakopiča lahko prejme

likovni ustvarjalec, ki stalno živi in dela v slo-
venskem kulturnem prostoru in zamejstvu,
ne glede na njegovo članstvo v strokovnem
društvu. Nagrado lahko prejme le enkrat. Na-
grado podeljujemo za najboljše likovno delo,
razstavo ali projekt, predstavljeno v javnosti
praviloma v preteklih treh letih. Kandidata
lahko predlagajo kulturne inštitucije, Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti, likovna
strokovna društva, Ministrstvo za kulturo in
občani. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča
bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebova-
li potrebno dokumentacijo in strokovno ute-
meljitev predloga, ter prispeli najkasneje do
1. aprila 2002 na naslov: Zveza društev slo-
venskih likovnih umetnikov, Komenskega 8,
Ljubljana, z oznako ”Odboru za nagrado Ri-
harda Jakopiča.”

Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov

Ob-66109
Kmetijska šola Grm Novo mesto, Višja

strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo me-
sto, objavlja

razpis
za predavatelje višje strokovne šole za

program Kmetijstvo, za naslednja
predmetna področja:

1. Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavlja-
nje kakovosti,

2. Gospodarjenje v živinoreji,
3. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnar-

stvu,
4. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogra-

dništvu,
5. Kmetovanje v manj primernih pridelo-

valnih razmerah,
6. Celostni razvoj podeželja,
7. Dopolnilne dejavnosti,
8. Gospodarsko poslovanje kmetijskih

obratov,
9. Oblike interesnega povezovanja v kme-

tijstvu.
V skladu z 92. in 96. členom Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
64/01) bo naziv predavatelj podeljen kandi-
datu, ki izpolnjuje pogoje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 48/00 –
Odredba o smeri strokovne izobrazbe pre-
davateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe Kmetijstvo),

– delovne dobe – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole).

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh
po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Kme-
tijska šola Grm Novo mesto, Višja strokovna
šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripi-
som “Za razpis“.

Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Višja strokovna šola

Ob-66111
Svet Kmetijske šole Grm Novo mesto,

Sevno 13, Novo mesto, razpisuje prosta de-
lovna mesta:

I. ravnatelja Višje strokovne šole, ki bo
v okviru svojega mandata opravljal tudi fun-
kcijo direktorja zavoda ter

II. ravnatelja Strokovne gimnazije in
Srednje poklicne in strokovne šole.

1. Skupni pogoji:
– kandidati morajo izpolnjevati splošne, z

zakonom določene pogoje in pogoje, ki jih
določa 53. in 145. člen Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI, Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00) ter 43. člen sprememb in dopolnitev
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 64/01),

– poleg tega morajo imeti organizacijske,
strokovne in druge sposobnosti, ki jamčijo,
da bodo s svojim delom prispevali k uresni-
čevanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazu-
jejo z minulim delom.

2. Posebni pogoji
I. Od kandidatov se pričakuje, da predlo-

žijo program razvoja šole in zavoda Kmetij-
ske šole Grm Novo mesto, katerega bodo
predstavili pred učiteljskim zborom šole.

II. Od kandidatov se pričakuje, da predlo-
žijo program razvoja obeh organizacijskih
enot, katerega bodo predstavili pred učitelj-
skim zborom obeh enot.

Ravnatelja bosta imenovana za dobo pet-
ih let. Ravnatelj Višje strokovne šole bo v
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Razpisi delovnih
mest

Št. 09/2002 Ob-66119
Zavod za založniško in kulturno dejavnost

Litera, objavlja na podlagi 19. člena Statuta
zavoda razpis za delovno mesto

direktorja zavoda.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– stalno bivališče in državljanstvo RS,
– srednje šolsko izobrazbo,
– 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih,
– ima izkazane organizacijske in vodstve-

ne sposobnosti v organizacijah na področju
kulture,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima izdelano strateško vizijo razvoja za-

voda.
Kandidat mora priložiti naslednje doku-

mente:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovanju v organizacijah na

področju kulture,
– strateška vizija razvoja zavoda.
Mandatna doba direktorja traja 4 leta. Pri-

jave z vso spremljajočo dokumentacijo poš-
ljite do 2. 4. 2002 na naslov Zavod za založ-
niško in kulturno dejavnost Litera, Gospo-
svetska cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom
Ne odpiraj – prijava na razpis. Kandidati bo-
do o izbiri obveščeni do 10. 4. 2002.

Študentska založba Litera Maribor

Ob-66131
Svet Osnovne šole Milke Šobar - Nataše,

Črnomelj, Kurirska steza 8, razpisuje prosto
delovno mesto

ravnatelja/ice.
Razpisni pogoji:
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje do-

ločene v 53. in 145. členu Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00) ter
43. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.

Javne dražbe

 Ob-66100
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in sklepa
Občinskega sveta občine Cerknica z dne
15. 4. 1999, Občina Cerknica s sedežem v
Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje

javno dražbo
za prodajo komunalno opremljenega

stavbnega zemljišča v naselju Cerknica
z možnostjo individualne stanovanjske

pozidave z dopolnilno obrtno storitveno de-
javnostjo, ki nima prekomernih motilnih vpli-
vov na okolico v skladu z odlokom o spre-
membi zazidalnega načrta obrtna cona “Za
mlinom” v Cerknici-cona 2C:

A) parc. št. 2746/11, pašnik v izmeri
855 m2, vpisana pri vl. št. 2808 k.o. Cer-
knica, vknjižena lastninska pravica na Obči-
no Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica;

B) parc. št. 276/1, pašnik v izmeri 1191
m2, vpisana pri vl. št. 2807 k.o. Cerknica,
vknjižena lastninska pravica na Občino Cer-
knica, C. 4. maja 53, Cerknica.

Za zemljišče navedeno pod točko A) bo
javna dražba v četrtek, 4. 4. 2002, s pričet-
kom ob 11. uri, v sejni sobi Občine Cerkni-
ca v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.

Za zemljišče navedeno pod točko B) pa
tudi v četrtek, 4. 4. 2002, s pričetkom ob
14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cer-
knici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.

I.
Izklicna cena za zemljišče pod A) znaša

5,377.095 SIT.
Izklicna cena za zemljišče pod B) znaša

7,490.199 SIT.
II. Varščino v višini 10% izklicne cene je

potrebno plačati pred javno dražbo na tran-
sakcijski račun Občine Cerknica,
01000-0100002524, Banka Slovenije, ce-
lotno preostalo kupnino pa mora uspeli dra-
žitelj plačati v 20 dneh od dneva, ko sklene
pogodbo.

Varščina za zemljišče A) znaša 537.710
SIT.

Varščina za zemljišče B) znaša 749.020
SIT.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, ostalim udeležencem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične

okviru mandata opravljal tudi funkcijo direk-
torja zavoda.

Prijave z dokazili in o izpolnjevanju pogo-
jev ter priloženim programom razvoja šole
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
zavoda: Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13, 8000 Novo mesto, z oznako “Za
razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh po končanem postopku.

Nastop dela je 16. 6. 2002.
Kmetijska šola Grm Novo mesto

osebe s potrdilom, da so državljani Republi-
ke Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje,

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po končani javni
dražbi. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe
ne podpiše v postavljenem roku, se šteje,
da je odstopil od nakupa, varščina pa zapa-
de prodajalcu.

VI. Davek na promet nepremičnin in stro-
ške notarskih storitev plača kupec.

Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklama-
cij kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Mandat bo trajal pet let.
Začetek dela: 1. 9. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom,
dosedanjem delu ter programom razvoja in
dela za mandatno obdobje pošljite najpozne-
je v 8 dneh po objavi na naslov Svet OŠ
Milke Šobar - Nataše, Kurirska steza 8, Čr-
nomelj, s pripisom Za razpis ravnatelja/ice.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Milke Šobar - Nataše,
Črnomelj

Št. 40 Ob-66132
Svet Vrtca Tončke Čečeve Celje, Mari-

borska 43, 3000 Celje razpisuje prosto de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih

določata 53. in 145. člen Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01) ter imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspe-
šno vodenje vrtca.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Začetek dela 1. 9. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih iz-
kušnjah ter programom razvoja Vrtca za man-
datno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Vrtca Tončke Čeče-
ve, Mariborska 43, Celje z oznako “Prijava
za razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Št. 34/02 Ob-66133
Svet Osnovne šole Fara, Fara 3, 1336

Vas, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. čle-
nom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju za-
htevanih pogojev, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Fara, Fara 3, 1336 Vas, z oznako “Prija-
va za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Fara

Št. 43/1 Ob-66134
Svet Osnovne šole Mozirje, Šolska ul.

23, 3330 Mozirje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financi-
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Druge objave

Ob-66112
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00.

2. Predmet razpisa je: informativno zbi-
ranje prijav za občasno strokovno sveto-
vanje v obdobju 2002 in 2003 na podro-
čju priprave in vodenja investicijskih pro-
jektov okoljske komunalne infrastrukture.

3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število 320 ur letno na
kandidata in bo obsegalo naslednje naloge:

– strokovni pregled projektno investicij-
ske dokumentacije investicijskih projektov,
ki so prijavljeni za sofinanciranje s sredstvi
proračuna Republike Slovenije in programov
Evropske komisije;

– pomoč pri pripravi in pregledu vlog za
sofinanciranje investicijskih projektov s sred-
stvi programov Evropske komisije (prijav in
razpisne dokumentacije za mednarodne raz-
pise);

– pomoč pri pripravi projektnih nalog za
strokovne naloge na področju investicij okolj-
ske komunalne infrastrukture;

– pomoč pri izvajanju strokovnih delavnic
za lokalne skupnosti in javne službe;

– ostale naloge pri pripravi in izvajanju
investicijskih projektov.

4. Zahtevani pogoji, znanja, izkušnje in
usposobljenost kandidatov za občasna stro-
kovna svetovanja:

4.1. univerzitetni diplomirani ekonomisti,
z znanjem angleškega jezika in s poznava-
njem:

– slovenske zakonodaje na področju so-
financiranja s sredstvi javnih financ, tj. Prora-
čuna Republike Slovenije in občinskih prora-
čunov;

– zakonodaje in smernic Evropske komi-
sije na področju sofinanciranja s sredstvi pro-
gramov Evropske komisije (Phare, ISPA);

– metodologij vrednotenja okoljskih ek-
sternih stroškov in koristi in oportunitetnih
stroškov investicijskih projektov na področjih
vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih
voda in ravnanja z odpadki;

z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov,

skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investi-

ranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. čle-
nom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju,
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju za-
htevanih pogojev, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje,
z oznako “prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola Mozirje

cijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99), za investicijske projekte
okoljske komunalne infrastrukture na podro-
čjih vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpa-
dnih voda in ravnanja z odpadki;

– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vredno-
tenje eksternih stroškov in koristi in oportuni-
tetnih stroškov) za investicijske projekte okolj-
ske komunalne infrastrukture na področjih
vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih
voda in ravnanja z odpadki;

– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);

– pri preverjanju finančne stabilnosti po-
djetij;

izkazovanje usposobljenosti:
– univerzitetna diploma ekonomske

smeri;
– 10 let delovnih izkušenj na področju

izdelave investicijskih programov okoljske ko-
munalne infrastrukture sistemov vodooskrbe,
odvodnje in čiščenja odpadnih voda in rav-
nanja z odpadki;

– izdelava najmanj 10 investicijskih progra-
mov, skladno z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investi-
cijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98,
43/99), za investicijske projekte sistemov okolj-
ske komunalne infrastrukture vodooskrbe ali od-
vodnje in čiščenja odpadnih voda ali ravnanja z
odpadki v obdobju zadnjih 3 let;

– izdelava najmanj 5 investicijskih progra-
mov za investicijske projekte okoljske komu-
nalne infrastrukture, ki so bili odobreni za
sofinanciranje s sredstvi programov Evrop-
ske komisije v obdobju zadnjih 4 let;

– sodelovanje pri izdelavi ustrezne pro-
jektno-investicijske dokumentacije in sode-
lovanje pri pripravi prijav za najmanj 3 investi-
cijske projekte okoljske komunalne in-
frastrukture sistemov vodooskrbe, odvodnje
in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z od-
padki za sofinanciranje s sredstvi programov
Evropske komisije (Phare, ISPA);

– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
razpisov po pravilih sofinanciranja programov
Evropske komisije (Phare, ISPA) za najmanj
4 investicijskih projektov okoljske komunal-
ne infrastrukture sistemov vodooskrbe, od-
vodnje ali čiščenja odpadnih voda ali ravna-
nja z odpadki;

4.2 univerzitetni diplomirani inženirji grad-
beništva (smer hidrotehnika ali komunalna),
z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje (okoljske, pro-

storske) na področju projektiranja objektov
okoljske komunalne infrastrukture vodooskr-
be, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in
ravnanja z odpadki,

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo okoljskih standardov (direktiv)
na področjih vodooskrbe, odvodnje in čišče-
nja odpadnih voda in ravnanja z odpadki;

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z odpad-
ki, ki ustrezajo okoljskim standardom EU;

– kriterijev programov Evropske komisije
(ISPA, Phare), glede upravičenosti posamez-
nih investicijskih projektov vodooskrbe, od-
vodnje in čiščenja odpadnih voda in ravnanja
z odpadki za pridobitev sredstev sofinancira-
nja s temi programi;

z izkušnjami:
– pri projektiranju objektov (izdelavi

predinvesticijskih, investicijskih študij, idej-

nih projektov, projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja in izvedbo) okoljske ko-
munalne infrastrukture na področjih vodo-
oskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda
in ravnanja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških reši-
tev za sisteme vodooskrbe, odvodnje in či-
ščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki;

– pri projektantskem nadzoru izgradnje
investicijskih projektov na področjih vodo-
oskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda
in ravnanja z odpadki;

– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);

izkazovanje usposobljenosti:
– univerzitetna diploma gradbene smeri

(hidrotehnika ali komunala);
– strokovni izpit in članstvo v Zbornici in-

ženirjev in tehnikov;
– 10 let delovnih izkušenj na področju

projektiranja okoljske komunalne infrastruk-
ture sistemov vodooskrbe, odvodnje in či-
ščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki;

– odgovorni projektant najmanj 10 inve-
sticijskih projektov sistemov okoljske komu-
nalne infrastrukture vodooskrbe ali odvodnje
in čiščenja odpadnih voda ali ravnanja z od-
padki v obdobju zadnjih 4 let;

– odgovorni projektant najmanj 5 investi-
cijskih projektov sistemov okoljske komunal-
ne infrastrukture vodooskrbe ali odvodnje in
čiščenja odpadnih voda ali ravnanja z odpad-
ki v obdobju zadnjih 4 let, ki so bili odobreni
za sofinanciranje s sredstvi programov Evrop-
ske komisije (Phare, ISPA);

– izdelava ustrezne projektno-investicij-
ske dokumentacije in sodelovanje pri pripra-
vi prijav za najmanj 3 investicijske projekte
okoljske komunalne infrastrukture sistemov
vodooskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih
voda in ravnanja z odpadki za sofinanciranje
s sredstvi programov Evropske komisije
(Phare, ISPA);

– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
razpisov za najmanj 4 investicijskih projektov
okoljske komunalne infrastrukture sistemov
vodooskrbe, odvodnje ali čiščenja odpadnih
voda ali ravnanja z odpadki;

4.3 univerzitetni diplomirani inženirji ke-
mije ali kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva, z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje (okoljske) na po-

dročju projektiranja tehnologij objektov okolj-
ske komunalne infrastrukture vodooskrbe,
odvodnje in čiščenja odpadnih voda in rav-
nanja z odpadki;

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo okoljskih standardov (direktiv)
na področjih vodooskrbe, odvodnje in čišče-
nja odpadnih voda in ravnanja z odpadki;

– sodobnih tehnologij sistemov čiščenja
pitnih in odpadnih voda ter ravnanja z odpad-
ki, ki ustrezajo okoljskim standardom EU;

– kriterijev programov Evropske komisije
(ISPA, Phare), glede upravičenosti posamez-
nih investicijskih projektov vodooskrbe, od-
vodnje in čiščenja odpadnih voda in ravnanja
z odpadki za pridobitev sredstev sofinancira-
nja s temi programi;

z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških

rešitev objektov in naprav okoljske komunal-
ne infrastrukture na področjih vodooskrbe,
odvodnje in čiščenja odpadnih voda in rav-
nanja z odpadki;
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– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme vodooskrbe, odvodnje in
čiščenja odpadnih voda in ravnanja z od-
padki;

– pri projektantskem nadzoru izvedbe in-
vesticijskih projektov na področjih vodooskr-
be, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in
ravnanja z odpadki;

– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);

izkazovanje usposobljenosti:
– univerzitetna diploma kemijske smeri ali

smeri kemijske tehnologije ali kemijskega in-
ženirstva;

– 10 let delovnih izkušenj na področju
zasnove in projektiranja tehnoloških rešitev
za sisteme vodooskrbe, odvodnje in čišče-
nja odpadnih voda in ravnanja z odpadki;

– odgovorni projektant za tehnologijo či-
ščenja odpadnih voda ali tehnoloških rešitev
ravnanja z odpadki najmanj 10 investicijskih
projektov v obdobju zadnjih 4 let;

– odgovorni projektant za tehnologijo naj-
manj 5 investicijskih projektov sistemov okolj-
ske komunalne infrastrukture čiščenja odpa-
dnih voda ali ravnanja z odpadki v obdobju
zadnjih 4 let, ki so bili odobreni za sofinanci-
ranje s sredstvi programov Evropske komisi-
je (Phare, ISPA);

– sodelovanje pri izdelavi ustrezne pro-
jektno-investicijske dokumentacije in sode-
lovanje pri pripravi prijav za najmanj 3 investi-
cijske projekte okoljske komunalne in-
frastrukture sistemov vodooskrbe, odvodnje
in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z od-
padki za sofinanciranje s sredstvi programov
Evropske komisije (Phare, ISPA);

4.4 univerzitetni diplomirani inženirji bio-
logije, z znanjem angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske okoljske zakonodaje na po-

dročju čiščenja komunalnih odpadnih voda;
– evropske zakonodaje in smernic za im-

plementacijo okoljskih standardov (direktiv)
na področjih odvodnje in čiščenja odpadnih
voda;

– sodobnih tehnologij sistemov odpadnih
voda, ki ustrezajo okoljskim standardom EU;

– metodologij določanja kakovostnega
stanja voda;

z izkušnjami:
– pri zasnovi in projektiranju tehnoloških

rešitev čiščenja komunalnih odpadnih voda
in ravnanja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme odvodnje in čiščenja odpa-
dnih voda;

– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);

izkazovanje usposobljenosti:
– univerzitetna diploma biološke smeri;
– 10 let delovnih izkušenj na področju

zasnove in projektiranja tehnoloških rešitev
za odvodnje in čiščenja komunalnih odpa-
dnih voda;

– odgovorni projektant za tehnologijo či-
ščenja komunalnih odpadnih voda najmanj
10 investicijskih projektov v obdobju zadnjih
4 let;

– odgovorni projektant za tehnologijo naj-
manj 5 investicijskih projektov čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda v obdobju zadnjih 4
let, ki so bili odobreni za sofinanciranje s
sredstvi programov Evropske komisije (Pha-
re, ISPA);

– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 stro-
kovnih nalog na temo določitve kakovostne-
ga stanja voda;

– sodelovanje pri izdelavi ustrezne pro-
jektno-investicijske dokumentacije in sode-
lovanje pri pripravi prijav za najmanj 3 investi-
cijske projekte okoljske komunalne in-
frastrukture sistemov vodooskrbe, odvodnje
in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z od-
padki za sofinanciranje s sredstvi programov
Evropske komisije (Phare, ISPA).

Na informativno zbiranje prijav za obča-
sno strokovno svetovanje se lahko prijavijo
vse fizične osebe z državljanstvom Republi-
ke Slovenije, ki morajo pri prijavi predložiti
tudi izjavo – soglasje delodajalca, da se stri-
nja z njihovim sodelovanjem na razpisanih
nalogah za občasno strokovno svetovanje na
Ministrstvu za okolje in prostor v letih 2002
in 2003. Vloga mora vsebovati podatke o
zgoraj navedenih znanjih, izkušnjah in uspo-
sobljenostih kandidata ter kratek življenjepis.

Ministrstvo za okolje in prostor bo z izbra-
nimi kandidati sklepalo pogodbe o delu ali
avtorske pogodbe za vsako občasno sveto-
vanje posebej. Za strokovna svetovanja je v
letih 2002 in 2003 okvirno predvidenih 20
mio SIT.

Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj prijava za razpis – občasno stro-
kovno svetovanje v letih 2002 in 2003“ mo-
rajo kandidati dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana najkasneje do
5. 4. 2002, ne glede na vrsto prenosa, do
15. ure. Vloge bo po preteku tega roka od-
prla strokovna komisija in o izbiri kandidate
obvestila najkasneje v 15 dneh po konča-
nem odpiranju.

Podrobnejše informacije: Metka Gorišek,
tel. 01/478-73-83, elektronska pošta: met-
ka.gorisek@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 294 Ob-66127

Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov

borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena sklepa o določitvi programa
in načina opravljanja preizkusa strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje poslov bor-
znega posrednika in člana uprave družbe za
upravljanje (Uradni list RS, št. 6/00), objavlja
datum in kraj preizkusa ter druge podatke,
povezane z opravljanjem preizkusa strokov-
nih znanj.

Preizkusi strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika ozi-
roma člana uprave družbe za upravljanje, bo-
do potekali na sedežu Agencije za trg vre-
dnostnih papirjev v naslednjih terminih:

1. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika –
21. 5. 2002,

2. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov člana uprave družbe za
upravljanje – 23. 5. 2002.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ura-
dni list RS, št. 56/99),

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. –
495. člen, 510 – 545. člen),

3. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97, 56/99),

4. Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99),

5. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.
83/01):

– sklenitev pogodbe (15.–33. člen),
– vrednostni papirji (212.–233. člen),
– shranjevalna pogodba (729.–

738. člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766.–

787. člen),
– komisijska pogodba (788.–806. člen),
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19–22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23–30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31–36),
7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-

slovanje z vrednostnimi papirji v tujini:
1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni

list RS, št. 23/99, 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1 –

32. člen in 39.–49. člen),
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-

dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01),

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99,
37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10. 5.

1993; On investment services in the securi-
ties field,

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective in-
vestment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finan-
čnih instrumentov:

1. Pravila Ljubljanske borze d.d, Ljublja-
na,

2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: poznavanje namena, značilnosti
in uporabe posameznih vrst vrednostnih pa-
pirjev in finančnih instrumentov:

1. Osnove ekonomske teorije: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Publishing, INC;
poglavje – Ecomomics page 304–317,

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni instru-
menti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana Novak,
Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV 2000,
strani 1–16,

3. Izdaja vrednostnih papirjev: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Financial Publis-
hing, Inc., strani 111–128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10–16 in Bančni vestnik
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Izvedene finančne oblike in slovenski finan-
čni trgi (3) 12/97, strani 22–28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1–6,

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall International,
Inc.,

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza:
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Finan-
cial Management, The Dryden Press, 1999,
strani 51–103,

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19–42.

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika:

1. Izvajanje naročil, transakcije in porav-
nava obveznosti iz poslov, sklenjenih za ra-
čun strank: Barbara Dolenc, interno gradivo,
2002,

2. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185–203.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov člana uprave družbe za upravljanje:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ura-
dni list RS, št. 56/99),

2. Zakon o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98,
26/99, 56/99),

3. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1.–24. člen, 29.–
66. člen, 169.–398. člen, 460.–495. člen,
510.–545. člen),

4. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97, 56/99),

5. Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99),

6. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 81/00, 124/00, 52/01):

– vzajemni pokojninski sklad (12. del, po-
glavje 3),

– pokojninska družba (12. del, poglavje
4),

– nadzor (12. del, poglavje 8),
7. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.

83/01):
– sklenitev pogodbe (15.–33. člen),
– vrednostni papirji (212.–233. člen),
– shranjevalna pogodba (729.–

738. člen),
– pogodba o naročilu – mandat (766.–

787. člen),
– komisijska pogodba (788.–806. člen),
8. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19–22),

– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in
vrste gospodarskih pogodb (stran 23–30),

– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31–36),

9. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).

Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje z vrednostnimi papirji v tujini:

1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99, 35/01):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1–
32. člen in 39.–49. člen),

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-
dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01),

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99,
37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10. 5.

1993; On investment services in the securi-
ties field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective in-
vestment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih finan-
čnih instrumentov:

1. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: poznavanje namena, značilnosti
in uporabe posameznih vrst vrednostnih pa-
pirjev in finančnih instrumentov:

1. Osnove ekonomske teorije: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Publishing, INC;
poglavje – Ecomomics page 304–317,

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni instru-
menti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana Novak,
Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV 2000,
strani 1–16,

3. Izdaja vrednostnih papirjev: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Financial Publis-
hing, Inc., strani 111–128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10–16 in Bančni vestnik
Izvedene finančne oblike in slovenski finan-
čni trgi (3) 12/97, strani 22–28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1–6,

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall International,
Inc.,

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: finančna analiza:
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Finan-
cial Management, The Dryden Press, 1999,
strani 51–103,

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19–42.

Sklop 6: poslovanje investicijskih skladov:
1. Fundamentals of Investing: Lawrence

J. Gitman, Michael D. Joehnk, HarperCol-

lins Publishers Inc., Seventh Edition, 1998 –
poglavje 13; Mutual funds: An Indirect Route
to the Market, (strani 495–536).

Sklop 7: poslovanje s strankami in po-
slovna etika:

1. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185–203.

Zahteve kandidatov za opravljanje preiz-
kusa strokovnih znanj, potrebnih za opravlja-
nje poslov borznega posrednika oziroma čla-
na uprave družbe za upravljanje, s priloženim
potrdilom o plačilu takse, plačane na žiro
račun 50100-637-56507, sprejema Agen-
cija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana,
Poljanski nasip 6 (tel. 01/280-04-00), naj-
kasneje do deset dni pred rokom opravljanja
preizkusa strokovnih znanj.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Št. 902-2/2002 Ob-66120
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešerno-

vi nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) upravni od-
bor Prešernovega sklada objavlja

vabilo
za predlaganje kandidatov za

Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetni-
ške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in po-
menijo obogatitev slovenske kulturne zakla-
dnice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predla-
gajo posamezniki in pravne osebe.

3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma živ-

ljenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,

– tehtno utemeljitev predloga, po možno-
sti s priloženo dokumentacijo (knjiga, kata-
log, kaseta...).

Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 30. sep-
tembra 2002, na naslov: Ministrstvo za kul-
turo, Prešernov sklad, Cankarjeva 5, Ljublja-
na. Prijave, ki bodo prišle po teh datumih,
bodo obravnavane v postopku za podelitev
nagrad v letu 2004.

Ministrstvo za kulturo
Prešernov sklad

Ob-66218
Obveščam vas, da s 30. 6. 2002 Agen-

cija Veronika, Verica Tomažin s.p., An-
dreaševa 9, Ljubljana, preneha z dejav-
nostjo.
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 35103-1/01-13/136 Ob-66167
Upravna enota Gornja Radgona izdaja

po uradni dolžnosti, ter na podlagi 1. odstav-
ka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00, v
nadaljevanju ZUP), v upravni zadevi stranke
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona, za izdajo dopol-
nilnega enotnega dovoljenja za gradnjo, sk-
lep:

1. V upravni zadevi stranke Občine Gor-
nja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250
Gornja Radgona, za izdajo dopolnilnega
enotnega dovoljenja za gradnjo, to je za
gradnjo dela kanalizacijskega kolektorja
Črnci–Apače–Segovci, na zemljiščih parc.
št. 1060/1, 528/6, 528/11, 528/2,
528/8, 540/1, 541/1, 544/1, 544/2,
547/1, 548/2, 553/3, 555/1, 555/3,
559/4, 558/2, 558/3, 560/6, 1056/2,
911/4, 912/5, 913/7, 913/4, 913/3,
918/2, 921/4 in 922/4 vse k.o. Segovci,
se osebi, katere zdajšnji naslov je neznan,
to je Kujtim Berisha, roj. 29. 3. 1964, z
zadnjim stalnim prebivališčem v Segovcih
33, 9253 Apače, in je v zemljiški knjigi vknji-
žen kot lastnik zemljišča parc. št. 913/7
k.o. Segovci, postavi začasni zastopnik Ja-
nez Kuzma iz Žepovec 11, 9253 Apače.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. točki
tega sklepa se imenuje samo v upravni za-
devi izdaje navedenega dopolnilnega enot-
nega dovoljenja za gradnjo iz tega sklepa in
se ne sme uporabiti za druge namene.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranko,
takoj ko je to objektivno možno, obvestiti o
upravni zadevi, ki teče pri Upravni enoti Gor-
nja Radgona.

4. Začasni zastopnik ima v postopku,
oziroma pri dejanju za katerega je postav-
ljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

5. Ta sklep velja takoj in se objavi tudi na
oglasni deski Upravne enote Gornja Radgo-
na.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-66103
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 39, kjer je vpisana
SLS + SKD Slovenska ljudska stranka, s
kratico imena SLS +SKD, vpiše spremem-
ba statuta, imena, ki se spremeni v: Slo-
venska ljudska stranka, kratice imena, ki
se spremeni v: SLS ter znaka stranke, ki je

kratica imena SLS izpisana z velikimi pou-
darjenimi tiskanimi črkami SLS v zeleni in
modri barvi, z modro črto in s podnapisom z
malimi črkami v črni barvi Sloveska ljudska
stranka.

Kot zastopnik stranke se v register poli-
tičnih strank vpiše Franci But.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02048/004/2002-002 Ob-66222
Statut Sindikata Zveze delavcev Ko-

roške (SZDK), s sedežem v Ravnah, Ko-
roška cesta 14, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 155, dne 12. 3. 2002.

Št. 028-3/02-121 Ob-66280
1. Upravna enota Gornja Radgona sprej-

me v hrambo pravila Sindikata lesarstva
Slovenije, Sindikata podjetja Mizarstvo
Jaušovec Marija s.p. s sedežem Hrastje
mota 50, vpisana v evidenco statutov sindi-
katov dne 8. 3. 2002 pod zaporedno števil-
ko 60, z nazivom Pravila podjetja Mizarstvo
Jaušovec Marija s.p.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikalna po-
družnica pravna oseba.

Št. 025-1/2002 Ob-66281
1. Upravna enota Piran prejme v hram-

bo pravila Sindikata zavoda Centra za ko-
rekcijo sluha in govora Portorož z dnem
vpisov 11. 2. 2002 imenom in kratico sin-
dikata: Sindikat Vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije, Center za korek-
cijo sluha in govora Portorož, in sede-
žem sindikata Sončna pot 14A, 6320
Portorož.

2. Pravila iz prve točke te odločbe so
vpisana v register evidence, ki se vodi pri
temu organu pod zaporedno številko 29.

3. Sindikat mora sporočiti pristojnemu
upravnemu organu vse spremembe podat-
kov, ki se vpisujejo v evidenco in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.

Št. 012-2/2002 Ob-66282
Pravila Sindikata kemične, nekovin-

ske in gumarske industrije Slovenije –
Sindikata družbe GLASCOM d.o.o., Hra-

stnik  s sedežem v Hrastniku – Cesta 1.
maja 14, se hranijo na Upravni enoti Hra-
stnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 30 z dne
13. 3. 2002.

Št. 127-1/93-517 Ob-66283
1. Upravna enota Kočevje je dne 7. 3.

2002 sprejela v hrambo in vpisala v eviden-
co sindikatov pravila Sindikata KŽI družbe
Recinko d.o.o., Kočevje, Roška cesta 64,
1330 Kočevje, pod zap. št. 61. z imenom
in kratico sindikata Sindikat KŽI (Kmetij-
stva in živilske industrije) družbe Recin-
ko, d.o.o., Kočevje, s sedežem: Roška
cesta 64, 1330 Kočevje.

Sindikat je z dnem 7. 3. 2002 pridobil
lastnost pravne osebe.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-1/2002-10 Ob-65557
1. Pogodba o sledenju v Republiki Slo-

veniji (v nadaljevanju: Pogodba), ki sta jo
dne 9. 11. 2001 sklenila Mobitel teleko-
munikacijske storitve d.d., Vilharjeva 23,
Ljubljana (v nadaljevanju: Mobitel) in
WWIS, je v skladu s tretjim odstavkom 5.
člena ZPOmK in zato ni prepovedana in
nična.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje te odločbe in se podeli za čas
do vključno 9. novembra 2006.

3. Obveznosti, ki jih mora izpolniti dru-
žba WWIS: četrtletno mora obveščati Urad
o izgradnji GSM omrežja ter o pokritosti
ozemlja RS, ki ga je s tem dosegla, začenši
s podatki za drugo četrtletje leta 2002; po-
datke je treba vsakič posredovati v 30 dneh
po izteku četrtletja.

4. Zahteva za izdajo negativnega izvida v
smislu določb 8. člena ZPOmK, da glede
na dejstva, ki jih Urad pozna, v zvezi s Po-
godbo ni bil kršen prvi odstavek 5. člena
ZPOmK, se zavrne.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3072-1/02-11 Ob-66253
Urad RS za varstvo konkurence je 14. 3.

2002 glede sklepov upravnega odbora
Zbornice RS za zasebno varovanje o najnižji
vrednosti izhodiščnih postavk cene storitev
fizičnega in tehničnega varovanja sprejel
odločbo, v kateri je odločil, kot sledi iz izre-
ka:

1. Zbornica RS za zasebno varovanje
(ZRSZV) je na prvi razširjeni seji upravnega
odbora dne 29. 9. 2000 s sprejemom skle-
pov o najnižji vrednosti izhodiščnih postavk
cene storitev fizičnega in tehničnega varo-
vanja, ki sta bila objavljena v Biltenu ZRSZV
št. 11-12, november–december 2000, let-
nik 6, str. 15, kršila 5. člen v povezavi s 3.
členom ZPOmK.

2. Sklepa ZRSZV iz prve točke izreka
sta prepovedana in nična.

Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-66220
Ime medijev:
– Kmetovalec, strokovna kmetijska re-

vija,
– Drobnica, strokovna revija za rejce in

ljubitelje,
– Reja prašičev, strokovna revija,
– Meso in mesnine, strokovna revija za

proizvodnjo, predelavo, trženje, porabo in
izobraževanje,

– V gosteh na kmetiji, glasilo Združe-
nja turističnih kmetij Slovenije,

– Trta & vino, strokovna revija za vino-
gradnike in vinarje.

Izdajatelj: Kmetijska založba, založništvo
in intelektualne storitve d.o.o., Stari trg 278,
2380 Slovenj Gradec.

Viri financiranja: mediji se financirajo z
naročninami in trženjem oglasnega prostora.

Lastništvo medijev: mediji so v 100% la-
sti izdajatelja.

Uprava: direktor Andrej Golob.

Ob-66250
Ime medija: Radio Ptuj.
Izdajatelj medija: Radio Tednik Ptuj

d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala:
– Infond Zlat d.d., Ulica Vita Kraigherja

5, Maribor: 30%,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,

Mala ulica 5, Ljubljana: 10%.
Uprava: Dokl Božidar, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andreja Štru-

kelj - predsednica, Jože Bračič - član, Mir-
ko Prelog.

Ob-66251
Ime medija: Tednik.
Izdajatelj medija: Radio Tednik Ptuj

d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala:
– Infond Zlat d.d., Ulica Vita Kraigherja

5, Maribor: 30%,
– Slovenska odškodninska družba d.d.,

Mala ulica 5, Ljubljana: 10%.
Uprava: Dokl Božidar, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andreja Štru-

kelj - predsednica, Jože Bračič - član, Mir-
ko Prelog.

Objave gospodarskih
družb

Ob-66242
Uprava BTC d.d. Ljubljana

sporoča,
da je dne 14. 3. 2002 prejela tožbo, ki jo

je na Okrožno sodišče vložila družba IN-19,
d.o.o., poslovno in finančno svetovanje, Bo-
letova 19, Ljubljana s katero tožnik uveljavlja
ničnost in podredno izpodbojnost vseh na

skupščini delničarjev BTC d.d. sprejetih skle-
pov z dne 17. 12. 2001. Družba je 11. 3.
2002 prejela tudi tožbo, ki jo je na Okrožno
sodišče v Ljubljani vložila družba FI.COM
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, s katero tož-
nik uveljavlja ničnost vseh sklepov skupščine
delniške družbe z dne 17. 12. 2001, razen
sklepa pod prvo točko dnevnega reda.

BTC d.d., Ljubljana
uprava

Ob-66192
Na podlagi prvega odstavka 533.f člena

Zakona o gospodarskih družbah (v nadalje-
vanju: ZGD) Slovenija projekt d.d., Can-
karjeva 1, Ljubljana

obvešča,

da je dne 14. 3. 2002 Okrožnemu sodi-
šču v Ljubljani predložila delitveni načrt Slo-
venija projekta d.d., na podlagi katerega naj
bi delničarji družbe na skupščini dne 23. 4.
2002 odločali o oddelitvi družbe s preno-
som dela premoženja na novo družbo SPCP
d.d., s sedežem v Ljubljani.

Delničarje prenosne družbe opozarjamo
na njihove pravice iz drugega odstavka
533.f člena ZGD, ki so:

– da lahko v času, določenem v objavi
sklica za skupščino, na sedežu družbe Slo-
venija projekt d.d., Cankarjeva 1, Ljubljana,
vpogledajo sledečo dokumentacijo v zvezi z
oddelitvijo: delitveni načrt, letna poročila
prenosne družbe za zadnja tri poslovna le-
ta, zaključno poročilo, poročilo uprave o
oddelitvi, poročilo o reviziji delitve, poročilo
nadzornega sveta,

– da lahko zahtevajo brezplačen prepis
listin iz predhodne alinee.

Uprava družbe bo v skladu s 6. odstav-
kom 533.f člena ZGD na zasedanju skup-
ščine, ki bo potekala dne 23. 4. 2002 del-
ničarjem:

– predložila vse listine, ki so naštete v
prvi alinei te objave,

– uvodoma ustno obrazložila vsebino de-
litvenega načrta,

– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.

Družba opozarja upnike na njihovo pravi-
co iz petega odstavka 533.f člena ZGD, da
lahko zahtevajo brezplačen prepis delitve-
nega načrta.

Slovenija projekt d.d.
Andrej Kolarič, direktor

Javne prodaje delnic

Ob-66056
Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom banke objavlja

zbiranje ponudb
za prodajo lastnih delnic Banke

Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke

Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke zbira po-
nudbe za prodajo 1779 navadnih delnic po
ceni najmanj 25.000 SIT za 1 delnico.

Prednostno pravico do nakupa imajo ob-
stoječi delničarji banke, ki v roku 15 dni od
objave te ponudbe pismeno predložijo po-
nudbo s pogoji.

Po tem roku se delnice prodajo pod ena-
kimi pogoji drugim kupcem.

Odločitev o prodaji sprejme uprava
banke.

Ponudbe zbira Banka Zasavje d.d., sku-
pina NLB, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
25c, Oddelek zakladništva.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-66130
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika družbe Ulmer GmbH,
direktor družbe Ulmer d.o.o. objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi pokrivanja izgube iz preteklih let

se osnovni kapital družbe, iz obstoječih
133,708.150 SIT zniža za 93,174.192,70
SIT tako, da po znižanju osnovni kapital zna-
ša 40,533.957,30 SIT.

Družba Ulmer d.o.o. poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Ulmer d.o.o., Maribor

Ob-66168
Skupščina družbe I.A.P., d.o.o. s sede-

žem v Ljubljani, Stegne 21, je na seji dne
28. 2. 2002 pod 4. točko dnevnega reda
sprejela sklep:

Skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema

spremembo osnovnega kapitala
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini

83,100.000 SIT se zaradi izstopa družbe-
nikov dne 29. 11. 2001 in 3. 12. 2001
zniža za 3,660.000 SIT tako, da znaša novi
osnovni kapital družbe 79,440.000 SIT.

Pozivajo se upniki družbe, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala I.A.P., d.o.o.

I.A.P. inštitut za avtomatizacijo
procesov, d.o.o., Ljubljana

Ob-66169
Družba Kovinoplastika Lož, družba poo-

blaščenka d.d., s sedežem Lož, Cesta 19.
oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, vpisana
pod vložno številko 1/32754/00 sodnega
registra Okrožnega sodišča v Ljubljani ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe od

424,890.000 SIT na 400,558.000 SIT z
umikom 24302 delnic oznake A in z umi-
kom delnic oznake B lastnih delnic z nomi-
nirano vrednostjo 1.000 SIT v breme skla-
da lastnih delnic.
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Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe na seji dne
2. 8. 2001. Upniki, katerih terjatve so na-
stale pred objavo sklepa o zmanjšanju kapi-
tala, lahko v roku 6 mesecev od te objave,
zahtevajo ustrezno zavarovanje za primer,
če ne bi mogli biti poplačani oziroma ustrez-
no zavarovani.

Kovinoplastika Lož
družba pooblaščenka d.d.

Ob-66170
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, direktorica družbe Kla-
ra Trans, mednarodna špedicija, d.o.o.,
Ljubljana, Črna vas 178, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
št. reg. vložka 1/13480/00, Jasna Japelj
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega sredstva,
ki ga je edina družabnica sprejela 12. 3.

2002:
Osnovni kapital družbe se iz

13,500.000 SIT zmanjša za 11,400.000
SIT na 2,100.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se zmanjša efek-
tivno tako, da se vrednost zmanjšanega
osnovnega kapitala družbe izplača edini dru-
žbenici Jasni Japelj.

Zaradi zmanjšnja osnovnega kapitala se
zmanjša poslovni delež oziroma nominalni
znesek družbenice tako, da znaša njegova
višina po opravljenem zmanjšanju
2,100.000 SIT.

Poziva se morebitne upnike, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo, da sogla-
šajo z zmanjšanjem kapitala.

Klara Trans d.o.o.

Ob-66188
V skladu s 454. členom ZGD in na pod-

lagi sklepa edinega družbenika Presta
d.o.o., Velenje, z dne 28. 2. 2002, direktor
družbe Toming-Consulting d.o.o., Zgornji
kraj 14, Prevalje objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe 39,780.000 SIT

se zmanjša na 5,000.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se

zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Toming-Consulting d.o.o.

Ob-66219
Družba MIAN, d.o.o., Ljubljana, Trubar-

jeva 77, Ljubljana, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pri vl. št.
1/20719/00, je na svoji skupščini dne 12.
3. 2002, sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
na podlagi katerega se je osnovni kapital

družbe, ki je doslej znašal 11,577.000 SIT,
zmanjšal za 5,577.000 SIT tako, da po no-
vem znaša 6,000.000 SIT.

Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala soglaša-
jo.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

MIAN, d.o.o., Ljubljana
Direktorica družbe

Milojka Šegula

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-66098
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške

družbe Deloza, družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.
Zagorje ob Savi, Cesta zmage7, sklicuje
uprava Deloze d.d.

8. sejo skupščine
delniške družbe Deloza d.d. Zagorje ob

Savi, Cesta zmage 7,
dne 25. 4. 2002, na sedežu družbe v

Zagorju, v jedilnici Deloze d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob 17. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika in dveh preštevalcev, imenovanje no-
tarja za sestavo zapisnika, ugotovitev udele-
žbe in sklepčnosti ter potrditev dnevnega
reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in no-
tarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potr-
di dnevni red.

2. Poročilo nadzornega sveta o pregle-
du poslovnega poročila družbe in revizijske-
ga poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo nadzornega sveta o poslovanju dru-
žbe za leto 2001.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 2001.

Predlog sklepa: izguba za leto 2001 v
nominalnem znesku 59,059.379,82 SIT se
krije iz:

– zakonskih rezerv 816.034,77 SIT,
– revalorizacijskega dela zakonskih re-

zerv 57.122,30 SIT,
– revalorizacijskega dela kapitala

58.186.222,75 SIT.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

2002.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije za

leto 2002 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska družba Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana.

Vse gradivo in informacije o skupščini so
delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine; to velja tako za delničar-
je kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do 22. 4. 2002.

Prijava je možna le po pošti oziroma tel-
efaxu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza d.d.
uprava družbe

Ivan Novšak

Št. 0188 Ob-66123
Na podlagi 58. člena Statuta delniške

družbe Plama-pur d.d., Podgrad, sklicuje
uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Plama-pur Podgrad,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2002 ob 12.
uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep: izvolijo
se delovna telesa skupščine, in sicer: za
predsednika skupščine Danilo Grilj, za preš-
tevalki glasov Erika Logar in Vladimira Ce-
glar. Seji prisostvuje vabljeni notar Aleksan-
der Ternovec iz Ilirske Bistrice.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2001 s
poročilom nadzornega sveta za leto 2001 in
poročilom o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo uprave o poslovanju za leto 2001 s
poročilom nadzornega sveta in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2001 v pre-
dloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi bilančnega dobička po letnem obračunu
za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

(1) Ugotovitev dobička
Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni

dobiček družbe Plama-pur d.d.,
599,210.749,58 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2001 – 144,837.698,22 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz leta
2000 – 128,334.045,54 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz leta
1999 – 118,044.318,63 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz leta
1998 – 62,310.918,37 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz leta
1997 – 145,683.768,82 SIT.

(2) Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček se uporabi za nasled-

nje namene:
– 34,339.900 SIT prenesenega čistega

dobička iz leta 1997 se izplača delničarjem
za dividende, in sicer 50 tolarjev bruto na
delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v roku 60 dni od dneva skup-
ščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Cen-
tralni klirinško-depotni družbi, d.d. Ljublja-
na, na dan 19. 4. 2002.
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– 308,689.282,54 SIT prenesenega či-
stega dobička iz let 1998, 1999, 2000 se
razporedi v druge rezerve iz dobička (pro-
ste rezerve).

– 144,837.698,22 SIT čistega dobička
družbe za poslovno leto 2001 se ne razpo-
redi, oziroma bo o njem odločeno v prihod-
njih poslovnih letih.

– 105,183.868,82 SIT prenesenega či-
stega dobička družbe za poslovno leto
1997 se ne razporedi, oziroma bo o njem
odločeno v prihodnjih poslovnih letih.

– 6,160.000 SIT v bruto znesku prene-
senega čistega dobička iz leta 1997 se
izplača petim članom nadzornega sveta
družbe in devetim članom tima kakovosti
družbe kot udeležba pri dobičku družbe.
Rok izplačila je enak kot velja za izplačilo
dividend.

(3) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
Skupščina razbremenjuje člane nadzor-

nega sveta in upravo družbe odgovornosti
za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za pooblaščenega revizorja za pregled ra-
čunovodskih izkazov Plama-pur za leto
2002 se imenuje družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetova-
nje, d.o.o. iz Ljubljane.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
delniške družbe in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
zaradi poteka mandata se razrešijo doseda-
nji člani nadzornega sveta: Julijana Batič,
Igor Bratina, Damijan Krt.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarjev: Julija-
na Batič, Igor Bratina, Tomaž Lahajner.

Mandat članom nadzornega sveta nasto-
pi dne 25. aprila 2002 in traja do 24. aprila
2006.

Skupščina ugotovi, da sta v nadzornem
svetu kot predstavnika zaposlenih imenova-
na Franci Dovgan in Milan Mikolj.

6. Odkup lastnih delnic.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe pooblašča nadzorni svet,
da določi pogoje za odkup lastnih delnic v
skladu z zakonom.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe in pre-
čiščeno besedilo statuta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo na dan 19. aprila 2002.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe. Pravico udeležbe in uresničeva-
nja glasovalne pravice na skupščini imajo del-
ničarji vpisani v delniško knjigo, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje do
ponedeljka 22. aprila 2002 do 14. ure vložili
prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo
v istem roku prispela njihova pisna prijava,
pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg
prijave vložiti tudi pooblastilo.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave skupšči-

ne do dneva skupščine med 10. in 12. uro,
pri Orjani Križman, na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napove-
danem času ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Sejna soba bo odprta pol ure pred zase-
danjem skupščine. Vse delničarje, njihove
pooblaščence ali zakonite zastopnike pozi-
vamo, da glasovnice prevzamejo pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Plama-pur, d.d., Podgrad
uprava

Ob-66166
Spoštovani delničar, vabimo vas na

11. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,

ki bo v četrtek, 25. aprila 2002 ob
13. uri, v Hotelu Kompas Bled.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles in ugotovi-

tev sklepčnosti.
Predlog:
Predsedujoči: po statutu direktor podje-

tja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Ro-

mana Kalamar.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – no-

tar.
O predlogu glasuje skupščina javno.
2. Poslovanje družbe v letu 2001, za-

ključni račun, poročilo.
Predlog sklepa: potrdi se zaključni ra-

čun in poslovno poročilo. Od dobička
7,938.000 SIT gre 1,228.000 SIT v rezer-
vni sklad, ostanek se ne razporedi.

3. Poslovni plan družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan

družbe za leto 2001.
4. Uskladitev statuta z Zakonom o go-

spodarskih družbah.
Predlog sklepa: statut podjetja Kompas

Bled d.d. se uskladi.
5. Volitve članov nadzornega sveta – pre-

tek mandata.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega

reda, lahko svoj pisni predlog za obravna-
vo, in predlog sklepa pošlje upravi podjetja
najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo odlo-
čala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.

Priložena gradiva: bilanca uspeha, bilan-
ca stanja, poslovno poročilo in cilji poslov-
ne politike.

Evidentiranje se začne ob 12.30, v Ho-
telu Kompas Bled.

Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z ose-
bno izkaznico in potrdilom o vpisu v delni-
ško knjigo. Pravne osebe pa morajo predlo-
žiti: izvod iz registracije, matično številko in
dokazilo o lastništvu delnic.

Prosim vse delničarje, da s svojo prisot-
nostjo prispevate k uspešni izvedbi skup-
ščine.

Kompas Bled, d.d.
za upravo

Martin Merlak

Ob-66190
Na podlagi 34. in 35. člena statuta Slo-

venija projekta d.d. Ljubljana, direktor dru-
žbe sklicuje

7. redno skupščino
Slovenija projekta d.d.,

ki bo potekala dne 23. 4. 2002 ob 13.
uri, v sejni sobi poslovne stavbe, Cankarje-
va 1, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev delovnega telesa

skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Danica Čuk, za preštevalko glasov Sonja
Vašl.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Podelitev razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta za leto 2001 in na podlagi teh pode-
ljuje razrešnico direktorju in članom nadzor-
nega sveta za leto 2001.

3. Delitev Slovenija projekta d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: na podlagi obravnave delitvenega na-
črta s prilogami, poročila uprave o oddelitvi,
poročila o reviziji oddelitve in poročila nad-
zornega sveta o pregledu delitve, skupšči-
na sprejme soglasje za delitvi Slovenija pro-
jekt d.d., pod sledečimi pogoji:

3.1. Opravi se delitev Slovenija projekt
d.d. v skladu z delitvenim načrtom z dne
1.3.2002, ki je sestavni del tega sklepa.

Delitev se opravi kot oddelitev z ustano-
vitvijo nove družbe SPCP d.d., s sedežem v
Ljubljani, tako, da Slovenija projekt d.d.,
prenese del svojega premoženja, določe-
nega v delitvenem načrtu, na novo družbo
SPCP d.d.

3.2. Zaradi oddelitve se ustanovi nova
delniška družba SPCP d.d., s sedežem v
Ljubljani in sprejme njen statut z vsebino,
določeno v prilogi 1 delitvenega načrta. Zna-
čilnosti nove družbe:

Firma družbe je: SPCP, družba za po-
slovanje z nepremičninami, d.d.

Skrajšana firma družbe je: SPCP d.d.
Sedež družbe je v Ljubljani.
Poslovni naslov družbe je: Cankarjeva 1,

Ljubljana.
Dejavnost družbe je:
63.120 Skladiščenje
65.210 Finančni zakup (leasing)
70.110 Organizacija izvedbe nepremič-

ninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremični-

nami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
70.310 Dejavnost agencij za posredniš-

tvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v

najem.
71.330 Dajanje pisarniške in računalni-

ške opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem.
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72.100 Svetovanje o računalniških na-
pravah

72.220 Oskrba z računalniškimi progra-
mi in svetovanje

72.300 Obdelava podatkov
74.120 Računovodske, knjigovodske

dejavnosti brez revizorske dejavnosti in dav-
čnega svetovanja

74.130 Raziskave trga in javnega mne-
nja.

74.140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje

74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje.

74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje

74.300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje

74.700 Čiščenje stavb
74.831 Prevajanje
74.832 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje
74.833 Druga splošno tajniška opravila
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-

gresov
74.843 Druge poslovne dejavnosti d.n.
Izhodiščni osnovni kapital družbe je

129,540.000 SIT in je razdeljen na izhodi-
ščno število 129.540 navadnih imenskih
delnic v nominalnem znesku 1000,00 (ti-
soč) SIT.

Končna višina osnovnega kapitala je
enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
potrebno zagotoviti delničarjem Slovenija
projekt d.d., kot prenosne družbe, v skla-
du z menjalnim razmerjem in algoritmom
izravnave, določenem v 4. točki delitvene-
ga načrta.

3.3. Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital Slovenija projekt d.d. zmanjša za iz-
hodiščno višino 129,540.000 SIT tako, da
bo po zmanjšanju osnovnega kapitala na
izhodiščni višini 11,538.000 SIT. Zmanjša-
nje se izvede z združitvijo delnic po menjal-
nem razmerju in algoritmu zaokroževanja iz
4. točke delitvenega načrta.

Končna višina osnovnega kapitala v druž-
bi Slovenija projekt d.d. po izvedbi zmanjša-
nja osnovnega kapitala iz predhodnega od-
stavka tega sklepa, je enaka dejanskemu
številu delnic, ki delničarjem prenosne druž-
be pripadajo po združitvi delnic na način in
pod pogoji iz predhodnega odstavka, pom-
noženo z nominalnim zneskom delnic.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z odločitvami sodišča in drugih or-
ganov, prilagodi na skupščini sprejete skle-
pe tako, da se bo delitev lahko izvedla in
vpisala v sodni register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta Slovenija projekt
d.d., s sklepi, sprejetimi na tej skupščini.

3.4. Delničarjem Slovenija projekt d.d.,
ki bodo na presečni dan, to je na dan vpisa
zamenjave delnic, vpisani v registru nema-
terializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
kot imetniki delnic prenosne družbe Slove-
nija projekt d.d. se zagotovijo delnice nove
družbe SPCP d.d., ki nastane zaradi oddeli-
tve, po menjalnem razmerju in algoritmu iz-
ravnave, kot je določen v 4. točki delitvene-
ga načrta.

3.5. Imenovanje začasnega nadzornega
sveta družbe SPCP d.d.

Za člane nadzornega sveta SPCP d.d., z
mandatom do prve redne skupščine SPCP
d.d., so imenovani:

– Matija Majcenovič,
– Simona Kovačič,
– Tomaž Juvan.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve, na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.
in 12. uro, v času od objave sklica skupšči-
ne do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki so v tajništvo uprave prijavili ude-
ležbo na skupščini ali predložili pooblastilo za
zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom za-
sedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpo-
stavitve evidenc.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 13.30.

V tem primeru bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenija projekt d.d., Ljubljana
direktor:

Andrej Kolarič

Ob-66196
Na podlagi 7.4. Statuta delniške družbe

Založba Obzorja d.d., Partizanska 3 – 5,
2000 Maribor in v skladu z določili Zakona
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
družbe

8. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 24. 4. 2002 ob 10. uri, na

sedežu družbe, Partizanska 3 – 5, 2000
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave:
Imenujejo se naslednja delovna telesa

skupščine:
– za predsednika skupščine: Stojan

Zdolšek,
– za preštevalca glasov: Janez Tekavc in

Ladislava Lesjak.
Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljeni

notar Friderik Bukovič.
2. Sprejem sklepa o zmanjšanju in o so-

časnem povečanju osnovnega kapitala dru-
žbe z izključitvijo prednostne pravice do
vplačila dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sklep sprejet pod 8. točko dnevnega
reda skupščine družbe z dne 31. 7. 2000 o
povečanju osnovnega kapitala družbe se
spremeni in glasi:

Osnovni kapital družbe se zmanjša za
111,726.000 SIT od dosedanjih
188,305.000 SIT na 76,579.000 SIT, za-
radi pokrivanja izgube.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku poenostavljenega zmanjša-
nja z združevanjem delnic tako, da prejme
vsak delničar za 2,4589 stare delnice eno
delnico izdano na novo v nominalni vredno-
sti 1.000 SIT.

Morebitni ostanek vrednosti po preraču-
nu starih delnic v nove pri posameznem
delničarju se šteje kot vplačilo presežka ka-
pitala.

Osnovni kapital družbe se poveča od
dosedanjih 76,579.000 SIT na
244,942.000 SIT za vrednost
168,363.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala in vplači-
lo novih delnic se izvrši s stvarnim vložkom v
obliki konverzije terjatev v lastniške deleže
(delnice) naslednjih upnikov:

– DZS Založništvo in trgovina d.d., ki
konvertira 145,033.000 SIT terjatve v del-
nice družbe in tako pridobi 145.033 nava-
dnih prostoprenosljivih in imenskih delnic
oznake »G« v skupni nominalni vrednosti
145,033.000 SIT; tako upnik z vplačilom
takšnega stvarnega vložka pridobi v kapitalu
dolžnika delež 7,65% in v nominalnem zne-
sku 145,033.000 SIT.

– Racman d.o.o., ki konvertira
23,330.000 SIT terjatve v delnice in tako
pridobi 23.330 navadnih prostoprenosljivih
imenskih delnic oznake »G« v skupni nomi-
nalni vrednosti 23,330.000 SIT; tako upnik
z vplačilom takšnega stvarnega vložka pri-
dobi v kapitalu dolžnika delež 9,52% in v
nominalnem znesku 23,330.000 SIT.

Navedeni podatki o spremembi osnov-
nega kapitala in pridobljenih deležih v kapi-
talu dolžnika pomenijo spremembo na stra-
ni 9 načrta finančne reorganizacije.

Povečanje se izvrši z izdajo 168.363 na-
vadnih imenskih delnic oznake »G« v nomi-
nalni vrednosti 1.000 SIT.

Prodajna cena ene delnice v postopku
povečanja osnovnega kapitala znaša 1.000
SIT.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa in vplačila novih delnic se izklju-
či. Ker gre za znana vpisnika in vplačnika,
javnega poziva k vpisu in vplačilu ne bo.
Novi delničarji morajo poskrbeti za uskladi-
tev tolarskih zneskov skupnega kapitala po-
sameznega delničarja z minimalno vrednos-
tjo delnice.

Navadne prostoprenosljive imenske del-
nice izdane po tem sklepu dajejo njegove-
mu imetniku naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

Ta sklep je skladno z osmo alineo prve-
ga odstavka 49.c člena ZPPSL sprejet pod
odložnim pogojem, in sicer, da postane ve-
ljaven le v primeru, da je predlagana prisilna
poravnava, opr. št. St 117/2001 (St
56/2000) pravnomočno potrjena.

V primeru uspešne prisilne poravnave bo
družba po vpisu povečanja osnovnega kapi-
tala v sodni register za delnice nove izdaje,
ki so izdane v nematerializirani obliki, izvrši-
la vpis v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD v roku 15 dni
od vpisa povečanja kapitala v sodni regi-
ster.

Na podlagi sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala in o sočasnem povečanju
osnovnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in se izdela njegovo preči-
ščeno besedilo.
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3. Obravnava revidirane bilance stanja in
izkaza uspeha za obdobje od 1. 1. do 17. 5.
2000.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: skupščina se seznani
z revidirano bilanco stanja in izkaza uspeha
za obdobje od 1. 1. do 17. 5. 2000 v
predloženi vsebini.

4. Sprejem načrta finančne reorganiza-
cije.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se načrt finančne reorgani-
zacije.

5. Sprejem sklepa o predčasnem pre-
nehanju mandata člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana NS.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina ugotovi, da predčasno preneha fun-
kcija članu nadzornega sveta Robertu Kraj-
niku po lastni želji na podlagi odstopne
izjave.

Skupščina izvoli za preostanek časa
mandatnega obdobja od 24. 4. 2002 do
izteka mandatnega obdobja preostalih čla-
nov NS naslednjega člana: mag. Borivoj
Kos.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in v skladu z zakonom ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresni-
čujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki pisno prijavnico oziroma pooblasti-
lo za zastopanje osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem
mestu istega dne ob 10.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine vključ-
no z načrtom finančne reorganizacije z vse-
mi dopolnitvami in revidirano bilanco stanja
in izkaza uspeha za obdobje od 1. 1. do
17. 5. 2000 je na vpogled vsem delničar-
jem družbe na sedežu družbe vsak delavnik
(od 22. 3. 2002 do 24. 4. 2002) med 8. in
12. uro, pri Blanki Mitič.

Založba Obzorja d.d.
direktor

Srečko Kukovec

Ob-66197
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 32. člena statuta družbe
Napredek Bistrica, družba pooblaščenka
d.d., uprava družbe sklicuje

3. skupščino družbe
Napredek Bistrica – družba

pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 23. 4. 2002 ob 11. uri, v sejni

sobi v prvem nadstropju stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 64, Domžale.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se potrdi Staneta Skoka, za sestavo

notarskega zapisa se pooblasti Majdo Lo-
košek, notarko v Domžalah. Za preštevalki
glasov se izvoli Emo Kokalj Prelc in Vilmo
Žirovnik.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
ščina potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spre-

meni tako, da se glasi: Napredek Bistrica,
finančno in poslovno svetovanje, d.d.

4. Sprememba poslovnega naslova.
Predlog sklepa: spremeni se poslovni

naslov družbe, ki se odslej glasi: Ljubljan-
ska cesta 64.

5. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa: dosedanje dejavnosti

družbe se izbrišejo, dejavnost v družbi pa
se razširi za naslednje dejavnosti:

G/51.120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala

G/51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal

G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

G/51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi

G/51.520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami

G/51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo

G/52.430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki

G/52.461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki

G/52.463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom

G/52.484 Trgovina na drobno s kuri-
vom

G/52.740 Druga popravila izdelkov ši-
roke porabe

G/52.472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami

G/52.481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo

G/51.410 Trgovina na debelo s teksti-
lom

G/51.540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom
napravami za ogrevanje

G/52.482 Dejavnost cvetličarn
G/52.630 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln
H/55.100 Dejavnost hotelov in podo-

bnih obratov
H/55.210 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov
H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H/55.301 Dejavnost restavracij in go-

stiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij

H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih in provi-

zoričnih gostinskih obratov
H/55.400 Točenje pijač
H/55.510 Dejavnost menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane (ca-

tering)
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti

I/64.120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte

I/64.200 Telekomunikacije
I/63.110 Prekladanje
I/63.120 Skladiščenje
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
J/67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-

ne s finančnim posredništvom
K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem
K/72.500 Vzdrževanje in popravila pi-

sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav

K/72.600 Druge računalniške dejavno-
sti

K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in

krajinsko načrtovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-

jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opra-

vila
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
K/74.140 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje
K/74.820 Pakiranje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpo-

polnjevanje in usposabljanje, d.n.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave sprejme novi statut v predloženem
besedilu.

7. Seznanitev z odstopnimi izjavami čla-
nov nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: vzame se na znanje od-
stop naslednjih članov nadzornega sveta:
Ema Kokalj Prelc, Meta Kanižar, Terezija
Vilar, Jože Kadunc, Jana Skok in Ivan Mu-
šič, z dnem 28. 2. 2002 in se ugotovi, da
jim je s tem dnem mandat prenehal. V nad-
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zorni svet se z dnem 23. 4. 2002 imenuje
naslednje člane: Metod Logar, Franc Gaz-
voda in Ksenija Gašperšič.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Delničarji pravice iz delnic uresničujejo

na skupščini. Delničarji lahko na skupščini
odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom poo-
blastitelja, katero mora biti deponirano na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred začet-
kom skupščine. Člani uprave in nadzornega
sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če
niso delničarji in lahko podajajo predloge v
zvezi z dnevnim redom oziroma morajo dati
informacije in pojasnila na zahtevo delničar-
jev.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničar, navadno deset ali pa vsaj tri dni
pred sejo skupščine, pisno napove svojo
udeležbo na skupščini družbe.

Omejitev glasovalne pravice
Nihče od delničarjev ne more imeti gla-

sovalnih pravic iz več kot 5% izdanih delnic.
Nihče ne more na skupščini glasovati kot
pooblaščenec ali delničar skupno z več kot
5% izdanih delnic na osnovi navadnega po-
oblastila. Če želi pooblaščenec glasovati z
več kot 5% delnic, mora za tako glasovanje
imeti pooblastilo v obliki, kot ga zahteva
Zakon o prevzemih, pri čemer, če za to ni
zakonskih pogojev, ni potrebna potrditev us-
trezne agencije.

Gradivo za skupščino
Gradivo za zasedanje skupščine bo na

vpogled v tajništvu družbe Vele d.d. na na-
slovu Ljubljanska cesta 64, Domžale, in si-
cer vsak delavnik, razen sobote, med 9. in
12. uro.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno.

Napredek Bistrica,
družba pooblaščenka, d.d.

direktor
Stane Skok

Ob-66198
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 49. člena statuta družbe
Kona – družba pooblaščenka d.d., uprava
družbe sklicuje

2. skupščino družbe
Kona – družba pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 23. 4. 2002 ob 12. uri, v sejni

sobi v prvem nadstropju stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 64, Domžale.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Staneta Breznika, za sestavo
notarskega zapisa se pooblasti Majdo Lo-
košek, notarko v Domžalah. Za preštevalki
glasov se izvoli Emo Kokalj Prelc in Vilmo
Žirovnik.

2. Predstavitev letnega poročila za le-
to 2001, pisnega poročila nadzornega
sveta k letnemu poročilu, razprava in po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
ščina potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma se spremeni tako,

da se glasi: Kona, finančno in poslovno sve-
tovanje, d.d.

4. Sprememba sedeža družbe in poslov-
nega naslova.

Predlog sklepa: sedež družbe se spre-
meni in se glasi: Domžale. Poslovni naslov
družbe se spremeni in se sedaj glasi: Ljub-
ljanska cesta 64.

5. Sprememba dejavnosti
Predlog sklepa: dosedanje dejavnosti

družbe se izbrišejo, dejavnost v družbi pa
se razširi za naslednje dejavnosti:

G/51.120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala

G/51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal

G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

G/51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi

G/51.520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami

G/51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo

G/52.430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki

G/52.461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki

G/52.463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom

G/52.484 Trgovina na drobno s kuri-
vom

G/52.740 Druga popravila izdelkov ši-
roke porabe

G/52.472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami

G/52.481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo

G/51.410 Trgovina na debelo s teksti-
lom

G/51.540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom
napravami za ogrevanje

G/52.482 Dejavnost cvetličarn
G/52.630 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln
H/55.100 Dejavnost hotelov in podo-

bnih obratov
H/55.210 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov
H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H/55.301 Dejavnost restavracij in go-

stiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih in provi-

zoričnih gostinskih obratov
H/55.400 Točenje pijač
H/55.510 Dejavnost menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane (ca-

tering)
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti

I/64.120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte

I/64.200 Telekomunikacije
I/63.110 Prekladanje
I/63.120 Skladiščenje
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
J/67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-

ne s finančnim posredništvom
K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem
K/72.500 Vzdrževanje in popravila pi-

sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav

K/72.600 Druge računalniške dejavno-
sti

K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja

K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in

krajinsko načrtovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-

jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opra-

vila
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
K/74.140 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje
K/74.820 Pakiranje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpo-

polnjevanje in usposabljanje, d.n.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave sprejme novi statut v predloženem
besedilu.

7. Seznanitev z odstopnimi izjavami čla-
nov nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: vzame se na znanje od-
stop naslednjih članov nadzornega sveta:
Rezka Tonin, Jožko Lombergar in Brane
Bremšak, z dnem 28. 2. 2002 in se ugoto-
vi, da jim je s tem dnem mandat prenehal. V
nadzorni svet se z dnem 23. 4. 2002 ime-
nujejo naslednji člani: Metod Logar, Franc
Gazvoda in Tomaž Zorec.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Delničarji pravice iz delnic uresničujejo

na skupščini. Delničarji lahko na skupščini
odločajo tudi po svojih pooblaščencih, ki se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom poo-
blastitelja, katero mora biti deponirano na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred začet-
kom skupščine. Delničar, ki je delniško listi-
no zastavil izvršuje glasovalno pravico na
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podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstavi-
ti zastavni upnik na njegovo zahtevo pod
pogojem, da je potrdilo dostavil družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. Člani
nadzornega sveta se lahko udeležijo skup-
ščine in lahko podajajo predloge v zvezi z
dnevnim redom oziroma morajo dati infor-
macije in pojasnila na zahtevo delničarjev.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini je, da delničar vsaj tri dni pred sejo
skupščine, pisno napove svojo udeležbo na
skupščini družbe.

Omejitev glasovalne pravice
Ne glede na število delnic nihče od del-

ničarjev ne more imeti glasovalnih pravic iz
več kot 15% izdanih delnic. Nihče ne more
na skupščini glasovati kot pooblaščenec ali
delničar skupno z več kot 15% izdanih gla-
sovalnih delnic na osnovi navadnega poo-
blastila. Če želi pooblaščenec glasovati z
več kot 15% delnic mora za tako glasovanje
imeti pooblastilo v obliki, kot ga zahteva
Zakon o prevzemih, pri čemer, če za to ni
zakonskih pogojev, ni potrebna potrditev us-
trezne agencije.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe Vele d.d., Ljub-
ljanska cesta 64, Domžale, vsak delavnik,
razen sobote, od 9. do 12. ure.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno.

Kona – družba pooblaščenka, d.d.
direktor

Stane Breznik

Ob-66199
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena statuta družbe
Tabor – družba pooblaščenka, d.d., uprava
družbe sklicuje

2. skupščino družbe
Tabor – družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 23. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni

sobi v prvem nadstropju stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 64, Domžale.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Dušana Kecmana, odvetnika
iz Ljubljane, za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Majdo Lokošek, notarko v
Domžalah. Za preštevalki glasov se izvoli
Emo Kokalj Prelc in Vilmo Žirovnik.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
ščina potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Sprememba firme in skrajšane firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spre-

meni tako, da se odslej glasi: Tabor, finan-
čno in poslovno svetovanje, d.d. Skrajšana
firma se spremeni tako, da se glasi: Tabor
d.d.

4. Sprememba sedeža družbe in poslov-
nega naslova.

Predlog sklepa: sedež družbe se spre-
meni, tako, da se glasi: Domžale. Poslovni

naslov družbe se spremeni tako, da se gla-
si: Ljubljanska cesta 64.

5. Sprememba dejavnosti.
Predlog sklepa: dosedanje dejavnosti se

izbrišejo, dejavnost v družbi pa se razširi za
naslednje dejavnosti:

G/51.120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala

G/51.140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal

G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

G/51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi

G/51.520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami

G/51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo

G/52.430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki

G/52.461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki

G/52.463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom

G/52.484 Trgovina na drobno s kuri-
vom

G/52.740 Druga popravila izdelkov ši-
roke porabe

G/52.472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami

G/52.481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo

G/51.410 Trgovina na debelo s teksti-
lom

G/51.540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom
napravami za ogrevanje

G/52.482 Dejavnost cvetličarn
G/52.630 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln
H/55.100 Dejavnost hotelov in podo-

bnih obratov
H/55.210 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.231 Dejavnost otroških letovišč,

počitniških in sindikalnih domov
H/55.234 Dejavnost dijaških, študent-

skih domov, internatov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas.
H/55.301 Dejavnost restavracij in go-

stiln
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.304 Dejavnost premičnih in provi-

zoričnih gostinskih obratov
H/55.400 Točenje pijač
H/55.510 Dejavnost menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane (ca-

tering)
I/60.240 Cestni tovorni promet
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti

I/64.120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte

I/64.200 Telekomunikacije
I/63.110 Prekladanje
I/63.120 Skladiščenje
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.

J/67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom

K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg

K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami

K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem

K/71.340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem

K/72.500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav

K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.120 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in

krajinsko načrtovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-

jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opra-

vila
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem
K/74.140 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje
K/74.820 Pakiranje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpo-

polnjevanje in usposabljanje, d.n.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave sprejme novi statut v predloženem
besedilu.

7. Seznanitev z odstopnimi izjavami čla-
nov nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: vzame se na znanje od-
stop naslednjih članov nadzornega sveta:
Miro Pavić, Vida Dobravec in Matija Bav-
dek, z dnem 28. 2. 2002 in se ugotovi, da
jim je s tem dnem mandat prenehal. V nad-
zorni svet se z dnem 23. 4. 2002 imenujejo
naslednji člani: Franc Gazvoda, Barbara
Kürner Čad in Gorazd Tršan.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščino sestavljajo imetniki delnic, ki

so deset dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi družbe in najkasneje
tri dni pred zasedanjem pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Delničarji lahko na
skupščini odločajo tudi po svojih poobla-
ščencih, ki se morajo izkazati s pisnim poo-
blastilom pooblastitelja, katero mora biti de-
ponirano na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred začetkom skupščine.

Omejitev glasovalne pravice
Glasovalna pravica posameznega delni-

čarja se, ne glede na to, s kolikšnim števi-
lom glasov razpolaga na skupščini družbe
pooblaščenke na podlagi zbranih poobla-
stil, omeji tako, da njegovo število glasov pri
glasovanju, ne sme presegati 20% vseh del-
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nic družbe. K delničarjevim delnicam šteje-
jo tudi delnice, ki pripadajo drugemu za del-
ničarjev račun. Če je delničar pravna ose-
ba, se k njenim delnicam prištejejo tudi del-
nice, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali
družbi, ki to pravno osebo obvladuje, kon-
cernsko povezani družbi ali za račun takih
družb tretji fizični ali pravni osebi.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe Vele d.d., Ljub-
ljanska cesta 64, Domžale, vsak delavnik,
razen sobote, od 9. do 12. ure.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno.

Tabor – družba pooblaščenka, d.d.
direktor

Marjan Ahlin

Ob-66287
Na podlagi 34. člena Statuta družbe Še-

šir d.d. Škofja Loka sklicujem

V. redno skuščino
delniške družbe Šešir d.d. Škofja Loka,

Kidričeva 57,
ki bo v petek 26. 4 2002 ob 11. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe, Ki-
dričeva 57 v Škofji Loki z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in zapis-
nikarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice up-
ravi in nadzornemu svetu družbe Šešir, d.d.,
Škofja Loka, ob seznanitvi z letnim poroči-
lom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 2001.

Sklep: skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrju-
je in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2001.

3. Druge spremembe in uskladitev statu-
ta družbe.

Predlog sklepa: skupščina po predlogu
uprave sprejme druge spremembe in uskla-
ditev statuta v predloženem besedilu.

4. Ugotovitev prenehanja mandata
članom nadzornega sveta in imenovanje
novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je z dnem 26. 3. 2002 prenehal mandat
članom nadzornega sveta.

Za nove člane nadzornega sveta družbe
Šešir, d.d., za mandatno obdobje štirih let
od dneva imenovanja se imenujejo
predloženi člani.

Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev za člana nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko hišo
Deloitte & Touche.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Šešir d.d. Škofja Loka v tajništvu
družbe v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne vse delovne dni med 10. in 12. uro.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda v skladu z zakonom, statutom in po-
slovnikom o delu skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so vknjiženi v delniško knjigo Šešir
d.d. njihovi pooblaščenci in ali zakoniti za-
stopniki, če najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo družbi svojo
udeležbo, sicer izgube pravico udeležbe na
skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.

Delničarji glasujejo osebno oziroma po
pooblaščencu ali zakonitem zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu
v prostor, kjer je zasedanje skupščine. Pro-
simo delničarje, da se zaradi razdelitve gla-
sovnic zglasijo 1/2 ure pred pričetkom
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, fir-
mo, število in razred delnic, ter podpis in žig
pooblastitelja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, se skupščina ponovi istega dne ob 13.
uri v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Šešir d.d., Škofja Loka
uprava družbe

direktor
Miro Pinterič, inž.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 16/2001 S-65979
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Mervin trgovi-
na s pohištvom d.o.o., Mostec 6, Dobo-
va za dne 17. 4. 2002 ob 8.30 v razpravni
dvorani IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 16.30.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 3. 2002

St 35/2002 S-65980
To sodišče je s sklepom St 35/2002

dne 11. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Apetit gostinstvo d.o.o.,
Tomšičeva 2, Ljubljana, matična številka
1413805, šifra dejavnosti 55.301.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Objave sodišč

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 7. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2002

St 16/2002 S-65981
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

16/2002 z dne 11. 3. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Satronik Podjetje
za proizvodnjo in trgovino Ljubljana d.o.o.,
Pot na Rakovo jelšo 131, Ljubljana, matič-
na številka 5426804, šifra dejavnosti 52.450
in ga z istim sklepom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2002

St 5/2001 S-65982
Stečajni postopek zoper dolžnika Agro-

merkur, Proizvodnja perutninskega me-
sa Murska Sobota d.o.o. - v stečaju, Mur-
ska Sobota, Industrijska št. 8, se ustavi in
se nadaljuje zoper stečajno maso družbe
Agromerkur, Proizvodnja perutninskega me-
sa d.o.o. Murska Sobota, Industrijska št. 8.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2002

St 13/2001 S-65983
Z dnem 13. 3. 2002 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Srečko Lorbek
s.p. Informacijsko podjetje IPO, Ormo-
ška 3, Ljutomer.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno do-
kumentacijo podajo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 6. 2002 ob 13. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 13. 3. 2002 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice za-
četka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega po-
stopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2002
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St 111/2001 S-65984
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Strojna Tovarna stro-
jev d.d., Maribor, Linhartova 11, za dne
7. 5. 2002 ob 9. uri v sobi 330 naslovnega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tu-
kajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure in v petek od 9. do
12. ure v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002

St 7/2002 S-65985
To sodišče je s sklepom St 7/2002 dne

11. 3. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kern sistemi, inženiring in tr-
govina d.o.o., Rimska 23, Ljubljana, ma-
tična številka 5297389.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 7. 2002 ob 12.20, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2002

St 94/2001 S-65986
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 94/2001 sklep z dne 4. 3. 2002:
Stečajni postoek nad dolžnico Veber

Jelka s.p., Gostilna “Zeleni gaj”, Podvin
139, Žalec (matična številka 1259644),
se začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I členu ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajni maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajne dolžnice Veber Jelka s.p., Go-
stilna “Zeleni gaj”, Podvin 139, Žalec (ma-
tična številka 1259644), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 111/2001 S-65987
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 111/2001 sklep z dne 8. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnico: Mojca
Marija Marovt s.p., Posredništvo in trgo-
vina, Zgornje Gorče 7, Braslovče (matič-
na številka 1114140), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajne dolžnice: Mojca Marija Marovt
s.p., Posredništvo in trgovina, Zgornje Gor-
če 7, Braslovče (matična številka
1114140), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 87/2001 S-65988
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 87/2001 sklep z dne 11. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Ma-
stnak Igor s.p., Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, Za-
grad 95/a, Celje oziorma pravilno: Ma-
stnak Igor s.p., Trgovina na drobno Koala,
Žalec, Šlandrov trg 27 (matična številka
1113909), se začne in takoj zaključi v skla-
du z določili 99/I člena ZPPSL, saj premo-
ženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Mastnak Igor s.p.,
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, Zagrad 95/a, Celje oziroma
pravilno: Mastnak Igor s.p., Trgovina na dro-
bno Koala, Žalec, Šlandrov trg 27 (matična
številka 1113909), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2002

St 2/2002 S-65989
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 2/2002 sklep z dne 8. 3. 2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom:

Stermšek Andrej s.p., Splošno in model-
no mizarstvo, Ul. Talcev 20, Šentjur (ma-
tična številka 5052952), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Stermšek Andrej
s.p., Splošno in modelno mizarstvo, Ul. Tal-
cev 20, Šentjur (matična številka 5052952),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 90/2001 S-65990
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 90/2001 sklep z dne 11. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Zlat-
ka Budiš s.p., Čiščenje poslovnih pro-
storov, Bevkova 10, Žalec (matična števil-

ka 1259679), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj pre-
moženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Zlatka Budiš s.p.,
Čiščenje poslovnih prostorov, Bevkova 10,
Žalec (matična številka 1259679), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 3. 2002

St 112/2001 S-65991
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 112/2001 sklep z dne 8. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Kras-
niqi Xhevat s.p., Zidarstvo in fasader-
stvo, Graščinska c. 23, (sedaj) Prebold
115 (matična številka 5230074), se začne
in takoj zaključi v skladu z določili 99/I čle-
na ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Krasniqi Xhevat
s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Graščinska
c. 23, (sedaj) Prebold 115, Prebold (matič-
na številka 5230074), iz pristojnega regis-
tra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 109/2001 S-65992
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 109/2001 sklep z dne 8. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Boris
Pfeifer s.p., Avtoprevozništvo, Arja vas
6/a, Petrovče (matična številka 1259539),
se začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Boris Pfeifer s.p.,
Avtoprevozništvo, Arja vas 6/a, Petrovče
(matična številka 1259539), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 3/2002 S-65993
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 3/2002 sklep z dne 8. 3. 2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Zor-

ko Sašo s.p., “NAJA”, Trgovina in bi-
ljard klub, Kersnikova ulica 31, Celje
(matična številka 5270128), se začne in
takoj zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ni.
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Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Zorko Sašo s.p.,
“NAJA”, Trgovina in biljard klub, Kersnikova
ulica 31, Celje (matična številka 5270128),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2002

St 10/98 S-65994
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom TVT Družba za storitve in prehrano
d.o.o., Preradovičeva 22 - v stečaju, Ma-
ribor - v stečaju se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2002

St 7/2002 S-65995
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom PRO-Servis, družba za storitve, tr-
govino in proizvodnjo d.o.o., Jadranska
c. 25, Maribor se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka (matična
št. 50229332), šifra dejavnosti 50.200).

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2002

St 40/01 S-65996
To sodišče je s sklepom opr. št. St

40/2001 dne 12. 3. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Kitchen studio
ITC, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ma-
tična številka 1301187, šifra dejavnosti
51.450.

Za stečajnega upravitelja se postavi La-
dislav Hafner, Reteče 134, Škofja Loka.

Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavi-
jo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o za-
četku stečajnega postopka. Prijave naj upni-
ki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano takso.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 6.
2002 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 3. 2002

St 81/2001 Ob-66051
To sodišče obvešča upnike, da se narok

za preizkus prijavljenih terjatev v stečajnem
postopku nad dolžnikom INTER S.O.F.T.
d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Petkova 57,

razpisan za dne 24. 4. 2002 ob 10. uri,
soba 307/III prekliče.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

St 2/95 S-66052
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/95

z dne 13. 3. 2002 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Iskratec stečajna masa,
Ljubljanska cesta 24a, Kranj, razpisalo
drugi narok za preizkus terjatev, ki bo dne
5. 4. 2002 ob 13. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 2002

St 4/2002 S-66053
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2002 z dne 13. 3. 2002 začelo stečajni
postopek nad podjetjem APIS Živilska in-
dustrija in trgovina d.o.o., Šentilj, Štriho-
vec 15.

Odslej se dolžnikova firma glasi APIS Ži-
vilska industrija in trgovina d.o.o. - v steča-
ju, Šentilj, Štrihovec 15, njegova matična
številka je 5049202, šifra dejavnosti pa
15.910.

Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, zaposlena pri Finea
Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja
10.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca.

Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 6.
2002 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 13. 3.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2002

St 43/95 S-66054
To sodišče razpisuje III. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Ofer-
ta d.o.o. - v stečaju, Maribor, dne 17. 4.
2002 ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2002

St 41/2002 S-66055
To sodišče je s sklepom St 41/2002

dne 14. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kiwwi Telekomunikacije
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 128a,
matična številka: 1581937, šifra dejavno-
sti: 64.200.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2002 ob 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2002

St 54/99 S-66210
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

54/99 z dne 13. 3. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Alpoma, Bor-
zno posredniška družba d.d., Domžale,
Ljubljanska 47.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2002

St 4/2002 S-66211
To sodišče je s sklepom St 4/2002 dne

15. 3. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Karadel podjetje za trgovino
na debelo in drobno ter zunanjo trgovi-
no d.o.o., Ljubljana, Rojčeva ul. 24, Ljub-
ljana, matična številka 5716489, šifra de-
javnosti 51.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Staj-
ka Skrbinšek iz Domžal.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2002 ob 9.45, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002

St 13/2002 S-66212
To sodišče je s sklepom St 13/2002

dne 15. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Negrad d.o.o., Pot na stan
46, matična številka 5621836, šifra dejav-
nosti 74.204.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 6. 2002 ob 10.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2002
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St 101/2001 S-66213
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 101/2001 sklep z dne 15. 3.
2002:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Herkul, Proizvodnja, trgovina, inte-
lektualne storitve d.o.o., Pernovo 4/c,
Žalec (matična številka 5558557). Odslej
se firma glasi: Herkul, Proizvodnja, trgovi-
na, intelektualne storitve d.o.o., Pernovo
4/c, Žalec (matična številka 5558557) - v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zvo-
nimir Hudej s.p., VIS, Spominska 16, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijav-
ljenih 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
12. junija 2002 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 15. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2002

St 6/2002 S-66214
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 6/2002 sklep z dne 15. 3. 2002:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Aleksencev Pavel s.p., Avtoprevoz-
ništvo, Celjska c. 13, Laško (matična šte-
vilka 5071012). Odslej se firma glasi: Alek-
sencev Pavel s.p., Avtoprevozništvo, Celj-
ska c. 13, Laško (matična številka
5071012) - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
maž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-

slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postpek in označba spisa. Ločitve-
ni upniki morajo navesti v prijavi del dolžni-
kovega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova 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 vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar naj-
manj 100 točk (1.700 SIT) in največ 2000
točk (34.000 SIT) ali poslati original dokazi-
la o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. junija 2002 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 15. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2002

St 50/2001 S-66215
To sodiče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 50/2001 sklep z dne 15. 3.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom ALDO,
Podjetje za trgovino in transport d.o.o.,
Razgledna ulica 2, Celje (matična številka
5558018), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključ-
ku.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika ALDO, Podjetje za
trgovino in transport d.o.o., Razgledna uli-
ca 2, Celje (matična številka 5558018), iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00121 IZ-5131
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 2001/00121, ki ga je dne 24. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na stanovanju, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega bloka v površini
73,75 m2, stanovanjske površine in kleti št.
2, v izmeri 12,32 m2, torej v skupni površini
86,07 m2, ki je locirano v stanovanjskem
bloku na Grajski cesti 3 in 5 v Črnomlju,
blok pa stoji na parc. št. 1157/31, vpisani
pod vl. št. 1138, k.o. Loka, ki je last dolžni-
ka Matjaža Tonje, Ulica Marjana Kozine 6,
Črnomelj, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 2/83 z dne 23. 10. 1997, sklenjene
med prodajalcem Begrad d.d., gradbeniš-
tvo, trgovina, inženiring iz Črnomlja, Zadruž-
na cesta 14 in kupcem MSC Tonja, Tonja
Matjaž s.p., Ulica Marjana Kozine 6, Črno-
melj, zastavna pravica v korist upnice Repu-

blike Slovenije, ki jo zastopa Državno pra-
vobranilstvo RS, Oddelek v Novem mestu,
za znesek 1,658.572,21 SIT z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od 1. 4. 2001 do pla-
čila.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 12. 2001

In 2002/00013 IZ-5314
In 2002/00014
In 2002/00015

S sklepi opr. št. In 2002/00013, s pri-
stopoma In 2002/00014 in In
2002/00015, ki jih je sodišče izdalo dne
25. 2. 2002, je bil opravljen rubež nepre-
mičnine dolžnika, to je poslovnega prosto-
ra, ki se nahaja v TPC Metlika, Kidričevo
naselje, pošta Metlika, na podstrešju v III.
nadstropju večstanovanjske stavbe v neto
izmeri površine 43,32 m2 in bruto površine
56,58 m2, zaradi izterjave terjatve upnika
Terca vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov ter promet z nepremičninami
d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, v višini
53.700,40 SIT s pp po sklepu o izvršbi opr.
št. Ig 1999/00250 z dne 16. 9. 1999,
zaradi izterjave terjatve v višini 84.321,53
SIT s pp, po sklepu o izvršbi opr. št. Ig
2000/00357 z dne 7. 12. 2000 in zaradi
izterjave terjatve v višini 100.141,60 SIT s
pp, po sklepu o izvršbi opr. št. In
2001/00060 z dne 16. 10. 2001, v zvezi s
sklepom opr. št. Ig 2001/00380 z dne
26. 11. 2001, ki jih dolguje dolžnik Gramet
d.o.o., Šolska ulica 3, Metlika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 3. 2002

Z 02/00006 IZ-5280
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00006 z dne
28. 2. 2002 in rubežnega oziroma popi-
snega cenilnega zapisnika iste opr. št. in z
istega dne, je bila na stanovanju št. 10 v
mansardi stanovanjske stavbe na naslovu
Malo Hudo št. 2, Ivančna Gorica, v skupni
izmeri 63,40 m2 in garaže v izmeri 13,34
m2 (stavbo vknjiženo pri vl. št. 136, k.o.
Malo Hudo), skupaj s pripadajočim sola-
stninkim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastaviteljev Bijeliž Zden-
ke, Vulčeva ul. št. 2, Ljubljana in Glavan
Roberta, Malo Hudo št. 2, Ivančna Gorica,
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ka VBS hiša, družba za financiranje d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 128a, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 66.500 EUR v
tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 28. 2. 2002

Z 565/2001 IZ-5285
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 565/2001 z dne 25. 1.
2002, je bilo trisobno stanovanje v mansar-
di in kleti, v izmeri 78,30 m2, v stanovanjski
hiši na naslovu Vodopivčeva 19, Kranj, sto-
ječi na parc. št. 435, vl. št. 210, k.o. Kranj,
s pripadajočim solastninskim deležem na
vseh skupnih prostorih stanovanjskega ob-
jekta ter funkcionalnega zemljišča, na kate-
rem stanovanjskih objekt stoji, ki še ni vpi-
sano v zemljiško knjigo in ga je zastavna
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dolžnica Mirjam Frahm, roj. 28. 5. 1967,
Vodopivčeva ulica 19, Kranj, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 30. 4. 1997,
ki jo je sklenila z Aldom Babičem, Tomšiče-
va 8, Izola, na naroku dne 1. 3. 2002 za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 205934006 z dne
2. 11. 2001, v višini 37.000 EUR s pripad-
ki, v korist upnika Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002

Z 13/2002 IZ-6017
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 13/2002 z dne 27. 2.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 5, v 1.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Valjavčeva ulica 6 v Kranju, v skupni
izmeri 74,10 m2, ki stoji na parc. št. 952/2,
k.o. Kranj, ki še ni vpisano v zemljiško knji-
go in sta ga zastavna dolžnika Emdžad
Pehadžić, roj. 22. 6. 1969 in Nataša Lužan
Pehadžić, roj. 22. 1. 1975, oba Valjavčeva
ulica 3, Kranj, in sicer vsak do ene polovi-
ce, pridobila na podlagi prodajne pogodbe
z dne 10. 12. 2001, ki sta jo sklenila z
Marijo Darinko Grubič, Kranj, Valjavčeva uli-
ca 6, na naroku dne 11. 3. 2002 zarublje-
no za zavarovanje denarne terjatve po od-
plačni kreditni pogodbi št. 708.966 z dne
21. 12. 2001, v višini 33.000 EUR s pri-
padki, v korist upnice Zveze bank, Registri-
rana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband reg. GmbH, Paulit-
schgasse 5-7, Celovec, Republika Avstrija.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 3. 2002

Z 189/2000 IZ-6187
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 189/2000 z dne 18. 2.
2000, je bilo dvosobno stanovanje, št. 12,
v 2. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Dražgoška ulica 6, Kranj, stoječe-
ga na parc. št. 930/5, k.o. Kranj, v skupni
izmeri 54,40 m2, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi, zastavna dolžnika Miran Hudovernik
in Barbara Hudovernik, oba Dražgoška uli-
ca 6, Kranj, pa sta ga pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe, ki sta jo dne
24. 11. 1995 sklenila z Branko Lahajnar iz
Tržiča, Deteljica 6, zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve po odplačilni kreditni
pogodbi z dne 3. 2. 2000, v višini 51.000
EUR, v korist upnice Zveze bank, registrira-
na zadruga z omejenim jamstvom, Paulit-
schgasse 5-7, Celovec, Avstrija.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2000

Z 2001/02224 IZ-3240
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02224, ki ga je dne 25. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 17, ki se na-
haja v tretjem nadstropju stanovanjskega ob-
jekta v Ljubljani, Ul. bratov Učakar 50, v
izmeri 30 m2, s pripadajočim kletnim pro-
storom, ki je last zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 1.
1991 z Mileno Škulj-Rojc, zastavna pravica
v korist upnika Vrabec Bojana, Straretova

25, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve  v višini 100.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2002

Z 2002/00005 IZ-4307
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00005, ki ga je dne 5. 2. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju z oznako D.II.15, v
izmeri 93,77 m2, v II. nadstropju stanovanj-
sko poslovnega objekta D, v območju ure-
janja Utensilia v Ljubljani, s pripadajočim
balkonom v izmeri 17,90 m2, garažo v izme-
ri 22,18 m2 in shrambo v kleti objekta v
izmeri 8,55 m2, ki je last dolžnika in zastavi-
teljice, na podlagi prodajne pogodbe št.
089/2001-6 z dne 9. 5. 2001 in dodatka
št. 089-1457/2001-6 k cit. pogodbi z dne
12. 12. 2001, oboje sklenjeno s prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 61.300 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

In 01/01637 IZ-4315
In 01/01722

Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodi-
šča, opr. št. I 98/08326 in I 99/06278 je
bil dne 29. 1. 2002 opravljen v korist upni-
ka Lora d.o.o., Ljubljana, Zaloška 163, Ljub-
ljana, rubež trisobnega stanovanja s kletnim
prostorom št. 1, na naslovu Pot na Fužine
49 v Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002

Z 2001/02096 IZ-4316
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02096, ki ga je dne 15. 1. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 38, v šestem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Ljubljani, Trnovska ulica 6, v
skupni izmeri 71,24 m2, ki je last zastavite-
ljev, na podlagi soinvestitorske pogodbe z
dne 22. 8. 1983, sklenjene s pooblašče-
nim investitorjem Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana. Za-
staviteljema je prepovedana odtujitev in na-
daljnja obremenitev navedene nepremični-
ne brez pisnega soglasja upnika, razen v
korist dolžnikov Petra in Alenke Bratušek,
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 51.130 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2002

Z 2001/02230 IZ-4325
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02230 z dne 13. 2. 2002,
je bilo stanovanje v izmeri 50,35 m2, s šte-
vilko S1-4, ki se nahaja v pritličju, skupaj z
balkonom v izmeri 9,60 m2, v Domu starej-
ših občanov Medvode, ki se gradi na parce-
li št. 303/1 k.o. Medvode, ki je last zastavi-
teljice, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene pri notarki Trčelj Verovšek Katji, opr.
št. SV 317/01 z dne 14. 6. 2001 ter dodat-

ka k tej pogodbi, zapisanem pri notarju Bo-
risu Lepši v Ljubljani, opr. št. SV 186/I-01 z
dne 7. 11. 2001, s prodajalcem Mebles
d.o.o., Vaše 30f, Medvode in na katerem
ima tretji Miroslav Zdešar pravico dosmrtne-
ga stanovanja, z dnem 13. 2. 2002 zarub-
ljeno v korist upnice Zveze bank, registrira-
na zadruga z omejenim jamtvom, Bank und
Revisionsverband, reg. Gen.m.b.Haftung,
Paulitschgasse 5-7, Celovec, Republika Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 15.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2002

Z 2001/01686 IZ-4332
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01686, ki ga je dne 13. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 5, v tlorisni
velikosti 66,21 m2, v 1. nadstropju, v vhodu
B3 večstanovanjskega objekta ob Kolarjevi
ul. v Ljubljani, s pripadajočo kletno shram-
bo št. 5 in solastninsko pravico na prosto-
rih, delih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti ter na deležu stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu
za redno rabo, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe št. B3/5-681/01, skle-
njene dne 30. 8. 2001 s prodajalcem LIZ -
Inženiring d.d., Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 79.140 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002

In 2001/01124 IZ-5136
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 10. 2001, opr. št. In 2001/01124,
je bil dne 9. 1. 2002 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona,
z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, rubež samske
sobe št. 222, na naslovu Zakotnikova 1 v
Ljubljani, last dolžnice Smoljo Savke, Gaš-
peršičeva 8, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2001

In 2001/00950 IZ-5137
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 31. 8. 2001, opr. št. In 2001/00950,
je bil dne 18. 12. 2001 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež triso-
bnega stanovanja št. 7, v izmeri 52,40 m2,
Prule 1, Ljubljana, last dolžnika Počkar Voj-
ka.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001

Z 2002/00180 IZ-5138
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00180, ki ga je dne 20. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
56, s kletno shrambo v skupni velikosti
44,31 m2, v 10. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Ljubljani, Topniška cesta 43, sto-
ječe na parc. št. 1603/1, vl. št. 2506, k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 4. 12. 2001, sklenje-
ne med Vido Marijo Vračko kot prodajalko
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in dolžnico kot kupcem, s prepovedjo odtu-
jitve in obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnika Mons, nepremičnine in inženi-
ring d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 15.339
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2002

Z 2002/00088 IZ-5139
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00088, ki ga je dne 19. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 40, v skupni izmeri 76 m2, v četrtem
nadstropju stolpnice v Ljubljani, ki stoji na
zemljišču, ki obsega parcele št. 598, 600,
601, 602 in 603, k.o. Zg. Šiška, ki je last
dolžnice, na podlagi kupne pogodbe z dne
22. 6. 1977, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Megrad Ljubljana, n.sol.o. Ljub-
ljana, Celovška c. 136, TOZD Gradbena
operativa, n.sub.o., Ljubljana, Celovška c.
136 in Poljanšek Dragico in Poljanšek Jo-
žetom, Trg prekomorskih brigad 10, Ljub-
ljana ter darilne pogodbe, sklenjene med
Poljanšek Dragico, Pavšičeva 4, Ljubljana
in dolžnico, zastavna pravica v korist upnika
Raiffeisen Leasing d.o.o., Igriška 5, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
46.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002

Z 2001/01048 IZ-4291
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/01048 z dne
12. 2. 2002, je bila nepremičnina dvoso-
bno stanovanje, št. 7, v mansardi večstano-
vanjske hiše na Vrbanski c. 83 v Kamnici, ki
stoji na parceli št. 127/17, pripisani k vl. št.
756, k.o. Kamnica, ki je last Klavdije in
Vasja Sadovsky, za vsakega do 1/2 celote,
dne 12. 2. 2002 na naroku zarubljena v
korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald-St.
Oswald, reg. Gen.m.b.H., Eibiswald 85,
8552 Eibiswald, Avstrija, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 29.069,13 EUR
v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2002

Z 2001/01062 IZ-4293
Okrajno sodišče v Mariboru je na posla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 1056/01 z dne 21. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št.
2001/01062 z dne 5. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 7, v
prvem nadstropju stavbe v Mariboru, Ul.
Šercerjeve brigade 6, ki stoji na parceli št.
340, k.o. Tezno, katerega izključna lastnica
je zastaviteljica Slavica Lorbek, na osnovi
kupoprodajne pogodbe št. 1766-09/93 z
dne 17. 9. 1993, sklenjene s prodajalcem
TAM Maribor, družbo za upravljanje in finan-
ciranje podjetij d.d. in dodatka k tej pogod-
bi z dne 9. 4. 2001, sklenjenega s prodajal-
cem Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, javni sklad, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.

Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, R
Avstrija, v višini 20.349 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2002

In 00/00475 IZ-4306
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Mariboru, opr. št. In 00/00475 z
dne 21. 2. 2001, je bila v izvršilni zadevi
upnika Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, Ljubljana, Poljanska c. 31, ki ga
zastopa odvetnica Špela Plešec iz Ljublja-
ne, proti dolžniku Josipu Stankoviču, stan.
Medvedova ul. 4, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 957.303 SIT s
pp, na naroku zarubljena nepremičnina dvo-
sobno stanovanje št. 1, v izmeri 47,04 m2,
v kleti stanovanjske hiše v Medvedovi ul. 4 v
Mariboru, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom površine 0,70 m2, ki stoji na
parc. št. 1233, k.o. Koroška vrata, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi in je v lasti dolžnika
Josipa Stankoviča, v korist upnika Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Poljanska c. 31.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2002

In 2002/00002 IZ-5271
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršil-

nem postopku opr. št. In 2002/00002, na
podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi
opr. št. Ig 99/04563 z dne 18. 1. 2000,
po predlogu upnika Ivana Žiliča, Meljska c.
99, Maribor, zaradi izterjave njegove denar-
ne terjatve v višini 1,807.571 SIT s pp, na
naroku dne 14. 2. 2002 zarubilo nepremič-
nino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 1/2
solastniškega deleža stanovanja št. 3, v
izmeri 50,22 m2, ki se nahaja v večstano-
vanjski hiši v Frankolovski ulici 17 v Maribo-
ru, stoječi na parc. št. 1642, k.o. Tabor,
last dolžnika Francija Hočevarja, Frankolov-
ska 17, Maribor, do 1/2 celote, na podlagi
prodajne pogodbe št. 3990/93 z dne
5. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Obči-
no Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2002

Z 2002/00084 IZ-5303
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00084 z dne 28.
2. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št.
13, v III. nadstropju stanovanjske hiše Stane-
ta Severja 14 v Mariboru, v izmeri 74,94 m2,
s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objetkih in napra-
vah, ki služijo stanovanjski hiši v celoti in na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
stoječe na parceli št. 1847/2, k.o. Sp. Rad-
vanje, ki je last Tadeje Ferk in Roberta Kr-
stanovića, za vsakega do 1/2 celote, dne
28. 2. 2002 na naroku zarubljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v znesku 25.900 EUR v tolar-
ski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002

Z 2001/00864 IZ-17267
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00864 z dne

6. 12. 2001, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 20, v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Veljka Vla-
hoviča 37, ki stoji na parceli št. 795, pripi-
sani k vl. št. 2351, k.o. Pobrežje, ki je last
Ivice Areh do celote, dne 6. 12. 2001 na
naroku zarubljena v korist upnika Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Ba-
hnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 5.088
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2001

Z 16/2002 IZ-4308
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 16/2002, ki ga je dne 19. 2. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v pri-
bližni izmeri 2.257 m2, v severnem delu
poslovne stavbe Prodajni center MS, na na-
slovu Plese 1, Murska Sobota, na parc. št.
1531, 1531/14, 1531/9, 1531/6,
1531/3, 1531/8, 1521/1 in 531/17, vse
k.o. Murska Sobota, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na skupnih delih, objektih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču poslovne stavbe, ki so last
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 8. 11. 1999 s prodajalcem
MS, turistično, kmetijsko in trgovsko podje-
tje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, Kri-
ževci, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalat d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 10,225.838 EUR v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 2. 2002

Z 02/00001 IZ-5272
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper in dolžni-
kov Lee Šorc in Darka Šorca, oba Selce
52, Pivka, zaradi ustanovitve zastavne pra-
vice, na podlagi sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, sklenjenega pri notarju
Darku Jeršetu iz Postojne, pod št. SV
623/01 z dne 28. 12. 2001 in sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 02/00001 z dne 21. 2.
2002, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen
na naroku pred Okrajnim sodiščem v Po-
stojni dne 21. 2. 2002.

V korist izvršljive terjatve 18,836.593 SIT
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, se zaznamuje rubež na nepremični-
ni, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, v naravi
poslovni prostor v izmeri 50,29 m2 tlorisne
površine, v tretji gradbeni fazi, v pritličju tr-
govsko poslovnega centra Log v Postojni,
vključno s pripadajočim sorazmernim dele-
žem skupnih delov in naprav, ki služijo ob-
jektu v celoti, parkirnih prostorov ter funkci-
onalnem zemljišču. Objekt stoji na parce-
lah, navedenih v kupoprodajni pogodbi št.
105/20001-KP DN 20 045 z dne 5. 12.
2001.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 2. 2002

Z 2002/00023 IZ-4287
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku

Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja denarne
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terjatve upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Ljubljana, Wolfova 1, dolžnikov Gramc
Igorja, Pod gozdom cesta V 36, Grosuplje in
Suhadolnik Gramc Polonce, Dragomerška
cesta 25, Brezovica pri Ljubljani, ter zastavi-
teljice Juvanec Vande, Na zelenici 3a, Vrhni-
ka, zaradi ustanovitve zastavne pravice, na
naroku dne 11. 2. 2002 sklenilo:

odreja in opravi se zavarovanje upnikove
terjatve v višini tolarske protivrednosti
46.000 EUR po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za EUR na dan izplačila kredita s pp,
opredeljenimi v sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve, opr. št. SV 151/02 – no-
tar Miro Košak, s popisom nepremičnine.

Zastavna pravica se zabeleži na zastavite-
ljici lastni nepremičnini, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo ter jo je zastaviteljica pridobila na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, skle-
njene dne 27. 9. 1993 med prodajalcem
Družbenim podjetjem Industrija usnja Vrhni-
ka in kupko Petro Ferbežar iz Vrhnike, skle-
pa Okrajnega sodišča na Vrhniki o dedova-
nju po pok. Ferbežar Petri Pavli, opr. št. D
86/98 z dne 14. 7. 1998, aneksa k pogod-
bi o prodaji stanovanja, sklenjenega dne
20. 12. 2001 med prodajalcem IUV – In-
dustrija usnja Vrhnika, d.d., Vrhnika in zasta-
viteljico ter aneksa št. 2 k pogodbi o prodaji
stanovanja, sklenjenega dne 8. 1. 2002 med
prodajalcem IUV – Industrija usnja Vrhnika,
d.d., Vrhnika in zastaviteljico, ki v naravi pred-
stavlja stanovanje št. 6, v izmeri 87,44 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske
hiše na Vrhniki, Kopališka 3/B, ki stoji na
parc. št. 542, z.k. vl. št. 1532, k.o. Vrhnika,
h kateremu pripada solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše, kakor tudi na funkcional-
nem zemljišču hiše. Opravi se popis navede-
nega stanovanja na kupoprodajni pogodbi z
dne 11. 1. 2002 in original kupoprodajne
pogodbe izroči upniku, dokler ne bo v celoti
poplačan kreditni znesek, zaradi katerega je
opravljeno to zavarovanje.

Zastaviteljici je prepovedano razpolagati
s popisano nepremičnino, ker sicer stori
kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu Kazenskega zakonika RS, kar
se preganja na oškodovančev predlog.

Upnik pridobi s popisom zastavno pravi-
co na popisani nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 2. 2002

Zemljiška knjiga

Su 020108/2002 ZK-3133
V postopku nastavitve parcele št.

1138/2, k.o. Stranska vas pri Okrajnem
sodišču v Novem mestu, pozivam imetnike
pravic na navedeni nepremičnini, da se ude-
ležijo poizvedb in prijavijo pravice, ki se naj
vpišejo v zemljiško knjigo.

Prijave pravic je treba podati pismeno ali
ustno na zapisnik komisiji za vodenje po-
stopka nastavitve zemljiške knjige za parc.
št. 1138/2, k.o. Stranska vas pri Okrajnem
sodišču v Novem mestu, v roku 30 dni od
dneva objave tega oklica.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2002

Amortizacije

N 343/2001 AM-5318
Na predlog Černic Terezije, Šentviška

ulica 36, Ljubljana, se uvaja amortizacija
spodaj navedenega vrednostnega papirja,
ki naj bi se izgubil. Imetnik tega papirja se
poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da je vredno-
stni papir izgubil svojo pravno veljavnost.

Varčevalna knjižica NLB d.d., AG. Šent-
vid, z geslom št. 033-5934/60, izdano dne
22. 7. 1994.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

N 217/2001 AM-5322
Na predlog Gorazda Mozetiča, Cesta na

Lenivec 16, 6210 Sežana, ki ga zastopa
Abanka d.d. Ljubljana, Slovenska 58, ki jo
zastopa odv. Irena Kočevar, se uvaja amor-
tizacija spodaj navedenih vrednostnih papir-
jev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev
se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da so vre-
dnostni papirji izgubili svojo pravno veljav-
nost.

Delnice Abanke, serije BA, od št. delni-
ce 0003924 do št. delnice 0003929, sku-
paj št. delnic 6, vrednost 1, št. lotov 6.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 132/2001 SR-4267
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni za-
devi tožeče stranke Marka Stipanoviča iz Ma-
rindola št. 16, Adlešiči, ki ga zastopa poobla-
ščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti
toženi stranki Selakovič zadrugi, Marindol št.
24, zaradi ugotovitve lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 100.000 SIT,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku, dne 5. 2. 2002, postavlja začasne-
ga zastopnika toženi stranki Selakovič zadru-
gi, Marindol št. 24, sedaj prebivališče in se-
dež tožene stranke neznan.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik - odvetnik Dušan Bricelj iz
Črnomlja, Pod lipo 4a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Selakovič zadrugo, Ma-
rindol št. 24, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 2. 2002

P 80/2001 SR-4268
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni

zadevi tožeče stranke Antona Malešiča, Ra-
doviči 24, Metlika, ki ga zastopa poobla-
ščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam Bratina-Čačulovič
Mirjani, Bratina Mariji in Bratina Jožetu, vsi
stanujoči 7231 Curtis Street, Burnaby, Ca-
nada, sedaj neznanega bivališča, zaradi priz-
nanja lastninske pravice in izstavitve z.k. li-
stine, v smislu 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, dne 6. 2. 2002, postavlja
začasnega zastopnika toženim strankam
Bratina-Čačulovič Mirjani, Bratina Mariji in
Bratina Jožetu, vsi stanujoči 7231 Curtis
Street, Burnaby, Canada, sedaj neznanega
bivališča.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik – odvetnik Jože Vardjan iz
Črnomlja, Trg svobode 1.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke Bratina-Čačulovič Mirja-
no, Bratina Marijo in Bratina Jožeta, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 2. 2002

III P 1478/2001 SR-5290
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Špeli Kosec v pravdni zade-
vi tožeče stranke Slovenica, zavarovalna hi-
ša d.d., Celovška 206, Ljubljana, ki jo za-
stopa Zlatko Lipej, odvetnik v Ljubljani, zo-
per toženo stranko Miloša Nemca,
Opekarska 53, Ribnica, oziroma Ulica bra-
tov Židan 6, Ljubljana, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 108.500 SIT s pp,
dne 22. 2. 2002 sklenilo:

toženi stranki Milošu Nemcu, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasni zasto-
pnik, odvetnik Gregor Simončič, Trdinova
8, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 108.500 SIT.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2002

P 894/2000 SR-5292
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Zlati Štiblar Kisič v pravdni zadevi tožeče
stranke Antona Zupana, Veliki vrh 57, Litija,
ki ga zastopa odvetnik Brane Sluga iz Ljub-
ljane, proti toženim strankam 1. Francu Pir-
šiču, neznanega bivališča, 2. Marjanu Žla-
htiču, Ul. Luke Svetca 10, Litija, 3. Ivanu
Joliču, neznanega bivališča, ki ga zastopa
začasni zastopnik odvetnik Borut Kariž iz
Ljubljane, 4. Marjanu Logarju, Šentjanž 44,
Šentjanž, zaradi plačila odškodnine, dne 12.
2. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
prvotoženi stranki Francu Piršiču, naslov ne-
znan, postavlja začasna zastopnica odvetni-
ca Maja Kristan iz Ljubljane, Cigaletova 1/I.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko v predmetni pravdni zadevi,
dokler prvotožena stranka ne bo nastopila
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pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2002

IV P 2446/2001 SR-5323

Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-
kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Lidije Bokal, Pod
brezami 2, Ljubljana in 2. Vladimirja Ro-
škarja, Borsetova 8, Ljubljana, ki ju zasto-
pa Borut Jesenko, odvetnik iz Ljubljane,
proti toženi stranki Prokič Miroslavi, Gor-
nji trg 13, Ljubljana, sedaj neznanega bi-
vališča, zaradi izročitve dela nepremični-
ne v solast, soposest in souporabo (pcto.
200.000 SIT), dne 4. 3. 2002 sklenilo:

toženi stranki Miroslavi Prokič, nezna-
nega bivališča, se v pravdni zadevi opr.
št. IV P 2446/2001, postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Radovan Cerjak, Miklo-
šičeva 13, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zade-
vi zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

Ig 56/01 SR-4270

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršil-
ni zadevi upnice Vele trgovske družbe d.d.
Domžale, proti dolžniku Milanovič Nena-
du, Trg svobode 32, Trbovlje, zaradi iz-
terjave 39.327 SIT s pp sklenilo:

dolžniku Nenadu Milovanoviču, Trg
svobode 32, Trbovlje, se v tem izvršilnem
postopku postavi začasnega zastopnika
Ivana Blatnika, odvetnika v Trbovljah, Ke-
šetovo 15, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni or-
gan ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 1. 2002

Oklici dedičem

D 817/2001 OD-5298

Dne 5. 10. 2001 je umrla Jeseničnik
Ivica, roj. Apat, hči Ivana, roj. 18. 4. 1931,
z zadnjim prebivališčem v Vojniku, Ul. S.
Kvedra 11.

Na podlagi določila 206. člena Zako-
na o dedovanju poziva sodišče vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona po Jeseničnik Ivici, da se
priglasijo pri tem sodišču v roku enega
leta po objavi tega oklica.

Če se morebitni dediči ne bodo prigla-
sili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapu-
ščinski postopek tako, da bo štelo, da je

zapustnica imela le sorodnike, ki so nave-
deni v smrtovnici.

Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2002

D 29/94 OD-3221
Turk Orsola, roj. Giacomin, Trst, Itali-

ja, je dne 14. 2. 1941 umrla in ni zapusti-
la oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa
iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2002

D 432/99 OD-3222
Ivan Jakac (oče Jakac Andrej), Kubed

29, Gračišče, je dne 5. 11. 1999 umrl in
ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa
iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2002

D 115/94 OD-3223
Hrvatin Giovanna, por. Kosič, Dolina

pri Trstu, je dne 9. 1. 1965 umrla in ni
zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v
enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa
iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2002

II D 361/2001 OD-5299
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je

v teku zapuščinski postopek po pokojni
Pogač Mariji, roj. Račnik, roj. 18. 2.
1903, nazadnje stan. v Mariboru, Štre-
kljeva 62, ki je umrla 20. 9. 1994.

Kot dedinja I. dednega reda je k dedo-
vanju poklicana tudi Pogač-Zelenko Olga
Marija, roj. 10. 2. 1928 na Muti, nazad-
nje stanujoča na Muti. Za navedeno že
nekaj desetletij ni znano kje prebiva, po
mnenju sodedičev se nahaja v tujini, pred-
vidoma v Avstraliji.

Pozivamo Pogač-Zelenko Olgo Marijo,
naj se v enem letu od objave tega oklica
priglasi Okrajnemu sodišču v Mariboru.

Po preteku enoletnega roka bo sodi-
šče opravilo zapuščinsko obravnavo na

podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2002

D 61/2000 OD-3224
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščin-

ski postopek po pok. Marinšek Alojzu, roj.
26. 5. 1934, drž. RS, poročenem, na-
zadnje stanujočem v Piranu, Trubarjeva
ulica 56 in umrlem dne 2. 7. 1998.

Sodišče ne razpolaga s podatki o za-
pustnikovi hčerki. Zato pozivamo zapustni-
kovo hčerko, da se priglasi tukajšnjemu
sodišču v roku enega leta od objave okli-
ca. Po preteku tega roka bo sodišče opra-
vilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o
dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 1. 2002

Oklici pogrešanih

N 22/2001 PO-5295
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na

predlog Vladimirja Krapeža iz Otlice 24,
Ajdovščina, postopek o dokazovanju smr-
ti, in sicer Jožefa Vidmarja, sina Jožefa in
Jožefe, roj. 28. 1. 1888 na Otlici, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Re-
nald Polanc iz Otlice 46.

O smrti Jožefa Vidmarja razen vpisa v
pokopališkem katastru dunajskega cen-
tralnega pokopališča (po katerem naj bi
imenovani umrl kot avstrijski vojak dne
8. 11. 1914 na Dunaju, kjer naj bi bil dne
11. 11. 1914 tudi pokopan) ter vpisa pri
vl. št. 384 tukajšnje zemljiške knjige (kjer
je na njegovo ime vknjižena ležeča zapu-
ščina), ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti Jožefa Vidmarja, naj to
javijo tukajšnjemu sodišču v roku petnajst-
ih dni po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče potrdilo smrt
Jožefa Vidmarja in kot datum njegove smrti
določilo 8. 11. 1914.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 2. 2002

N 14/00 PO-5142
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v te-

ku nepravdni postopek razglasitve za mr-
tvo Antonijo Olgo Bolčič, roj. 14. 6. 1909
v Klancu pri Kozini, nazadnje stanujočo v
Klancu pri Kozini št. 27.

Pogrešanka je že kot mlada odpotova-
la v Rim, kjer je bila nuna in od tedaj dalje
so sorodniki iz Slovenije izgubili stike z
imenovano.

Antonijo Olgo Bolčič pozivamo, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o njenem življenju
pa pozivamo, da v roku treh mesecev od
objave tega oklica to sporočijo Okrajne-
mu sodišču v Sežani, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanko razglasilo
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 2. 2002
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 18100/2001 Rg-4243

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Rehabit, finančni
inženiring in svetovanje, d.o.o., Hrastovec 21,
Trzin, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Rehabit, finančni inženiring in svetovanje,
d.o.o., Hrastovec 21, Trzin, objavlja sklep:

družba REHABIT, finančni inženiring
in svetovanje, d.o.o., Hrastovec 21, Tr-
zin, reg. št. vl. 1/16040/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 11. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Rehar Vlasta, Kersni-
kova 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,504.228,25 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na Rehar Vlasto.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

Srg 01258/2002 Rg-5300

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog družbe Odvetniška
družba Košorok - Mazi Žunko - Košorok
Humar o.p. d.n.o., Cigaletova 5, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Odvetniška družba Košorok - Mazi Žunko -
Košorok Humar o.p. d.n.o., Cigaletova 5,
Ljubljana, objavlja sklep:

družba Odvetniška družba Košorok -
Mazi Žunko - Košorok Humar o.p. d.n.o.,
Cigaletova 5, Ljubljana, reg. št. vl.
1/32409/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 2.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Košorok Rudi,
Vodovodna 3, Ljubljana, Mazi Žunko Mari-
na, Gornji trg 1, Ljubljana in Košorok Hu-
mar Alenka, Erjavečva 7, Ljubljana, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Sodni register
vpisi po ZGD

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje družbe prene-
se v celoti na Košorok Rudija, Mazi Žunko
Marino in Košorok Humar Alenko po spora-
zumu.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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. 3. 2002

Srg 00868/2002 Rg-5328

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog družbe Kališnik k.d.
storitve, proizvodnja in inženiring, Črna pri
Kamniku, Črna pri Kamniku 21, Stahovica,
ki jo zastopa notar Novak Janez, Glavni trg
20, Kamnik, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Kališnik k.d. storitve, proizvodnja
in inženiring, Črna pri Kamniku, Črna pri
Kamniku 21, Stahovica, objavlja sklep:

družba Kališnik k.d. storitve, proizvod-
nja in inženiring, Črna pri Kamniku, Čr-
na pri Kamniku 21, Stahovica, reg. št. vl.
1/30277/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 1.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kališnik Slavka in Kali-
šnik Iztok, oba Črna pri Kamniku 21, Staho-
vica, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe, in sicer
komanditist Kališnik Iztok do višine svojega
osnovnega vložka, komplementarka Kališnik
Slavka pa za vse morebitne naknadno ugo-
tovljene obveznosti, za kar jamči z vsem
svojim premoženjem.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih 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. 3. 2002

MARIBOR

Srg 480/2002 Rg-5263
Družba GALAT, družba za poslovne

storitve d.o.o., Borštnikova ulica 20, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/2598-00, katere dru-
žbenik je Gašperič Lado, Borštnikova 20,
Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne
14. 1. 2002 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gašperič La-
do.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pri-
stojni organi v roku 15 dni od dneva objave

vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2002

Srg 67/2002 Rg-5301

Družba M-MARINE, družba za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Črno-
gorska 13, Maribor, reg. št. vl.
1/7042-00, katere družbenik je Čurin Vla-
dimir, Črnogorska ulica 13, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 24. 12.
2001 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Čurin Vladimir.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002

Srg 188/2002 Rg-5302

Družba KERTRONIX, trgovinsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o., Bolfenška 9, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/6756-00, katere dru-
žbenika sta Kert Zvonka in Kert Zoran, oba
Bolfenška 9, Maribor, po sklepu družbeni-
kov družbe z dne 28. 12. 2001 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kert Zvon-
ka in Kert Zoran.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

ALLU d.o.o., Erjavčeva 22, Maribor,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino AL-
LU, ALLU d.o.o., SLOVENIJA, MARIBOR,
ERJAVČEVA 22. gny-82047

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ra-
kičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, preklicuje štam-
piljko pravokotne oblike z vsebino: Maksi-
milijan Budja, dr. med., specialist radio-
log. Ob-66289

Srednja kovinarska, strojna in metalur-
ška šola Maribor, Smetanova ul. 18, Mari-
bor preklicuje štampiljko okrogle oblike,
premera 3,2 cm z napisom SREDNJA KO-
VINARSKA, STROJNA IN METALURŠKA
ŠOLA MARIBOR p.o. Na sredini je napis
Šolska knjižnica. Ob-66216
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Priglasitveni list

Belič Roman, Koprska 84, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 3 0 0 4 9 / 1 0 3 9 / 0 0 - 3 8 / 1 9 9 5 .
gnt-82552

Belič Slava, Koprska 84, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 030872/2316/00-38/1995. gns-82553

Besednjak Boris, Dobravlje 79, Ajdov-
ščina, obrtno dovoljenje,
št. 046390/1461, izdano dne 6. 3. 1995.
gni-82067

Bizjak Silvano s.p., Prečna ulica 5, Izo-
la – Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 052758/1091/01-23/1999, izdana
dne 23. 2. 1999 pri OZS za firmo Ansam-
bel Gloria. gnb-82320

Bukovec Marko, Račje selo 26, Treb-
nje, priglasitveni list, opravilna
št. 057-0461/94. gnh-82514

Bukvič Stanko, Lancova vas 90/e, Vi-
dem pri Ptuju, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 046065/1319/00-52/1995.
gnt-82077

Butala Albina, Nazorjeva ulica 11, Črno-
melj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015273/0057/00-15/1995. gnr-81929

Graj Milan s.p., Okrepčevalnica Grad
Socerb, Črni Kal, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 017328/1765/00-27/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnm-81934

Heberle Tomaž, Selo 56, Bled, prigla-
sitveni list, opravilna št. 44-2109/98-7.
gnf-82516

Hlebec Simon, Ob potoku 20, Vrhnika,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 009398/0041/00-70/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-82071

Jamšek Davorin, Zadlog 6/a, Črni vrh
nad Idrijo, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 052332/0877/01-21/1995, izdana
dne 21. 4. 1995. gnr-82404

Jovan Milan s.p., Hraše 18, Lesce, pri-
glasitveni list, opravilna št. 44-1401/95.
gnm-82359

Kastelic Alojz s.p., Mali Gaber 18, Veli-
ki Gaber, obrtno dovoljenje,
št. 010165/0310/00-67/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gno-82182

Kodrič Kunej Antonija, Titova cesta 54,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-69/93, izdan dne 15. 1. 1997.
gnp-82181

Krajnc Kalist, Ul. prvih žrtev 4, Miklavž
na Dravskem polju, priglasitveni list, opra-
vilna št. 064-3418/95, izdan dne 1. 1.
1995. gnw-82474

KTC d.o.o., Pri Unionu 29, Kočevje,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 31303-1185/00 in obrtno dovoljenje,
izdana dne 6. 3. 1995 pri Obrtni zbornici
Kočevje. gnf-82191

Kunič Katica, Trubarjeva 8, Črnomelj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015304/0110/00-15/1995. gnz-82371

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 20. 4. 2000, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnh-82168

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 9. 4. 1999, izdan pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. gng-82169

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 14.8. 1998, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnf-82170

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 6. 5. 1998, izdan pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. gnd-82172

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 13. 5. 1996, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnc-82173

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 02-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 12. 12. 1995, izdan pri DURS DU
Celje, izpostava Laško. gnw-82174

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 20. 4. 1995, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnv-82175

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 27. 2. 1995, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnu-82176

Lenići Halit, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 20-0002/93, ERO 5069409, izdan
dne 12. 10. 1993, izdan pri DURS DU Ce-
lje, izpostava Laško. gnt-82177

Maček Marijan, Jakopičeva ulica 14,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-366/94, mat. št. 5999599, izdan
dne 15. 5. 1994, 9. 12. 1994 in 13. 3.
1996. gnt-82527

Mikša Silvester s.p., Taxi prevozi, Nus-
dorferjeva ulica 15, Ljubljana, obrtno do-
voljenje, št. 056026/2626/01-36/1997,
izdano dne 28. 5. 1997. gnr-82083

Nišori Hazir, Veljka Vlahoviča 35, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1236/94, izdan dne 2. 11. 1994.
gni-82513

Nišori Hazir, Veljka Vlahoviča 35, Maribor,
obrtno dovoljenje,
št. 048307/3366/00-74/1995. gnl-82435

Praviček Alojz s.p., Kovinostrugarstvo,
Zg. Duplek 62, Spodnji Duplek, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-2367/94, iz-
dan dne 23. 11. 1994. gnp-82156

Raspet Edvard, Sedlo 53, Breginj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,

št. 005153/0468/01-65/1995, izdana
dne 26. 5. 1997 pri OZS. gnk-81936

Razboršek Henrik s.p., Studenec 5/c,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 035537/0568/00-36/1995, izdana
dne 15. 3. 1995. gnr-81979

SCHLAMBERGER s.p. – GRAFO-
PLAST, Bezenškova 21, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 035582/062/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-82025

Selan Franci s.p., Srednja pot 2, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 035319/0296/02-36/1995, izdana
dne 13. 2. 1997. gns-82528

Sever Peter, 2. oktobra 24, Koper –
Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 017101/1428-00-27/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnk-82186

Simenčič Dragica, Saše Deva 1, Mari-
bor, obrtno dovoljenje,
št. 049263/4661/00-74/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnn-82358

Sitar Franc s.p., Orodjarstvo, Košiše
9/a, Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0918/95, matična št. 5111261, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnh-82589

SLUŠNI APARATI WIDEX d.o.o., Res-
ljeva 32, Ljubljana, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. in obrtno dovolenje, pod reg.
št. 029271. gny-82572

Srejš Stanko s.p., Bakovci, Poljska ulica
11, Murska Sobota, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 058359/1778/01-46/1998, iz-
dana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gni-82317

Stele Avguštin s.p., Golice, Laze v Tuhi-
nju, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0303/94. gng-82515

Šurlan Igor s.p., Neubergerjeva ulica 8,
Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 055396/3079/01-34/1996, izdano
dne 15. 4. 1995. gnh-82539

Trbovc Darko, Huda jama 18, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0015/93,
izdan dne 5. 4. 1996. gnv-81925

Trebušak Dušan, Arharjeva cesta 40,
Ljubljana-Šentvid, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 033599/2224/00-37/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnn-82583

Turk Milena, Tolsti vrh 26, Brusnice,
priglasitveni list, opravilna št. 038/09/93,
izdan dne 29. 9. 1993. gnn-82183

Vončina Frančišek, Ulica Srečka Koso-
vela 2, Jesenice, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 053035/1601/01-24/1999.
gnn-81933

VRBINC slikopleskarstvo d.o.o., Ulica Bra-
tov Babnik 10, Ljubljana, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 031640/3280/0038/1995,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gne-82592

Zakrajšek Jože s.p., Nova vas 32/a,
Nova Vas, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 051062/0817-14/1997. gnh-82364

Žinrajh Darko, Kumen 36/e, Lovrenc
na Pohorju, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 066232/-952/01-78/1996, izda-
na dne 11. 4. 1996. gnl-82360
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Potne listine

Ambrožič Nives, Tomšičeva 70/d, Je-
senice, potni list, št. BA 802007.
gnu-82601

Anderlič Luka, Kidričeva 54, Rogaška
Slatina, potni list, št. P00180837.
gnf-82416

Arh Metka, Naselje na Šahtu 23, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 212122.
gnw-82124

Auguštin Marsel, Albrechtstr. 32, Mun-
chen, Nemčija, potni list, št. BA 723503.
gni-82263

Ban Branko, Športna 9, Ljubljana, potni
list, št. BA 414654, izdala UE Ljubljana.
gnj-82587

Beigot Rajka, Cesta vstaje 21, Lovrenc
na Pohorju, potni list, št. AA 957772.
gnt-82327

Bešlagić Sanija, Murova 5/a, Jesenice,
potni list, št. P 58479. gne-82492

Blažič Stanka, Grušovlje 6, Rečica ob
Savinji, potni list, št. BA 809099, izdala
UE Mozirje. gnn-82033

Bombek Tivadar Alenka, Šlebingerjev
b. 7, Gornja Radgona, potni list, št. AA
494032, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-82275

Bric Matjaž, Ledine 105/a, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 468499, izdala UE
Nova Gorica. gnc-82394

Colarič Jože, Lebanova 18, Novo me-
sto, potni list, št. P00066606. gnq-82280

Čatič Sanja, Budičinova 8, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 575301.
gnl-82560

Damjanovič Bojan, Celovška 263, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 707325, izdala UE
Ljubljana. gnq-82530

Davidović Jožica, Mrzlavka 7, Novo me-
sto, potni list, št. AA 953562. gnq-82005

Debelli Adesa, Hrvatini 43, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. BA 577061.
gnl-82260

Dimitrijević Bojan, Ul. Andreja Kumarja
37, Ljubljana, potni list, št. BA 443877,
izdala UE Ljubljana. gnv-82000

Dokl Darinka, Rožičeva ulica 10, Dom-
žale, potni list, št. AA 245018, izdala UE
Ljubljana. gnu-82151

Dokl Zdravko, Rožičeva 10, Domžale,
potni list, št. P00201320. gnv-82150

Drame Lucija, Arclin 21/b, Škofja vas,
potni list, št. BA 962931. gnv-82400

Drnjač Martina, Kozjanska ulica 7, Sev-
nica, potni list, št. BA 303429. gnk-82036

Dumić Olga, Otawistr. 12, 13351 Ber-
lin, potni list, št. BA 703490. gnm-82309

Džurić Jasminka, Kamnogoriška 47,
Ljubljana, potni list, št. BA 664545, izdala
UE Ljubljana. gne-82542

Fras Bogdan, Ul. svobode 83, Piran –
Pirano, potni list, št. AA 516776, izdala UE
Piran. gne-82117

Gajser Marjan, Trg 25. maja 13, Do-
brovo v Brdih, potni list, št. BA 177556,
izdala UE Nova gorica. gnx-82398

Hočevar Andrej, Stari trg 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 287686, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-82531

Humar Jožef, Cerej 15, Ankaran – An-
karano, maloobmejno prepustnico, št. AI
13712, izdala UE Koper. gnx-82123

Jarni Gašper, Tesarska ulicca 5/c, Ko-
čevje, potni list, št. BA 806430, izdala UE
Kočevje. gno-82457

Javornik Luka, Milana Spasiča 4, Ko-
per – Capodistria, potni list, št. BA
915514. gnv-82450

Jenko Roman, Retljeva ulica 33, Kranj,
potni list, št. AA 640726. gnx-82548

Jevšnik Jožica, Pavšičeva ulica 20, Lo-
gatec, potni list, št. AA 437284, izdala UE
Logatec. gnu-82226

Jotanović Zoran, Mladinska 1, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 229227.
gne-82167

Jus Robert, Prušnikova 27, Vojnik, pot-
ni list, št. BA 947006. gne-81967

Kajkut Duško, Titova 71, Jesenice, pot-
ni list, št. BA 766836. gnc-82019

Karner Žiga, Ig 353, Ig, potni list, št. BA
735191, izdala UE Ljubljana. gnx-82048

Knežević Barbara, Bratovševa ploščad
36, Ljubljana, potni list, št. AA 765650,
izdala UE Ljubljana. gnd-82293

Kobentar Ena, Ul. Antona Tomšiča 29,
Višnja Gora, potni list, št. BA 734103, iz-
dala UE Grosuplje. gnl-82535

Kolar Stanka, Keršova ulica 1, Vojnik,
potni list, izdala UE P00192384.
gnd-82318

Kolenc Nejc, Rožna 7, Idrija, potni list,
št. BA 897396. gns-82128

Kompara Goran, Dekani 197, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 145165,
izdala UE Koper. gne-82267

Kozjek Gregor, Voklo 17/a, Šenčur,
potni list, št. AA 728190. gnn-82008

Kšela Iztok, Ul. Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, potni list, št. AA 549390,
izdala UE Ljubljana. gnw-82299

Kušljan Pavlina, Jadranska c. 2/I, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 460851. gni-82413

Lah Primož, Tesovnikova ulica 66, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 18332, izdala UE
Ljubljana. gnd-82443

Lap Alenka, Žeje pri Komendi 16, Ko-
menda, potni list, št. BA 826285, izdala
UE Kamnik. gnu-81976

Lesnik Nataša, Lucija, Ul. Istrskega
odreda 25, Portorož – Portorose, potni
list, št. AA 504412, izdala UE Piran.
gnz-82246

Mahič Admir, Gradnikova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 602561, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-82380

Malkoč Merima, Verovškova 56, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 81660, izdala UE
Ljubljana. gni-81988

Markelj Janez, Pot na polje 26, Tržič,
potni list, št. AA 727546. gnd-82568

Martljan Jan, Ul. Markljevih 14, Mari-
bor, potni list, št. AA 809619. gnl-82385

Megla Maja, Slovenska 1, Ljubljana,
potni list, št. P69623. gnk-82211

Mehle Olga, Staničeva 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 447818, izdala UE Ljubljana.
gnh-82614

Mesarič Tomaž, Dečkova 56, Celje,
potni list, št. BA 997342. gnj-82562

Miklavc Mitja, Gregorčičeva 7, Dobro-
vo v Brdih, potni list, št. AA 399251, izdala
UE Nova Gorica. gnr-82254

Mlakar Minatti Sonja, Partizanska cesta
49, Žiri, potni list, št. BA 716006.
gno-82282

Nadarević Jasmin, Zeljarska 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 771875, izdala UE
Ljubljana. gng-82540

Nastran Tjaša, Hruševo 91, Dobrova,
potni list, št. BA 853702, izdala UE Ljub-
ljana. gng-82090

Nose Simon, Vrhpolje pri Kamniku 86,
Kamnik, potni list, št. BA 650871, izdala
UE Kamnik. gnx-82098

Oberč Nuška, Novo Polje, Cesta
XXI/11a, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA
82603, izdala UE Ljubljana. gnv-82525

Pavlič Jože, Dol. težka voda 7/a, Novo
mesto, potni list, št. AA 401328.
gnr-82429

Pavlič Simona, Dol. težka voda 7/a, No-
vo mesto, potni list, št. BA 869519.
gnq-82430

Pečovnik Dominika, Opekarniška ulica
1, Rače, potni list, št. BA 570672.
gnv-82050

Pejič Evgenija, II. prekomorske brigade
73, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
230094. gnz-82521

Perić Vojo, Kidričeva 45, Kranj, potni
list, št. BA 615553. gnz-82321

Petelinšek Polona, Morje 22/a, Fram,
potni list, št. BA 633434. gng-82240

Plahutnik Maja, Bošamarin 32, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 115461, izdala UE Koper. gnp-82006

Plut Martin, Grm pri podzemlju 1/a,
Gradac, potni list, št. BA 304907.
gnz-82121

Počkaj Ksenija, Ulica Štravhovih 20,
Maribor, potni list, št. BA 535802.
gny-82122

Pogorelčnik Matej, Šolska 9, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 394969, izdala
UE Slovenj Gradec. gns-82403

Prijatelj Lidija, Švabičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 455353, izdala UE Ljub-
ljana. gns-81978

Prinčič Ivan, Ul. XXX. divizije 5/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
147982, izdala UE Nova Gorica.
gnm-82559

Pšak Valentina, Pavlovci 5/a, Ormož,
potni list, št. CA 32472, izdala UE Ormož.
gnt-82277



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 24-25 / 22. 3. 2002 / Stran 2515

Rančigaj Franc Jožef, Arclin 46, Škofja
vas, potni list, št. BA 272467. gnz-82546

Rems Marko, Perkova 6, Kamnik, potni
list, št. BA 854867, izdala UE Kamnik.
gnk-82236

Sešlar Janez, Briše 25, Izlake, potni
list, št. BA 990599. gnf-82166

Skušek Peter, Linhartova 60, Ljubljana,
potni list, št. AA 290210, izdala UE Ljublja-
na. gnx-82573

Slamič Ivana, Goriška cesta 3, Ajdov-
ščina, potni list, št. BA 35367, izdala UE
Ajdovščina. gny-82547

Smolej Lovro, Zadobrovška cesta 76/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 680550, izdala
UE Ljubljana. gnb-82095

Spahić Jasmin, Jakopičeva 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 638016, izdala UE
Ljubljana. gnp-82231

Štahler Dejan, Mencingerjeva ul. 5/a,
Ljubljana, potni list, št. CA 20643, izdala
UE Ljubljana. gni-82388

Tihelj Boštjan, Jakčeva 40, Ljubljana,
potni list, št. AA 447002, izdala UE Ljublja-
na. gnc-82294

Toman Branko, Črnogorska 30, Mari-
bor, potni list, št. P00216443. gnh-81989

Tomaž Igor, Litijska cesta 123, Ljublja-
na, potni list, št. AA 471028, izdala UE
Ljubljana. gny-82597

Ulaga Vladimir, Cesta 24. junija 72,
Ljubljana, potni list, št. BA 799822, izdala
UE Ljubljana. gnz-82596

Uršič Dejan, Brandenkopfweg 15, Stut-
tgart, Nemčija, potni list, št. BA 540889.
gnk-82261

Vidic Drago, Papirniški trg 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 600007, izdala UE Ljublja-
na. gnu-82301

Voglar Daniel, Vrbina 8, Krško, potni
list, št. P00193558. gnx-81998

Volk Martin, Petkova 66, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 772557, izdala UE Ljubljana.
gny-82272

Vončina Marko, Pod brezami 3, Spod-
nja Idrija, potni list, št. BA 823328.
gnl-82210

Zajc Stojan, Podlimbarskega 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798407, izdala UE
Ljubljana. gny-82072

Zakrajšek Tamara, Karl Marx Str. 93,
12043 Berlin, potni list, št. AA 465161.
gnj-82437

Zorec Klemen, Grosova 6, Kranj, potni
list, št. BA 959513. gnv-82325

Zupančič Nadija, Reboljeva 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 592096, izdala UE
Ljubljana. gnv-82600

Žilnik Danilo, Šuštarjeva 2, Trbonje, pot-
ni list, št. BA 407436. gnj-82087

Osebne izkaznice

Alauf Janko, Neubergerjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 464186. gnn-81958

Aparnik Borut Stanislav, Šutna 15, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 209219.
gng-82415

Arčon Emil, Bilje 31/a, Renče, osebno
izkaznico, št. 975884. gne-82017

Avsec Andrej, Vinareber 66, Dolž, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 234824.
gnv-82550

Bajec Bojana, Mikošičeva ulica 11/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 78222.
gnt-82377

Bajec Vesna, Vojkova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 410676. gnt-82052

Banfro Tettey Sowah, Legen 146/c,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkazni-
co, št. 225189. gnf-82116

Bauer Marjetica, Staretova 9, Domžale,
osebno izkaznico, št. 391127. gnf-82141

Bavčar Milenka, Ul. Gubčeve brigade
70, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1049955. gnf-82391

Belec Martina, Zg. Korena 10/d, Zgor-
nja Korena, osebno izkaznico, št. 825453.
gng-82040

Besednjak David, Sveto 1/a, Komen,
osebno izkaznico, št. 317194. gnt-82252

Bešlagić Sanija, Murova 5/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 905740.
gnd-82493

Borštnar Vesna, Nova ulica 11, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 850810.
gnq-82105

Bratovž Janez, Sosteska 85, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 827009.
gnm-82234

Brglez Andrej, Rožna dolina cesta
III/18, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 193998. gnl-82160

Burja Marko, Zikova 4, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 1078318. gnz-82396

Cehner Alfonz, Gradiška 679, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 161997.
m-284

Cimermančič Simon, Šentjošt 15/a,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 244523. gns-82278

Colarič Jože, Lebanova 18, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 474777.
gnp-82281

Cvetko Darko, Gabrov trg 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 467946.
gnm-82109

Čeganjac Andrej, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 189461.
gng-82290

Čehić Denis, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 55598.
gnw-82424

Črnigoj Majda, Vrtovin 37, Črniče,
osebno izkaznico, št. 28591. gnp-82406

Emberšič Rudi, Konšakova 31, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 762578.
gnq-82130

Erdelji Marjana, Ulica Angele Ljubičeve
6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 167564. gne-82517

Farič Saša, Škerjančevo 20, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 864117.
gng-82365

Ferme Slavko, Kidričeva 60, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 319105.
gnh-82564

Gale Stanislav, Viška 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 16389. gnd-82368

Gašperin Boštjan, Grabrovec 45, Metli-
ka, osebno izkaznico, št. 227930.
gnl-81985

Gatarić Predrag, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 342904.
gnb-82145

Gestrin Katarina, Dunajska 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 309443.
gnz-82296

Goluh Zdenka, Ledarska 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 817738. gnx-82298

Gostenčnik Marjana, Pod graščino 11,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 100264. gng-82115

Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 606349.
gnc-81969

Grobelnik Rajko, Završe 16, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 632814. gnv-82225

Grozde Aleksandra, Ljubljanska cesta
105/a, Šmarje-SAP, osebno izkaznico,
št. 882550. gnp-82306

Grozde Nejc, Ljubljanska cesta 105/a,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico,
št. 882663. gnq-82305

Habjan Barbara, Lobodova 6, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 707458.
gnu-82576

Hanželič Ljudmila, Markovičeva 9, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 871531.
m-270

Hanžič Nela, Savska cesta 8, Lesce,
osebno izkaznico, št. 101412.
gne-81992

Hiter Karmen, Bezenska pot 9, Ruše,
osebno izkaznico, št. 711414.
gne-82242

Hlupić Ana, Nanoška 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 612334. gnx-82523

Huš Marija, Šmartno ob Paki 87, Šmar-
tno ob Paki, osebno izkaznico, št. 40697.
gno-82407

Idrizović Erna, Kidričeva cesta 8, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 72766.
gnh-82239

Ivas Vinko, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 694174.
gnh-82264

Jagodic Aleš, Langusova 33, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 899661.
gnd-82418

Jakimova Marta, Tržaška 73, Postojna,
osebno izkaznico, št. 157335. gnl-82035

Jakolin Primož, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 693645.
gne-82042

Jamnikar Zlatka, Pajkova 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 740091.
gnd-82243
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Jančič Mihael, Tyrševa 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 685366. gnz-82496

Jauk Justin, Dornikova 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 253694.
gnw-82499

Jazbinšek Katja, Pustike 18, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 104346. gnr-82004

Juhart Igor, Frankovo naselje 8, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 728670.
gni-82613

Jurkovič Antonija, Ekartova 36/b, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 680122. gnw-82399

Kapun Helena, Celovška cesta 259,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 265037.
gnk-82111

Kastigar Lucija, Črtomirova 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 46506.
gnq-82605

Kocman Aleš, Trg borcev NOB 17, Dol
pri Hrastniku, osebno izkaznico,
št. 119178. gnd-82018

Kočar Junkar Vanda, Dunajska cesta
41, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 458976. gnk-82486

Kontrec Boštjan, Tomšičeva cesta
10/a, Velenje, osebno izkaznico,
št. 601349. gnh-82114

Kopi Branko, Verd 5, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 232932. gnl-82010

Koradin Ervin, Cankarjeva 5, Vipava,
osebno izkaznico, št. 664860.
gnw-82549

Košuta Emil, Ozeljan 53, Šempas,
osebno izkaznico, št. 304866.
gnq-82555

Kovač Gizela, Lendavska 4, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 625592.
gnd-81993

Kovačič Darko, Šentjungert 35, Celje,
osebno izkaznico, št. 174992.
gng-81990

Kovačič Tomaž, Mejačeva 7, Borovni-
ca, osebno izkaznico, št. 000162593.
gnk-82086

Krajnc Karl, Šentpetrska ulica 23, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 454847.
gnu-82426

Kregar Toni, Pod Srobotnikom 31, Stra-
ža, osebno izkaznico, št. 548093.
gnr-82554

Krota Emilija, OF 16, Koper – Capodis-
tria, osebno izkaznico, št. 159833.
gnw-81999

Kudić Agnesa, Prade, Cesta XIV/11,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 471870. gnb-81920

Lampe Andreja, Štepanjska cesta 18/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 480535.
gnj-82287

Laznik Franc, Brdinje 45, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 63931.
gnz-81996

Leben Matilda, Prelogova ulica 12, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 615579.
gnb-82120

Likar Marija, Vikrče 23/b, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 656702.
gnv-82100

Lipovčić Vidosava, Nad Krko 6, Oto-
čec, osebno izkaznico, št. 162719.
gnf-81991

Logar Olga, Jamova 72, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 151888.
gnc-82044

Lovšin Fortunat, Goriča vas 75, Ribni-
ca, osebno izkaznico, št. 688287.
gnc-82094

Lukijanović Saša, Novi log 19/b, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 197122.
gnd-82393

Magdič Silvija, Mostje 38/b, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 249057.
gny-82247

Majer Matjaž, Tržaška 121, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 177703. gnr-82454

Makše Alojz, Dolenja Dobrava 9, Treb-
nje, osebno izkaznico, št. 856181.
gnf-81966

Malešič Jožica Regina, Pod kostanji 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 596044.
gny-82147

Marić Dragan, Gregorčičeva 12/a, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 363901.
gnb-82270

Marincelj Roman, Prijateljev trg 12, Rib-
nica, osebno izkaznico, št. 242903.
gnk-82536

Martelanc Dušan, Robičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 772985.
gns-82203

Matić Miodrag, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1059922.
gnb-82520

Medved Borut, Glinje 5/a, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 239800. gnw-82099

Mestek Uranc Marija, Šmartno 134,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkazni-
co, št. 206996. gnf-82395

Metelko Antonija, Kogojeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 100308.
gnn-82283

Mlakar Marija, Ulica Lizike Jančarjeve
8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 671063. gnr-82179

Mohorič Jože, Češnjica 6, Podnart,
osebno izkaznico, št. 841452.
gnc-82119

Muc Silva, Šolska ulica 2, Metlika,
osebno izkaznico, št. 69260. gnf-82266

Muleci Ismajl, Linhartova 104, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 266170.
gnm-82584

Muznik Dušanka, Idrsko 116, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 205776.
gng-82265

Nikolovski Julijana, Spodnje Loke 31,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 544948.
gnh-82164

Njivar Slavica, Črmlja 18, Trnovska vas,
osebno izkaznico, št. 720575.
gnu-82001

Oblak Anica, Vrhovnikova 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 85496.
gng-82315

Ojsteršek Ivan, Zadobrova 49, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 604263.
gnb-82020

Ozvaldič Danica, Kettejeva 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 839102. gni-82563

Petek Tomazin Jolanda, Latkova vas
231, Prebold, osebno izkaznico,
št. 190788. gnk-82586

Peterlin Boštjan, Vogljanska cesta 20,
Vodice, osebno izkaznico, št. 657636.
gne-82096

Pipan Franc, Prebačevo 4, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 632470. gnf-82041

Pipuš Pavla Marina, Celovška 149,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 390175.
gnm-82384

Pirc Anton, Melikova 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 980946. gnp-82556

Pirc Sara, Vodnikova 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 856969.
gng-82440

Plevnik Polona, Vogelna 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 242976. gnv-82304

Polc Jerica, Brezje 27, Čemšenik,
osebno izkaznico, št. 627551.
gnu-82126

Potočnik Verica, Tiha ulica 20, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1006506.
gno-82157

Prašnikar Maja, Trg svobode 30, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 886546.
gnn-82158

Praznik Avgust, Malgajeva 2/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 183706. gnj-82412

Premzl Stanislav, Cesta v Dobrovče 14,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 426687. gnm-82159

Pušnik Jerica, Drvarska pot 26, Lovrenc
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 64829.
gnc-82323

Rački Marija, Novakova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 932619. gns-82028

Ravnihar Božena, Kolodvorska 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 289650.
gnn-82383

Reljič Lidija, Obirska 24, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 154535. gnh-82014

Rener Vanja, Ferda Bidovca 3, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 1083478.
gnw-82274

Robnik Andrej, Petrovče 111, Petrov-
če, osebno izkaznico, št. 1006493.
gne-82417

Rusjan Tea, Koprska cesta 21, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 766270. gnk-81986

Sagadin Matilda, Sestrže 42, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 327580. gnu-82276

Saksida Tanja, Gregorčičeva 7, Dor-
nberk, osebno izkaznico, št. 1000332.
gny-81997

Sedej Darinka, Grablovičeva 40, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 412477.
gns-82178
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Sicherl Habjan Jelka, Lobodova 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 707552.
gnt-82577

Smolič Pavla, Brilejeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 768524. gnt-82102

Smuk Dejan, Rimska 10/a, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 268656. gns-82303

Smuk Špela, Rimska 10/a, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 273002. gnt-82302

Snoj Frančiška, Sneberska 76, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 271260.
gnj-82387

Softić Zumreta, Cesta dveh cesarjev
104/b, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 580733. gnm-82209

Sojer Uroš, Na peske 9, Notranje Gori-
ce, osebno izkaznico, št. 171434.
gnk-82386

Spasenić Igor, Maistrova 2, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 389058.
gnm-82609

Stanojković Blagica, Kolezijska 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 84197.
gnn-82558

Stare Amalija, Zavrh 3/a, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 436360.
gny-82372

Stepančič Jelka, Ul. Milana Majcna 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 100503.
gnu-82451

Šekoranja Vekoslav, Dole pri polici 47,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 410706.
gnl-82085

Šinkovec Matic, Zg. Jezersko 130,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico,
št. 229601. gnd-82518

Šteblaj Milan, Iška vas 2/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 315452. gnf-82066

Štefančič Ana, Langusova 54, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 245303.
gnk-82561

Šturm Pavla, Tenetiše 9, Golnik, oseb-
no izkaznico, št. 516741. gnj-82487

Todorović Milrad, Bilečanska 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 442468.
gnm-82184

Tomić Danijela, Pot k Savi 26/h, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1017086.
gnp-82581

Tošić Marko, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 157749. gns-82603

Trgo Sonja, Bistrica 39, Tržič, osebno
izkaznico, št. 53721. gnm-82409

Umek Kristina, Trg Franca Fakina 3/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 135113.
gns-82257

Urajnik Tatjana, Verdnikova 1, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 769781.
gnj-82262

Uršič Rok, Mlinsko 5, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 396396. gnq-82255

Uršnik Branko, Otiški vrh 74/c, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 830002.
gnt-82402

Ušaj Marinka, Orehovlje 56/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 100872.
gnc-82269

Vagaja Frančiška, Ulica bratov Komel 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 122126.
gnl-81935

Velikanje Bogomil, Rimska ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 277641.
gnt-82152

Vidrih Edvard, Planina 88/b, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 717675.
gnu-82401

Vlahinić Mirko, Bratovševa ploščad 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1007352.
gny-82022

Vnuk Irena, Košaški dol 101, Maribor,
osebno izkaznico, št. 803530. gnc-82569

Vračar Stevo, Zvezda 5, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 27262. gnx-82423

Vrečko Danilo, Brodarjeva ul. 28, Celje,
osebno izkaznico, št. 466077. gng-82565

Vrhovec Stojana, Beblerjev trg 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 419208.
gnf-82616

Werbole Miroslava, Kvedrova 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 861558.
gnh-82139

Widmar Anton, Voklo 64, Šenčur, oseb-
no izkaznico, št. 357901. gnu-82101

Zajc Rok, Pod bresti 26, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 719274. gnn-81983

Zajc Stojan, Podlimbarskega 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 689368.
gnx-81923

Zakonjšek Fajdiga Florjana, Bilečanska
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377569.
gne-82392

Zakšek Zlatko, Reštanj 27, Senovo,
osebno izkaznico, št. 271843. gnb-81995

Zorc Andrej, Setnik 14, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 835291. gnh-82314

Zrnec Gašper, Livada 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 413205. gnc-82144

Zupančič Saša Ana, Murnikova 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 81523.
gnb-82545

Železnik Katja, Bistrica 38, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 429802. gni-82588

Živec Tanja Viktorija, Podutiška cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105246.
gne-82567

Živko Iztok, Znojile 10/b, Čemšenik,
osebno izkaznico, št. 831242. gnu-82051

Žnidarčič Jana, Vojkova 16, Deskle,
osebno izkaznico, št. 165073. gni-82088

Žnidaršič Marija, Cesta borcev 4, Brezo-
vica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 53556. gnr-82154

Žuraj Gregor, Raičeva 8, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 225562. gnl-82585

Vozniška dovoljenja

Ajlec Nataša, Goriška 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28701.
gnz-82575

Arh Irena, Briše 7, Izlake, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 171063, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnr-82529

Arzenšek Jernej, Prnek 7, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 17968, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-82161

Babačić Nevenka, Archinetova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 887767, reg. št. 198996, izdala UE
Ljubljana. gnl-82610

Baggia Aleš, Begunjska 4, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420754,
reg. št. 35753, izdala UE Kranj.
gnu-82326

Bajec Bojana, Mikošičeva ulica 11/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33899. gns-82378

Ban Boris, Hladnikova 18, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 473511,
reg. št. 3833, izdala UE Tržič. gnc-82244

Bavčar Milenka, Ul. Gubčeve brigade
70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 815120, reg. št. 158594, iz-
dala UE Ljubljana. gng-82390

Bergant Mirko, Dunajska cesta 301,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052132, reg. št. 142098, izdala
UE Ljubljana. gnb-82595

Berglez Marjan, Stanovsko 52, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 9768, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-82489

Bezjak Andrej, Grabonoški vrh 20, Cer-
kvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9693, izdala UE Lenart. m-269

Bizjak Nina, Rakitna 75, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525617, reg. št. 246887, izdala UE
Ljubljana. gnq-82030

Bohinjec Cveto, Leše 36, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 421821,
reg. št. 1968, izdala UE Tržič. gnp-82031

Borštnar Vesna, Nova ulica 11, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699685, reg. št. 26294, izdala UE Dom-
žale. gnr-82104

Božič Miha, Oslavijska ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 143852, izdala UE Ljubljana.
gnv-82079

Bratovž Janez, Sosteska 85, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12084,
izdala UE Kamnik. gnl-82235

Bratuša Zoran, Prešernova 17, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 62/2001.
gnc-82069

Bremec Matjaž, Ulica Gorenjskega
odreda 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1464413, reg. št. 42098,
izdala UE Kranj. gnc-82494

Breznik Branko, Borova vas 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220793, reg. št. 88738, izdala UE Mari-
bor. gno-82132

Brglez Andrej, Rožna dolina, Cesta
III/18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1041887, reg. št. 147098,
izdala UE Ljubljana. gnn-82162
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Bukovec Mitja, Vavta vas 70, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6539. gnz-82346

Buršić Dinko, Škocjan 40, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 9738. gnp-82206

Buser Danica, Župančičeva ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8541, izdala UE Kamnik.
gnu-82526

Caharijaz Ferme Nada, Pod kostanji 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31922. gnw-82249

Celestina Robert, Privoz 3/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490440, reg. št. 203482, izdala UE
Ljubljana. gnh-82414

Colarič Jože, Lebanova 18, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7295, izdala UE Novo mesto.
gnv-82204

Čavužić Jasmina, Ulica I. Celjske čete
21, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11492, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-82408

Čepon Lenart, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 934074, reg. št. 152674, izdala UE
Ljubljana. gnm-82534

Černe Žiga, Preglov trg 5, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 16/2002. gnj-82612

Činkelj Peter, Breg pri Kočevju 63, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11702, izdala UE Kočevje. gnp-82081

Čretnik Aleš, Novi trg 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 37634.
gnf-82241

Čulibrk Sabina, Ragovska 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 22911. gnf-82345

Derstvenšek Jožef, Frankopanska ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEFGH, št. S 1588341, reg. št. 77362,
izdala UE Ljubljana. gnh-82189

Dimač Draženko, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28403, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnl-82135

Dolenec Maja, Slap 21, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 421808, reg.
št. 6560. gno-82332

Dragojlović Saša, Pucova ulica 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 36028. gny-82397

Drolc Martina, Vrhovo 32, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8220,
izdala UE Laško. gnw-81928

Fabjani Majda, Kraška cesta 7, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10828, izdala UE Sežana. gnc-82219

Feuš Damjan, Globoko 43/d, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11604, izdala UE Ljutomer.
gnh-82089

Filipović Nenad, Metelkova ulica 7/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1251488, reg. št. 217870, izdala
UE Ljubljana. gnj-82312

Fojan Dragica, Dunajska 196, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. 8497, izdala
UE Piran. gnf-82491

Gajšek Barbara, Kompole 194, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225464, reg. št. 44556, izdala UE Ce-
lje. gnp-82256

Garmut Bernarda, Zg. Selnica 25, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1185113, reg. št. 8477. m-272

Gliha Rok Bogomil, Baznikova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844209, reg. št. 97181, izdala UE
Ljubljana. gnb-82420

Golob Janez, Kicar 140/c, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7841,
izdala UE Ptuj. gni-82138

Gomboc Tatjana, Mlekarniška 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
98438, reg. št. 95580. gnc-81994

Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166073, reg. št. 218151, izdala UE
Ljubljana. gnb-81970

Gregurović Saša, Loška cesta 37, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26606, izdala UE Škofja Loka.
gnk-82436

Gutman Matej, Ob Savi 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483716, reg. št. 195128, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-81974

Hiter Karmen, Bezenska pot 9, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9473,
izdala UE Ruše. m-293

Hojnik Nina, Brezno 50, Podvelka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10235, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-82574

Holozan Urša, Pot na Fužine 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1549758, reg. št. 247181, izdala UE
Ljubljana. gnd-82543

Horvat Marija, Glavnma ulica 16, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4127, izdala UE Lendava.
gnm-82009

Ivanovič Sandra, Cesta 4. julija 66, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16113. gnv-82250

Jagodic Aleš, Langusova 33, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
492383, reg. št. 21832. gnp-82356

Jakolin Primož, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165797, reg. št. 180027, izdala
UE Ljubljana. gnd-82043

Janežič Stanislav, Nova pot 1, Kamnik,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 20/2002. gnx-82148

Janžeković Darjan, Kraigherjeva 25,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45210, izdala UE Ptuj. gnz-82221

Ječnik Vojko, Vanganel 30/c, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.

ABGH, reg. št. 20528, izdala UE Koper.
gni-82213

Jelić Slavko, Župančičeva 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 3779, izdala UE Postojna. gnh-82064

Jezernik Mojca, Kajuhova 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1462435, reg.
št. 42212. gni-82113

Kamenik Mateja, Završe 46, Mislinja,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 16/2002. gnr-82354

Kapun Helena, Celovška cesta 259,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585740, reg. št. 102793, izdala UE
Ljubljana. gnl-82110

Kendič Mirzet, Kosovelova 5, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14910, izdala UE Postojna. gni-82063

Kobal Branko, Reška cesta 60, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
453175, izdala UE Žalec. gnl-82185

Kocjančič Andrej, Frenkova cesta 5,
Pobegi, vozniško dovoljenje, reg.
št. 24397. gnw-82199

Kočar Junkar Vanda, Dunajska cesta
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1192587, reg. št. 216682,
izdala UE Ljubljana. gnl-82485

Kočar Roman, Nožice, Grašičeva ul. 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 785601, reg. št. 22360, izdala UE
Domžale. gnt-81977

Korošec Rajko, Železnikova ulica 22/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1544595, reg. št. 121062, izdala
UE Maribor. gnr-82129

Kos Anton, Cesta 4. julija 17/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13984,
izdala UE Krško. gnv-81975

Košič Franc, Ul. prvoborcev 24, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 6679. gnd-82218

Košir Suzana, Obirska ulica 21/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931819, reg. št. 155069, izdala UE Ljub-
ljana. gny-82376

Kovač Branko, Dobrina 31, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10484, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-82032

Kramar Ivana, Žižki 4, Črenšovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8800, izda-
la UE Lendava. gnp-82131

Krivec Armin, Prešernova cesta 32,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1568226, reg. št. 37819, izdala UE
Domžale. gnf-82541

Križman Nino, Maistrova 23, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
001269422, reg. št. 9923, izdala UE Ilir-
ska Bistrica. gnt-82027

Krušič Aleš, Šlandrova ulica 5, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 18904, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gni-82163

Krušič Feri, Spuhlja 132, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9928,
izdala UE Ptuj. gny-82197
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Krušič Jerneja, Prekopa 13, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 80497,
izdala UE Žalec. gnb-82245

Krže Marija, Zadniki 6, Ortnek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1918, izda-
la UE Ribnica. gnq-82580

Kuronja Ludvik, Vučja Gomila 26, Fo-
kovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 39975.
gnq-82330

Lackovič Štefan, Tomšičeva ulica 1,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. 1577, izdala UE Lendava.
gnq-82405

Lampe Andreja, Štepanjska cesta 18/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482059, reg. št. 243724, izdala
UE Ljubljana. gnk-82286

Lavriha Zalka, Dolga njiva 15, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1346128, reg. št. 8692, izdala UE Treb-
nje. gnq-82230

Lazar Matjaž, Čopova ulica 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32364.
gnu-81951

Leben Andrej, Pot na Visoko 19/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246606, reg. št. 121319, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-81919

Lindič Danica, Verd, Pionirska cesta 44,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12279, izdala UE Vrhnika.
gnj-82137

Lipuš Kornelija, Oplotnica, Vinograška
1, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17600, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnv-82200

Lovšin Fortunat, Goriča vas 75, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 339, izdala UE Ribnica. gnh-82093

Lozinšek Bojan, Lancova vas 6, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 29484, izdala UE Ptuj. gnt-81952

Lubšina Martin, Cesta bratov Milavcev
46, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2797, izdala UE Brežice.
gnc-82319

Lucciano Česnik, Tomšičeva 47, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10197, izdala UE Postojna. gnq-81955

Lujić Josip, Pl. pod Golico 55, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 1101606,
izdala UE Jesenice. gnw-82324

Macele Srečko, Naselje A. Kaple 8/c,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5237, izdala UE Hrastnik. gnp-81956

Makše Alojz, Dolenja Dobrava 9, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1101103, reg. št. 10699, izdala UE Treb-
nje. gng-81965

Marič Dragan, Gregorčičeva 12/a, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 46191, izdala UE Nova Gorica.
gng-82190

Martelanc Dušan, Robičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140636, reg. št. 23377, izdala UE
Ljubljana. gnt-82202

Matić Miodrag, Celovška cesta 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 292828, reg. št. 21392, izdala UE
Ljubljana. gnc-82519

Maurič Herman, Koroška cesta 31,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6030, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnl-81960

Meglič Cirila, Trg Prešernove brigade
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 170731, reg. št. 3103, izdala UE
Kranj. gnh-82214

Meznarič Jože, Prvomajska 35, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1569803, reg. št. 108153, izdala UE Ma-
ribor. gnx-82248

Mihevc Lidija, Stara cesta 22, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4931,
izdala UE Vrhnika. gnd-81918

Miklavčič Nina, Potrčeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1212721, reg. št. 221190, izdala UE
Ljubljana. gnt-82452

Milev Goran, Ivana Rozmana 7, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16496, izdala UE Sežana. gnh-82339

Modic Andrej, Rožna dolina, Cesta
IX/27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 168361, reg. št. 184637, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-82551

Molek Franc, CBE 76, Metlika, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
0693212, izdala UE Metlika. gnb-82470

Mrak Matej, Trg revolucije 10/a, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10754, izdala UE Trbovlje. gnv-81954

Mrzel Bernardka, Tratnikova ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932613, reg. št. 78502, izdala UE
Ljubljana. gnq-82180

Muršec Aleša, Radvanjska 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492962, reg. št. 119757, izdala UE Ma-
ribor. m-275

Muzga Rok, Študljanska 38/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1300369, reg. št. 33829, izdala UE Dom-
žale. gnh-82389

Muznik Dušanka, Idrsko 116, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 538109, izdala
UE Tolmin. gnd-82193

Nonković Maša, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455429, reg. št. 220969, izdala
UE Ljubljana. gnx-82598

Novak Popov Irena, Linhartova cesta
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1365722, reg. št. 67400, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-82295

Orel Tomaž, Lačja vas 5, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7855,
izdala UE Mozirje. gnw-82024

Osmanagić Rifet, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265992, reg. št. 168439, izdala
UE Ljubljana. gne-82142

Osvald Franc, Peščenik 13, Višnja Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 1527,
izdala UE Grosuplje. gnk-82411

Ožegović Abid, Ponjevići, Ponjevići,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1058840, reg. št. 24207, izdala UE Škof-
ja Loka. gnm-82484

Pahor Aljoša, Opekarska 13, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 46295. gnj-82187

Perić Vojko, Kidričeva 45, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122765,
reg. št. 39900, izdala UE Kranj.
gnb-82220

Perić Žarko, Hum 59, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 12122, izdala UE
Ormož. gnm-81959

Peterca Martin, Studenec 9/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
932647, reg. št. 120921, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-82602

Peterlin Boštjan, Vogljanska cesta 20,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 545687, reg. št. 162226, izdala UE
Ljubljana. gnd-82097

Peternel Marjeta, Rodica, Slomškova
5/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 759131, reg. št. 21646, izda-
la UE Domžale. gnf-81941

Petovar Kristina, Ribiška pot 36, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 129343, reg. št. 3956. m-279

Pižmoht Miro, Mali Kum 6, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
922276. gnv-82425

Plut Martin, Grm pri podzemlju 1/a,
Gradac, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 619205, reg. št. 4288, izdala UE
Metlika. gnu-82076

Podbevšek Mojca, Zaboršt pri Dolu 66,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 652106, reg. št. 54153, izda-
la UE Ljubljana. gns-82153

Podbršček Jana, Morsko 35, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39470,
izdala UE Nova Gorica. gng-82015

Podgornik Mitja, Grgar 198, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 27775, izdala UE Nova Gorica.
gng-82215

Podreka Zdenko, Ulica Molniške čete
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1526345, reg. št. 58363,
izdala UE Ljubljana. gnf-82316

Podvratnik Jože, Cesta na vrhe 32, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1133, izdala UE Mozirje.
gnj-82012

Pogorelčnik Matej, Šolska cesta 9, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 10720, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-82352

Polc Jerica, Brezje 27, Čemšenik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 276300,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnv-82125
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Prah Marko, Vratji vrh 1, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13024, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnq-82355

Prašnikar Maja, Trg svobode 30, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13445, izdala UE Trbovlje. gnk-82061

Pregelj Slavko, Merljaki 33, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 21825,
izdala UE Nova Gorica. gnu-81926

Prijon Miran, Žabji kraj 11, Solkan, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12464. gnu-82351

Pungaršek Boštjan, Ljubljanska cesta
54, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43781. gnt-81927

Ramovš Mitja, Tesovnikova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893896, reg. št. 96424, izdala UE
Ljubljana. gnh-82439

Rezar Davor, Kocbekova cesta 11,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 45496. gnz-82021

Rizvić Husein, Andreaševa ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265689, reg. št. 30498, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-82223

Rogelj Mirjan, Sp. Jezersko 17, Zgor-
nje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1078539, reg. št. 43593.
gnr-82054

Romih Ivan, Florjanska ulica 62, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
394444, reg. št. 7249. gnk-81961

Schenk Zoran, Belska cesta 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497780, reg. št. 38984, izdala UE Kranj.
gnj-81962

Setnikar Mojca, Gabrje 1, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845796, reg. št. 159545, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-82068

Sivka Andreja, Pucova 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 25565.
gnq-82155

Slamič Ivana, Goriška cesta 3, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
579851, reg. št. 3947, izdala UE Ajdov-
ščina. gnj-82495

Smolič Mojca, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516936, reg. št. 77391, izdala UE
Ljubljana. gno-82607

Softić Zumreta, Cesta dveh cesarjev
104/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138491, reg. št. 215338,
izdala UE Ljubljana. gnn-82208

Spasenić Igor, Maistrova 2, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8538, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-82608

Stambul Brentin Slavomir, Rečica 2, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGFH, št. S 561455, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnj-82337

Stanković Slavica, Savska cesta 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227501, reg. št. 40545. gnk-82336

Stevanovski Tomo, Komen 133/c, Ko-
men, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10618, izdala UE Sežana. gng-82490

Šabić Sanel, Zgornje Pirniče 70, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587409, reg. št. 245095, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-82134

Šalamun Franc, Nova vas 96, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 10605, izdala UE Ptuj. gnf-82341

Šekoranja Vekoslav, Dole pri polici 47,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1514184, reg. št. 23588, izdala UE
Grosuplje. gnm-82084

Šišić Muhamed, Celjska ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100304, reg. št. 162899, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-82233

Šme Jure, Savska cesta 38/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1195082, reg. št. 28107, izdala UE Dom-
žale. gnj-82537

Šmigić Goran, Polje cesta XII/8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320590, reg. št. 187438, izdala UE Ljub-
ljana. gni-82013

Šobar Jožefa, Senožeti 44, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928260, reg. št. 20521, izdala UE Ljublja-
na. gnc-82594

Šteblaj Milan, Iška vas 2/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 414515, reg.
št. 32600, izdala UE Ljubljana. gng-82065

Šubic Jože, Brodarska 10, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 403955,
izdala UE Litija. gnz-82146

Tekavc Marko, Log, Vrhovčeva 34/c,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 22580, izdala UE Ljubljana.
gnc-82544

Trbušič Tomislav, Letonjeva ul. 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1240293, reg. št. 80985, izdala UE Mari-
bor. gnx-82023

Turšič Majda, Dražica 12, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4011, izdala UE Vrhnika. gnz-82196

Urajnik Tatjana, Verdnikova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490565, reg. št. 241390, izdala UE Ljub-
ljana. gne-82217

Varlec Timotej, Cesta 4. julija 62, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19243.
gnh-82039

Vidmar Mira, Petkova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930955, reg. št. 113735, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-82604

Vnuk Irena, Košaški dol 101, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
910556, reg. št. 64351, izdala UE Mari-
bor. gnb-82570

Vodušek Dragica, Vareja 17, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2284, izdala UE Ptuj. gnq-82055

Vogel Andrej, Dolga Brda 23, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.

št. 17553, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-82194

Voglar Daniel, Vrbina 8, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3594.
gns-82003

Volaj Zvonko, Grafenauerjeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1251308, reg. št. 36231,
izdala UE Ljubljana. gno-82382

Volk Darko, Dobravlje 92, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1203805, reg. št. 9124. gnb-82195

Vračar Stevo, Zvezda 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 319752,
reg. št. 62843, izdala UE Ljubljana.
gny-82422

Vrbanić Zdenka, Zoisova ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
737119, reg. št. 12699, izdala UE Kranj.
gnn-82037

Vrisk Tina, Senožeti 84, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489788, reg. št. 244739, izdala UE
Ljubljana. gnh-81964

Vuk Remigij, Sv. Peter 3, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 257, izdala UE Piran. gnp-81931

Weingerl Igor, Zg. Korena 65/a, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 8813, reg. št. 93284, izdala UE Ma-
ribor. gnz-82571

Zajc Rok, Pod bresti 26, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490310, reg. št. 181609, izdala UE
Ljubljana. gno-81982

Završnik Mojca, Elektrarniška 9, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513116, reg. št. 38994. gns-82228

Ziherl Polona, Škofjeloška cesta 3, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686836, reg. št. 194132, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-82591

Zirnstein Robert, Staničev trg 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18069. gnm-82059

Zorc Marjan, Dolenjska cesta 361,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 412770, reg. št. 3370, izdala UE
Ljubljana. gnt-82127

Zore Majda, Vir, Borova ulica 6, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1354161, reg. št. 13964, izdala UE Dom-
žale. gnk-82361

Zorec Robert, Mavčiče 2/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 272708,
reg. št. 40842, izdala UE Kranj.
gnl-82060

Zrnec Marija, Kumrovška ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596167, reg. št. 73861, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-82289

Zupanc Darja, Cesta 4. julija 64, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12500.
gnm-82034

Žabar Stanislav, Ulica Zvonimira Miloša
24, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4316, izdala UE Izola. gno-81957
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Žabjek Marjetka, Trpinčeva ulica 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014576, reg. št. 201535, izdala
UE Ljubljana. gne-82092

Žaucer Iztok, Ul. Franca Trstenjaka 5,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1331200, reg.
št. 117077, izdala UE Maribor.
gnv-82500

Živec Tanja Viktorija, Podutiška cesta
66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 445397, reg. št. 167238, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-82566

Živko Iztok, Znojile 10/b, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
87703, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-82053

Žnidaršič Zvonka, Dol. Vrhpolje 17,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 13002, izdala UE Novo mesto.
gns-81953

Župan Miro, Trnovska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
969770, reg. št. 199794, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-82049

Županec Drago, Gledališka 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798159, reg. št. 56444, izdala UE Mari-
bor. gno-82007

Žvar Marija, Trnovski pristan 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566686, reg. št. 123936, izdala UE Ljub-
ljana. gns-82578

Zavarovalne police

Filipović Nenad, Metelkova ulica 7/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 422888,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-82313

Janežič Matjaž, Vir pri Stični 7, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 422513, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnd-82343

KAST d.o.o., Borovec 25, Trzin, zava-
rovalno polico, št. AO 382177, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d.. gnw-81924

Konečnik Franjo, Šmartno 184, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico,
št. 404011, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnc-82419

Kralj Aljana, Dolina 31, Tržič, zavaroval-
no polico, št. 393570, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnn-82333

Leban Anže, Grič, C. 1/11, Ribnica, za-
varovalno polico, št. 0813729, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-82497

Leskovar Dalibor, Ul. Dolenjskega odre-
da 36, Ivančna Gorica, zavarovalno polico,
št. 809263, izdala zavarovalnica Tilia.
gnm-81984

Lubej Adrijana, Hudalesova 54, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 399302, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Mari-
bor. m-278

Mitrović Sabina, Ul. Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 843455,
izdala zavarovalnica Tilia. gnr-82579

Oblak Matej, Goli vrh 2, Gorenja vas,
zavarovalno polico, št. 811003, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnj-82512

Praprotnik Rado, Brilejeva ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101252036, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnd-82118

Remškar Jakob, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, zavarovalno polico, št. 248452,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-82421

Sejarič Suad, Breg pri Borovnici 14,
Borovnica, zavarovalno polico,
št. 101423112, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnv-82350

Širec Zdravko, Kočno ob Ložnici 13/a,
Laporje, zavarovalno polico,
št. 00101280001, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-288

Vidic Jurij, Jalnova ulica 50, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 845979, izdala za-
varovalnica Tilia. gnx-81973

Wolf Mitja, Kidričeva 19, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 040804829, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-81950

Spričevala

Ambrožič Igor, Vrbanska 28/a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Miloša
Zidanška Maribor, izdano leta 1980/81,
1981/82. m-297

Babič Franc, Gačnik 80/c, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 2. in 3. letnika Elek-
trogospodarskega šolskega centra Mari-
bor, izdano leta 1979/80. m-267

Bajde Nina, Golice 5/b, Laze v Tuhinju,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1995, izdano na ime Trobevšek Nina.
gnw-82149

Bajo Mihaela, Bilgerjeva 5, Žalec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Celju – smer ekonomsko komercialni te-
hnik. gnd-82593

Bela Ivanka, Zg. Senarska 14, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, zaključno spričevalo 3.
letnika Srednje trgovske šole v Mariboru,
izdano leta 1990. m-292

Benčič Franko, Plavje 44, Škofije, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje pomor-
ske in prometne šole v Piranu, izdano leta
1982. gnf-82366

Berenji Biljana, Ciril Metodova 17, Ma-
ribor, potrdilo o končanem usposabljanju
za pomožno kuharico na Ljudski univerzi v
Mariboru, izdano leta 1996. m-280

Beriša Jeton, Gorkega ulica 27, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika SKSMŠ v Mari-
boru, izdano leta 1998. m-283

Birtič Marija, Bertoncljeva 16, Kranj,
spričevalo 2. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdano leta 1988. gni-82238

Bizjak Janja, Predmeja 148/a, Ajdov-
ščina, spričevalo 5. letnika SŠ Veno Pilon
Ajdovščina, izdano leta 2001. gne-82367

Blejec Tomaž, Podgora 14/a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole, visoke gradnje, izdano leta
1981. gnn-82258

Bokan Dušan, Bakovci ob Muri 3, Mur-
ska Sobota, spričevalo 2. letnika Poklicne
šole – avtomehanik. gny-82322

Borota Miran, Hrvatini 104, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 3. letnika Tehnične
pomorske šole v Piranu, izdano leta 1978.
gnw-82374

Brezigar Ljudmila, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, indeks, št. 06970115, izdala Vi-
soka šola za socialno delo. gnl-82285

Burjan Diana, Hajdoše 52/a, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Hajdina. gno-82082

Čadež Milan, Studenčice 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, ge-
odetske in ekonomske šole Ljubljana,
Srednja strokovna šola, izdano leta 1975.
gnf-82045

Černilogar Franko, Mihevčeva ulica 6,
Idrija, diplomo Srednje šole za strojništvo
– strojni tehnik, št. OBČ-I/232, izdana leta
1990. gnt-82502

Čučko Anica, Močna 2, Pernica, letno
spričevalo Poklicne PTT šole v Ljubljani,
izdano leta 1983. m-287

Dedić Mehmed, Mala Lisa, Cazin, BIH,
spričevalo o zaključnem izpitu o končani
šoli za voznike motornih vozil, izdal Izobra-
ževalni center za tehniške stroke Novo me-
sto, št. 4099. gnq-81980

Dobnik Slavica, Vorančeva 10, Radlje
ob Dravi, indeks, št. 61053074, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Mariboru. gny-82222

Dobnikar Jože, Ritoznoj 3, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika, smer Kme-
tijski mehanik, izdano leta 1990/91.
gny-81947

Drešar Aljoša, Zg. Pirniče 40/b, Med-
vode, indeks, št. 20990048, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gni-82288

Drnovšček Peter, Grajska cesta 3, Do-
brovo v Brdih, diplomo za kmetijskega te-
hnika, izdana leta 1989. gni-82188

Ferenčak Roman, Vezna 12, Odranci,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 88/2000. gnw-82224

Fijavž Suzana, Bukovlje 31, Stranice,
diplomo Srednje zdravstvene šole, izdana
leta 1989. gnn-82058

Fink Klemen, Brodarjev trg 10, Ljublja-
na, obvestilo o upehu 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko v Ljubljani, izdano
leta 1999. gns-82103

Fortuna Nina, Mlake 7/a, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljunljani, izdano leta 1999. gnd-81968

Fras Suzana, Kočevarjeva 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1988/89. m-290

Gabor Renata, Ravenska ul. 6/a,
Odranci, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje strojne in tekstilne šole v Murski Sobo-
ti, izdano leta 1997 in 1998. gno-82207
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Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, indeks, št. 21016259, izdala FDV v
Ljubljani. gnz-81971

Grden Janez, Spodnja Slivnica 36, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1978. gnq-82205

Gregorčič Slava, lovska 25, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
vzgojiteljske šole, izdano leta 1979. m-294

Grilc Janez, Klenik 8, Vače, spričevalo
o končani OŠ Dušana Kvedra Vače, izda-
no leta 1964. gnf-82291

Grill Matjaž, Regrča vas 55, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Šolskega cen-
tra v Novem mestu, št. 95, izdano leta
1999. gnr-82279

Grižančič Grozdan, Bonini 27, Koper –
Capodistria, indeks, izdala Srednja gostin-
ska in turistična šola v Izoli. gnp-82431

Gržentič Goran, Semedela 55, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Nova Gorica, poklic živi-
lec-mesar, izdano leta 1996. gni-82338

Horvat Brigita, Polana 40, Puconci, in-
deks, št. 41038987, izdala Fakulteta za
organizacijske vede Kranj. gnw-81949

Hribar Prosen Katja, Starine 14, Oto-
čec, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije Moste.
gnr-82379

Hvalec Klavdija, Jadranska ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske pole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gno-82057

Jakofčič Darko, Podzemelj 20/a, Metli-
ka, spričevalo 3. letnika Šolskega centra v
Novem mestu, izdano leta 1994.
gno-82307

Jedvaj Verica, XXX. divizije 18, Porto-
rož – Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole, št. diplome TS/5, iz-
dano 23. 6. 1992. gno-81932

Jeneš Lilijana, Bratonci 102, Beltinci,
letno spričevalo SZŠ Rakičan. gns-82078

Jerin Matias, Letuš 106/a, Šmartno ob
Paki, letno spričevalo 1. in 2. letnika SZŠ
Celje, izdano leta 1998/99 in
1999/2000. gni-82488

Jovan Marjetica, Horjulska cesta 63,
Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol, izdano 26. 8. 1968,
izdano na ime Rihar Marjetica. gns-82353

Karlovčec Franjo, Ulica Jana Baukarta
19, Ljutomer, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter maturitetno spričevalo, izdano leta
1981, 1982 in 1983. m-273

Kerin Karel, Podbočje 5, Podbočje,
spričevalo Srednje strojne šole v Krškem,
izdano leta 1992. gnl-82510

Kete Ivo, Na hribu 19, Vipava, spričeva-
lo 4. letnika Srednje šole Postojna, izdano
leta 1997. gnd-82268

Klančnik Nataša, Partizanska 15, Slo-
venj Gradec, spričevalo o končani OŠ Slo-
venj Gradec, izdano leta 1980/81.
gni-81938

Knez Barbara, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1998, izdano na ime
Simončič Barbara. gnm-82538

Kolarič Jože, Vuzmetinci 51, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu Vi-
narsko sadjarske šole Svečina, izdano leta
1954. m-277

Kolenc Marko, Špeglova ulica 9, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol, izdano leta 1992. gns-82428

Koprivc Kristina, Aškerčeva 6, Brežice,
spričevalo 4. in 5. letnika Ekonomske in
trgovske šole v Brežicah. gnm-82259

Korc Klavdi, Petrovičeva ulica 23, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 2000 in 2001.
gnn-82483

Košenina Petra, Cesta talcev 11, Škof-
ja Loka, spričevalo Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2000/2001. gnq-82505

Kovačič Renata, Janževa gora 3, Selni-
ca ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole, izdano leta 1981. m-291

Krope Helga, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, diplomo Srednje ekonomske šo-
le Maribor, izdana leta 1987. m-286

Krulić Ivan, Kočevska cesta 91, Koče-
vje, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne šole, izdano leta 1982. gnb-81945

Lavrač Tina, Trg svobode 10, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazija v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gnc-82369

Lepšina Jožica, Globoko 1, Globoko,
spričevalo 3. letnika Tehniške kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1982.
gnk-82011

Levec Jože, Iga vas 48, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole v Postojni, izdano leta 1982.
gno-82482

Lindič Nataša, Verd, Pionirska cesta 44,
Vrhnika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
1996 in 1997. gno-82136

Malek Simona, Ul. Pohorskega bataljo-
na 5, Ruše, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole v Mariboru, izdano
leta 1988 in 1989. m-268

Mišič Varja, Primšarjeva 7, Cerknica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
1994. gnp-81981

Mlakar Boštjan, Brunšvik 12, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje le-
sne šole Maribor, smer mizar širokega pro-
fila, izdano leta 1993. m-295

Mohar Miša, Novi dom 47, Trbovlje,
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Josi-
pa Jurčiča v Ivančni Gorici. gns-82503

Mohorič Gregor, Bukovica 10, Selca,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole
Domžale – smer inštalater strojnih inštala-
cij, izdano leta 1999 in 2001. gnx-82348

Mord Gizela, Gaberje, Gornja ulica 22,
Lendava – Lendva, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Centra poklicnih šol v Murski
Soboti, št. 2438/81, izdano na ime Kulčar
Gizela. gnz-82046

Može Damjan, Glavarjeva 47, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
računalništvo in elektroniko. gnt-82002

Murtić Nusret, Ribarjeva 7/a, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠ Krško, izda-
no leta 1998 in 1999. gnw-82074

Natlačen Penko Stojan, Globočnikova
ulica 7, Postojna, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1977. gnz-82171

Nikolić Mitar, Kovinarska 20, Štore,
spričevalo 1. in 2. letnika PKMŠ Štore.
gnt-82227

Novak Silva, Ob Sotli 19, Rogatec, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole
Celje, izdano leta 1972, 1973 in 1974,
izdano na ime Hriberšek Silva. gnk-82311

Obrovnik Anton, Koritno 16, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le kmetijske mehanizacije Maribor, poklic
mehanik kmetijskih strojev, izdano leta
1983. m-296

Oman Vilma, Jožeta Mlakarja 12, Lim-
buš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1978/79, 1979/80. m-276

Orehek Boris, Petrušnja vas 53, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo 4. letnika Elektro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1981/82. gnl-82310

Ortan Rok, Pri postaji 15, Prevalje, spri-
čevalo o končani OŠ Franja Goloba, Pre-
valje. gnh-81939

Osojnik Janja, Hardek 27, Ormož, spri-
čevalo 4. letnika SŠTŠ Murska Sobota –
tekstilni tehnik, izdano leta 1999.
gns-82328

Papež Marija, Višnje 32, Zagradec, in-
deks, izdala Srednja gradbena šola.
gnn-82533

Pavlinič Zdenko, Vegova 17, Kidričevo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole, izdano leta 1962. gnb-82070

Pendl Saško, Prežihova 2, Dravograd,
zaključno spričevalo 8. razreda Ljudske
univerze v Mariboru, izdano leta 1993/94.
m-285

Pernat Monja, Ciril Metodov drevored
19, Ptuj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne, ekonomske in naravoslovno
matematične šole Ptuj, izdano leta 1987 in
1988. gng-81940

Petreska Meri, Gregorčičeva 14, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje medicinske
šole v Mariboru, izdano leta 1992 in 1993.
m-274

Pfajfar Mateja, Srednja Dobrava 10, Ra-
dovljica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1 do 3. letnika Biotehnične
šole v Kranju, izdano leta 1998 1999 ,
2000 in 2001. gnt-82427
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Pintar Robert, Črnuška cesta 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1991. gnz-81921

Plevel Marta, Bukovica 4/a, Vodice,
spričevalo o končani OŠ Davorina Jenka.
gnx-82073

Poklič Marijana, Mala Mislinja 33, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, spričevalo o končani
OŠ Mislinja, izdano leta 1979/80.
gnq-81930

Polovšek Andreja, Šorlijeva 3, Kranj,
preklic potrdila o strokovnem izpitu, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 20/2002.
gno-82232

Posavac Pavica, Goričica 43, Domža-
le, spričevalo o končani OŠ Domžale, iz-
dano leta 1994. gnj-82212

Potrbin Tomaž, Herbesteinova 31, Ljub-
ljana, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 2/2002. gnq-82080

Požek Franci, Krvavčji vrh 2, Semič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le družboslovne in tehnične usmeritve Čr-
nomelj, izdano leta 1990. gnd-82143

Ruparšek Roman, Kurirska pot 20, Vr-
hnika, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za trgovinsko dejavnost, izdano leta
1990, 1991, 1992, 1993. gnw-82599

Sardoč Mitja, Cesta na Markovec 1/c,
Koper – Capodistria, indeks,
št. 61960013, izdala ISH. gnj-82362

Sedlar Stanko, Desinec 1/a, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 1976. gne-81917

Skubic Srečko, Rožna dolina, Cesta
XIX/15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1973. gnr-82062

Stekić Aleš, Kidričeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole, izdano leta 1996.
gnc-81944

Šef Milan, Zg. Velka 82/f, Zgornja Vel-
ka, spričevalo o končani OŠ OŠ Vranji vrh,
izdano leta 1971. m-281

Šenk Petra, Trg Davorina Jenka 9,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4. letni-
ka SŠGT Ljubljana, izdano leta 1992/93,
izdano na ime Kern Petra. gnz-81946

Škerbec Peter, Vrunčeva 4, Limbuš,
spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje
šole kmetijske mehanizacije Maribor, izda-
no leta 1986/87. m-282

Škoflek Inja, Efenkova 45, Celje, spri-
čevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Trgovske šole Celje, poslovni tajnik, izda-
no leta 1999/2000. gnm-82509

Štancar Marjan, Kidričeva 57, Kranj,
maturitetno spričevalo Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča Ljubljana, smer tesar,
izdano leta 1979/80. gni-82038

Štrukelj Irena, Loka 99, Tržič, spričeva-
lo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na ime
Snedic Irena. gnq-82480

Šušteršič Anton, Iška 14, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Center stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1977.
gno-82557

Turšič Breda, Begunje pri Cerknici 39,
Begunje pri Cerknici, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šole za prodajalce, izdano leta
1977, izdano na ime Jakopin Breda.
gnw-82524

Vižintin Nežica, Doberdob, Hišarji 55,
Dornberk, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce, št. 3552-77/VI, izda-
no leta 1997, izdano na ime Žorž Nežica.
gnk-82165

Zagorc Alenka, Tržaška 426, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, smer kuhar, izda-
no leta 1991, izdano na ime Remškar Alen-
ka. gnm-82284

Zalar Marko, Vino 1/a, Škofljica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1982. gno-82432

Zemljič Tadeja, Vrhovci, Cesta XIII/2,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1997. gnp-82606

Zore Majda, Vir, Borova ulica 6, Dom-
žale, indeks, št. 11990274, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gni-82363

Zrimšek Aleš, Cesta 1. maja 69, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Kranju, izdano leta 1998.
gnf-82216

Zupan Bojan, Cesta prvih borcev 19,
Brestanica, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Novem mestu, izdano leta
1994. gnz-82300

Zver Klavdija, Ceneta Štuparja 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gns-82253

Žnidaršič Anton, Bločice 15, Grahovo,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje metalur-
ške šole v Ljubljani, izdano leta 1975 in
1976. gnp-82481

Ostali preklici

Baltič Nika, Svetinova 8/b, Jesenice,
delovno knjižico. gnv-82075

Batič Aleksander, Ledine 10, Nova Go-
rica, delovno knjižico. gne-82192

Clemente Katarina, Most na Soči 52,
Most na Soči, delovno knjižico, serija A
57887, reg. št. 11647, izdala UE Tolmin.
gnr-82504

Černjavič Pavla, Logarovci 24/a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, delovno knjižico, reg.
št. 2474, ser. št. 610163, izdana
10. 3. 1961 pri UE Ljutomer. gnj-81937

Galijašević Huse, Ramovševa 38, Ljub-
ljana, certifikat za prevoz nevarnega blaga,
št. 014562, izdan 17. 6. 2001 pri MNZ
Ljubljana. gne-82292

Gogala Robert, Hrušica 58/c, Hrušica,
delovno knjižico. gnx-81948

Goršak Aleš, Čopova 23, Celje, delov-
no knjižico. gnn-82308

Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, študentsko izkaznico, št. 21016259,
izdala FDV v Ljubljani. gny-81972

Gregorčič Milan, Zagrad 101, Celje,
delovno knjižico. gnu-82026

Gruden Tatjana, Veščica 21/a, Ljuto-
mer, delovno knjižico reg. št. 78, ser.
št. 0267056, izdana 30. 6. 1994 v Ljuto-
meru. gnd-81943

Grum Urška, Vodnikova cesta 246,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Bežigrad. gnl-82410

Horvat Marko, Ivanjci 2, Bogojina, štu-
dentsko izkaznico, št. 41990406, izdala
Medicinska fakulteta. gng-82615

IGM ZAGORJE d.d., Savska cesta 1,
Zagorje ob Savi, prepis z dne 1. 6. 1998
originalne kopije licence, št. 0003043/41
za vozilo FAP 1314 z re. oznako LJ – IGM
10, velja od 4. 5. 1998 do 4. 5. 2003.
gnp-82056

Ježek Petra, Soteška pot 18, Ljublja-
na-Črnuče, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nje vzgojiteljska šola in gimnazija Ljublja-
na. gnq-82455

Kerman Branko, Kopališka ulica 20,
Slovenj Gradec, delovno knjižico.
gnx-82198

Kocjančič Alojz, Stošičeva ulica 4,
Kranj, delovno knjižico. gnu-82251

Kogovšek Igor, Rožna dolina, Cesta
II/41, Ljubljana, delovno knjižico.
gny-82347

Kosi Jernej, Hum pri Ormožu 9/a, Or-
mož, študentsko izkaznico, št. 18010769,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-82273

Košak Črt, Ulica Iga Grudna 11, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja eko-
nomska šola v Ljubljani. gnk-82611

Kovačec Tatjana, Rimska ploščad 5,
Ptuj, delovno knjižico. gne-81942

Kozmus Aleksander, Frankovo naselje
41, Škofja Loka, delovno knjižico.
gnu-82201

Kuplen Janez, Gasilska pot 27, Uršna
sela, delovno knjižico, št. 160263 in
34975, izdala UE Novo mesto.
gnd-82472

Loška komunala, oskrba z vodo in pli-
nom d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a,
4220 Škofja Loka, preklicuje licenco
št. 0000206/18, izdana 17. 11. 1997 za
tovorno vozilo TAM 80T 35E, z registrsko
oznako KR B1-633. Ob-66217

Matiš Franc, Kuzma 96, Kuzma, delov-
no knjižico, reg. št. 51930, ser. št. 22118,
izdala UE Murska Sobota. gnp-82331

Mavretič Breda, Levarjeva ulica 57,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-82091

Muhič Viktor, Višnje 26, Zagradec, de-
lovno knjižico. gnz-82271

Obal Branko, Novo polje, cesta VII/83,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-4030-94. gnk-82140
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Oblak Maja, Tržaška cesta 31, Loga-
tec, delovno knjižico. gnx-82373

Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gny-81922

Petkovšek Anže, Kogejeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23010267, izda-
la Fakulteta za strojništvo. gne-82617

Plajnšek Zoran, Ob železnici 20, Ptuj,
delovno knjižico. gne-82342

Podlogar Božo, Mala čolnarska ulica
19, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5431/96.
gno-82507

Pogorevc Antonija, Brde 42, Mislinja,
delovno knjižico. gnr-82229

PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verov-
škova 78, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila AUDI A4 1,9, TDI, št. šasi-
je WAUZZZ8E02A240676. gnp-82381

Potokar Franc Peter, Janševa ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-82590

Pugliese Aleksandra, B. Magajna 7, Izo-
la – Isola, delovno knjižico. gng-82340

Rangus Jože, Drama 13, Šentjernej,
delovno knjižico, ser. št. 18272, reg.
št. 51155, izdala UE Novo mesto.
gno-82357

Rudolf por. Vitrih Jožefa, Kidričeva uli-
ca 6, Ruše, delovno knjižico. m-271

Rušnjak Adriano, Oljčna pot 29/c, Ko-
per – Capodistria, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6929/97, VČ 2715/97.
gnr-82329

Ržen Nina, Alpska 13, Bled, študent-
sko izkaznico, št. 01099264, izdala Peda-
goška fakulteta. gnj-82237

Sember Borislav, Jakčeva ulica 31,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 3055,
LPP. gno-82532

Slapšak Urška, Cankarjeva ulica 1/a,
Krško, delovno knjižico. gny-82297

Sokač Dejan, Kandijska cesta 48, No-
vo mesto, delovno knjižico. gnn-82508

Šinkovec Peter, Kresnice 91, Kresni-
ce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0077821. gno-82582

Škrba Radislav, Selanov trg 2, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem tečaju za kuhar-
ja, izdal Cene Štupar v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnc-82344

Tavić Dragan, Podgrad 31, Podgrad,
delovno knjižico. gnm-82334

Tomažič Brigita, Gabrk 2/a, Obrov, štu-
dentsko izkaznico, št. 19359045, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb-82370

TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta kr-
ških žrtev 133, Krško, licenco
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št. 0000289/19 za vozilo Mercedes-Benz
1935 z reg. oznako KK M5-082.
gnn-82133

TRANSPORTI KOVAČIČ, Kovačič Mirko
s.p., Grm 12, Trebnje, licenco
št. 004774/4443-ZR67/1997, OZS
0005308 z dne 20. 12. 1997, za tovorno
specialno vozilo Renault G 340, letnik 1996
z reg. oznako NM 68 71E. gnl-82335

Ule Uroš, Jurčičeva ulica 17, Trebnje,
licenco za upravljanje z UL napravo
št. 0215/3320, izdala Uprava RS za civil-
no letalstvo. gni-82438

Vačun Anja, Center 18, Črna na Koro-
škem, študentsko izkaznico,
št. 19363002, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gnw-82349

VIES LTD d.o.o., Goriška cesta 54, Aj-
dovščina, licenco za prevoze
št. 0010612/81 z dne 10. 5. 1999, izda-
la Gospodarska zbornica Slovenije.
gnn-81987

VIES LTD d.o.o., Goriška cesta 54, Aj-
dovščina, licenco, št. 0002487/81 z dne
10. 5. 1999 za vozilo z reg. oznako GO
16 77C in GO 59 98R. gnm-82442

Zupančič Ludvik, Stara Loka 44, Škofja
Loka, delovno knjižico, serijska št. D
44431, reg. št. 10759. gnp-82506
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