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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

Popravek
Št. 13115-1/02 Ob-78396

V javnem razpisu za objavo predhodne-
ga razpisa za: izvajanje elektromontažnih,
gradbenih, gozdarskih in pleskarskih del, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83 z
dne 27. 9. 2002, Ob-77808, se popravi in
se pravilno glasi:

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izvedba elektro-
montažnih in gradbenih del v ocenjeni
vrednosti 700 mio SIT; 1. skupina: elek-
tromontažna dela za SN in NN omrežja:
280 mio SIT; 2. skupina: elektromontažna
dela za RTP-je: 20 mio SIT; 3. skupina:
elektromontažna dela za DV in KBV 110
kV in 35 kV: 30 mio SIT; 4. skupina: grad-
bena dela: 370 mio SIT.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 110-1/02 Ob-78345
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, tel. 01/300-99-75, telefaks
01/300-99-74.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava električne
energije za potrebe obstoječega avto-
cestnega sistema v letu 2003.

4. Kraj dobave: AC sistem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: predvidoma
20. 10. 2002, zaključek pa 30. 12. 2002.
Izvedba oddanih del oziroma dobava elek-

trične energije po javnem razpisu bo pote-
kala v obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Sta-
ne Pavrič, inž. el.; tel. 03/544-20-00.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
iz sredstev cestnine v letu 2003 (v sklopu
rednega vzdrževanja).

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 9. 2002.

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

Št. 400-01-19/2002 Ob-78361
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvajanje inženir-
skih storitev pri realizaciji investicij na
vodni infrastrukturi, po naslednjih skupi-
nah:

(a) organizacija izdelave tehnične doku-
mentacije;

(b) pridobitev vseh potrebnih mnenj, po-
gojev, soglasij in dovoljenj;

(c) koordinacija in izvajanje nadzora nad
izvedbo odkupov in pridobitev zemljišč;

(d) sodelovanje inženirja v geodetskih
postopkih (mejno ugotovitveni postopki);

(e) izdelava razpisne in pogodbene do-
kumentacije ter evaluacija ponudb;

(f) nadzor nad izvedbo del;
(g) pripravljalna in zaključna dela za inve-

sticije (podatki za vnos v baze – evidenca
VG objektov);

(h) spremljava in odprava napak v garan-
cijski dobi;

(i) sodelovanje s sofinancerji;
(j) administrativno tehnična opravila in

ostalo.
4. Kraj dobave: sedež naročnika, sedež

ponudnika, terensko delo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: oktober – november
2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: To-
maž Globokar, Agencija RS za okolje, Voj-
kova 1b, 1000 Ljubljana.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 9. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 1185 Ob-78403
1. Naročnik: Rudnik Žirovski Vrh, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja Vas, Slovenija, tel. 04/51-59-300;
faks 04/515-93-99.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba del na traj-
ni opustitvi izkoriščanja uranove rude v
Rudniku urana Žirovski Vrh vključuje:

a) dela na trajnem prenehanju obratova-
nja jalovišča hidrometalurških jalovin Boršt
in jalovišča jamske jalovine Jazbec, ki obse-
gajo:

– preoblikovanje in zmanjšanje naklonov
brežin,

– večplastno prekrivko jalovišč (jalovišče
Boršt s površino ca. 4 ha in jalovišče Jaz-
bec s površino ca. 5 ha),

– ureditev odvodnjevanja zalednih in po-
vršinskih voda jalovišč z izvedbo del (piezo-
metri, inklinometri, itd.) za izvajanje monito-
ringa;

b) dela na trajni sanaciji ostalih objektov,
ki so bili v zvezi z obratovanjem rudnika in
obsegajo:

– trajno ureditev območij odlagališč
jamske izkopnine z odvozom na jalovišče
Jazbec,

– sanacijo območij raziskovalnih del in
kontaminiranih površin ter rušenje in sana-
cije objektov, ki so bili v zvezi s pridobiva-
njem uranove rude.

4. Kraj dobave: Gorenja Vas – Slove-
nija.

5. Ocenjen datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: november 2002.

6. Naslov službe in oseba od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Rud-
nik Žirovski Vrh d.o.o., Todraž 1, 4224 Go-
renja Vas, Slovenija, Branimir Lahajnar, univ.
dipl. inž. el., tel. 04/51-59-300.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: proračun RS in kredit
Evropske investicijske banke.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. september 2002.
Rudnik Žirovski Vrh, d.o.o., Gorenja vas

Št. 1185 Ob-78404
1. Employer: Žirovski Vrh Mine, d.o.o.

(Ltd.).
2. Employer’s address: Todraž 1, 4224

Gorenja Vas, Slovenia, tel.: 00386 (0)4
5159 300; faks: 00386 (0)4 5159 399.

3. Type, quantity of goods, construc-
tions or services that will presumably be
ordered in the following 12 months: Works
execution on the permanent shelving of
the uranium ore exploitation in the Žiro-
vski Vrh Uranium Mine includes:
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c) Works on permanent termination of
the Boršt tailing ground with hydrometallur-
gical tailings and Jazbec tailing ground with
mine tailings, which include:

– Forming and decrease of bank slo-
pes,

– Multilayer covering of tailing grounds
(Boršt tailing ground with the surface of ap-
prox. 4 ha and Jazbec tailing ground with
the surface of approx. 5 ha),

– Drainage regulation of tailing grounds
iced and surface waters by execution of
works (piezometers, inclinometers, etc.) to
implement monitoring;

d) Works on the permanent reconstruc-
tion of other facilities in connection with the
mine operation, and they include:

– Permanent regulation of the mine dug
outs dump areas by carting off to the Jaz-
bec tailing ground,

– Reconstruction of research works and
contaminated surface areas, and demoli-
tion and reconstruction of facilities con-
nected with the uranium ore extraction.

4. Delivery spot: Gorenja Vas – Slovenia.
5. Estimated date of the public procure-

ment beginning, if already defined: Novem-
ber 2002.

6. The Service and contact person ad-
dress where additional information can be
required: Žirovski Vrh Mine, d.o.o. (Ltd.),
Todraž 1, 4224 Gorenja Vas, Slovenia, Bra-
nimir Lahajnar, BSc.Elec.Engg.; tel.: 04 51
59 300.

7. Other eventual information on outli-
ned orders: Republic of Slovenia budget
and European Investment Bank credit.

8. Request for release delivery date: 30
September 2002.

Žirovski Vrh Mine, d.o.o. (Ltd.),
Gorenja vas

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 02/312582 Ob-78179
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja

sistema registracije delovnega časa na
lokacijah Ambrožev trg 7, Čopova 14,
Dalmatinova 1, Krekov trg 10, Linharto-
va 13, Mestni trg 19, Proletarska 1, Res-
ljeva 18, Streliška 14, Zarnikova 3.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, posamezne
lokacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek po
sklenitvi pogodbe, dokončanje v roku 60
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana,
I. nad., soba 101, Barbara Rataj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski ra-
čun št. 01261-0100000114, sklic na št.
121- 62000, s pripisom JR 02/312582.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2002 do 9.50.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna na-
ročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nad.,
soba 101.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2002, ob 10. uri, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finan-
ce, Služba za javna naročila, Dalmatinova
1, Ljubljana, I. nad., soba 103.

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

– izjava banke, da bo ponudnik predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti,

– izjava banke, da bo ponudnik predložil
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijski dobi.

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

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

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 z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi:

– referenčna lista,
– podatki o strokovno kadrovski uspo-

sobljenosti,
– licenca za tehnično varovanje,
– ISO certifikat 2001 ali 2002,
– 24-urno dežurstvo za vzdrževanje si-

stema registracije delovnega časa,
– prospektni material,
– pooblastila in licence proizvajalca ali

pooblaščenega zastopnika proizvajalca v
Sloveniji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb 120
dni, predvideni datum odločitve: 20. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– reference 10 točk,
– garancijska doba na izvedena dela 10

točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 04/2002 Ob-78211
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni
in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel./faks 05/734-13-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gorivo -
kurilno olje EL, 180.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Sežana, Can-
karjeva 4, Sežana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
začetek dobave: ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003,
zaključek 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: prevzem do-
kumentacije v računovodstvu - Tanja Brun-
dula, dodatne informacije nudi Zdravko Go-
mizelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT vključno z
DDV, virmansko nakazilo s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo – kurilno olje EL, na
račun naročnika št. 01100-603-0278864
pri Upravi za javne prihodke ali plačilo ne-
posredno na blagajni v računovodstvu bol-
nišnice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 11. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo kroničnih pljučnih bolezni in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana,
tajništvo Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2002, ob 9. uri, soba direkto-
rice.

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

1. da zagotavlja celoletno količino
blaga,

2. da zagotavlja 3-dnevni rok dobave
blaga,

3. da sprejema 60-dnevni plačilni rok,
4. da zagotavlja redno dostavo cenikov,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 85 / 4. 10. 2002 / Stran 6827

5. da v celoti sprejema razpisne pogoje,
6. da priloži parafiran vzorec kupopro-

dajne pogodbe,
7. da prevzema kazensko in materialno

odgovornost za resničnost podatkov poda-
nih v izjavah nanašajočih se na ponudbo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 21. 11. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila brez DDV
je 16,200.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2002.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolezni

in podaljšano splošno-bolnišnično
nego Sežana

Št. 515-02 Ob-78262
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

ultrazvočnega aparata.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – ultrazvočni aparat.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška c.2, Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: konec leta
2002.

7. (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. nadstropje
– soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 25. 10. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 10. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center LJubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2002, ob 12. uri v predaval-
nici 4 – I. nadstropje glavne stavbe Klinič-
nega centra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 25. 2. 2003.

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: 24. 2. 2003, predvi-
deni datum odločitve – november 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 85%,
– dodatne tehnične zahteve – 15%.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima
možnost vpogleda razpisne dokumentacije,
nato pa se odloči za dvig in odkup le-te.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Klinični center Ljubljana

Ob-78312
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

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

2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje
ob Savi, tel. 03/56-64-100, faks
03/56-61-078.

(a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava 12.300 m3 komposta za rekulti-
vacijo saniranih površin rudnika – fco
RZVZ.

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

4. Kraj dobav: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključkov ali trajanja dobav: od 1. 11.
2002 do dokončne izdobave količin.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi, razpisno dokumentacijo dvig-
nejo v tajništvu naročnika, soba št. 1 pri
Marjeti Prelogar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 25. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo naročniku na njegov
transakcijski račun št.
26338-0018070154.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 28. 10. 2002 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 11. uri v sejni sobi

Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje ob Savi.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 60 dni od izda-
je računa.

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: na javne razpise po od-
prtem postopku za dobavo komposta se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in sa-
mostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati
pogoje po 41. členu Zakona o javnih naro-
čilih, ki so navedeni v razpisnih dokumenta-
cijah z zahtevanimi dokumenti za izpolnjeva-
nje pogojev v skladu z 42. členom Zakona
o javnih naročilih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 50 točk,
– odzivni rok – 10 točk,
– potrjene reference –15 točk,
– plačilni roki – 10 točk,
– ISO standard 9001 in 14001 – 15

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 27. 9. 2002.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje

Ob-78313
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

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

2. Naslov naročnika: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje
ob Savi, tel. 03/56-64-100, faks
03/56-61-078.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava ekstra lahkega kurilnega olja od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2004 v skupni ori-
entacijski količini 300.000 litrov.

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

4. Kraj dobav: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključkov ali trajanja dobav: 1. 1. 2003
do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Za-
gorje ob Savi, razpisno dokumentacijo dvig-
nejo v tajništvu naročnika, soba št. 1 pri
Marjeti Prelogar.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 25. 10. 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne do-
kumentacije je 10.000 SIT + 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo naročniku na
njegov transakcijski račun št.
26338-0018070154.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 28. 10. 2002 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje ob Savi.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:  na javne razpise po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo ekstra lah-
kega kurilnega olja se lahko prijavi ponudnik
(pravna oseba in samostojni podjetniki), ki
morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Za-
kona o javnih naročilih, ki so navedeni v raz-
pisnih dokumentacijah z zahtevanimi doku-
menti za izpolnjevanje pogojev v skladu z
42. členom Zakona o javnih naročilih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– plačilni rok – 20 točk,
– brezplačen prevoz – 10 točk,
– odzivni čas – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 27. 10. 2002.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje

Št. 037/2002-3 Ob-78339
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

deli za magnetoskope tipa Sony.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 leta po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV
produkucija, Mateja Duša – faks
01/475-37-40, tel. 01/475-37-42, ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-37-40 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podra-
čuna: 01100-6030355106, sklic na števil-
ko 00-51-634-566, z oznako predmeta pla-
čila (RTV 037/2002-3L-ODP/B) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
29. 10. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – Vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 2002 ob 12. uri, v prostorih
regionalnega RTV centra v Kopru, Ulica OF
15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
15. 12. 2002, in sicer v višini 300.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002; decem-
ber 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 85 točk, plačilni pogoji – 5
točk, dobavni rok – 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Javni zavod Radiotelevizija Slovenija

Št. 5/2002 Ob-78341
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material in obrazci v prosti prodaji.

(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. 1. 2003 do 31. 12. 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 Nastja
Stergar, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
9238-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 11. 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: 6. 11. 2002 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, mala sejna soba v kleti.

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

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 31. 12. 2002, do
22. 11. 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: 27. 9. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1909 Ob-78355
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava energetskega transformator-
ja 400/110 kV, 300 MVA.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo celovito po-
nudbo.

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Diva-
ča - temelj transformatorja.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pri naročni-
ku, prevzem dokumentacije v Prenosu
električne energije II. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej
041/749-646.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956 DDV je zajet
v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 7. 11. 2002 ob 12. uri v dvorani
D/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 1. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 1. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (3%),
– pozitivne reference proizvajalca za

enote istega reda moči in napetosti v zad-
njih 10 letih (22%),

– priloženi atesti tipskih in posebnih pre-
izkusov enakega tipa transformatorja (8%).

Merila so detajlno opisana v navodilih
ponudniku.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
GJS Prenos električne energije

Ob-78367
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: komuna-
la@komunala-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-
nja za odvoz mokrih in polmokrih biolo-
ških odpadkov, montirana na šasiji MAN
18285 LLC (medosna razdalja 3900 mm,
teža 5.305 kg, obremenitev prve osi 3.325
kg in zadnje osi 1.980 kg). Vse tehnične
zahteve so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve oziroma montaže na šasijo: največ 60
dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429, pri Gorenj-
ski banki d.d., Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 30. 10. 2002 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 10% ocenjene vrednosti – ban-
čna garancija ali menica z menično izjavo in
pooblastilom za izpolnitev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu vozila,
cena mora biti fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih – 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predlo-
žiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudni-

kov, predvsem pa odgovornost posamez-
nega ponudnika za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najkas-
neje do 15. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve,
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vred-

notena 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: 30. 9. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Št. 32/2002 Ob-78394
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-13-551.

3. (a) Vrsta in količina blaga: komunal-
ni traktor za zimsko službo – 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni so naslednji sklopi: šasija s kabi-
no in priključki – posipalec, snežna deska,
snežna metla ter nakladalni keson. Spre-
jemljive so le ponudbe, ki vsebujejo vse
sklope hkrati.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideno
trajanje dobave 45 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor, taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in 14.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača z virmanom na transakcij-
ski račun številka 04515-0000175787, pri
NKBM Maribor, s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo: komunalni traktor za zim-
sko službo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
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do 30. 10. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna ozna-
ka “Ne odpiraj – Ponudba komunalni traktor
za zimsko službo – JN 32/2002“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor, prevzemnik taj-
ništvo – Ida Ornik, tel. 02/33-13-551.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
2002 ob 12.15, na naslovu Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponujene vrednosti predmeta naročila na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati
na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasne-
je v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri
podpisati, sicer se bo štelo, da je od po-
nudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil ban-
čno garancijo za resnost ponudbe. Bančna
garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena
po podpisu pogodbe in po predložitvi ban-
čne garancije za dobro izvedbo posla, osta-
lim ponudnikom pa bo naročnik vrnil ban-
čno garancijo za resnost ponudbe skupaj z
obvestilom o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 1. 2003. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bo naročnik z obvestilom obve-
stil vse ponudnike v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje tehničnih zahtev 40%, cena 30%,
servis 10%, reference 10%, garancija 5%,
dobavni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Mateja
Šnuderla, tel. 02/33-13-551. Sestanka s

ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgo-
vori, pomembni za vse kandidate, bodo po-
slani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Snaga, javno podjetje d.o.o., Maribor

Št. 03/02 Ob-78395
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

novih strežnikov Intel arhitekture, name-
stitev opreme po specifikaciji naročnika
in integracija v obstoječe okolje ter vzdr-
ževanje opreme.

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

4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 31 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče Ban-
ke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Informacijska tehnologija, Igor Škof, Janez
Bartol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. ure in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01000-0000100090, sklic M05
2709927-3000-3.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. november 2002 ob 10.30, v
prostorih Banke Slovenije, soba 240.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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 pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZNJ.

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

do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve 1. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.strezniki-intel2K@bsi.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Banka Slovenije

Št. 630-1/02 Ob-78414
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,

Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks
01/47-04-560.

3. (a) Vrsta in količina blaga: simulta-
na termična analiza.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Lepi pot
11-13.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec aprila
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: UL, NTF,
Oddelek za materiale in metalurgijo, Lepi
pot 11-13, doc. dr. Jožef Medved, tel.
01/20-00-423.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro na recepciji fakultete,
Aškerčeva 12, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01100-6030708186.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 10. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
na Aškerčevi 12.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
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piranju ponudb, predvideni datum odločitve
8. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 50%,
– rok dobave – 20%,
– kvaliteta balga – 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 62-63 z
dne 19. 7. 2002, Ob-74317.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 252-1/02--16 Ob-78503
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
gama kamere (po specifikaciji iz razpisne
dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz 8.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000
SIT DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava
za javna plačila, Urad Nova Gorica ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2002 ob 11.30 v prostorih
sejne sobe upravne službe.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Št. 252-2/02-11 Ob-78504
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG apa-
rat za pljuča in kosti (po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz 8.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000
SIT DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava
za javna plačila, Urad Nova Gorica ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2002 ob 13. uri v prostorih
sejne sobe upravne službe.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 3198 Ob-78397

V javnem razpisu za vgradnjo merilnega
sistema (merilnikov nivoja, temperature in
sistema prepolnitve) v rezervoarjih za naftne
derivate in povezave merilnikov z obstoje-
čim informacijskim sistemom v skladišču
naftnih derivatov v Celju, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002,
Ob-78003, se naslednje točke popravijo in
se pravilno glasijo:

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hidrantnega omrežja in stabilnega po-
žarnega sistema v skladišču naftnih de-
rivatov v Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do 12.
ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2002 ob 9. uri v prostorih Zavoda.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 3 me-
sece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je dru-
ga polovica novembra 2002.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Podaljšanje roka
za oddajno ponudbe

Št. 465/02 Ob-78349
Na podlagi petega odstavka 25. člena

ZJN-1 naročnik RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-
stnik d.o.o., obvešča vse ponudnike, da je
rok za oddajo ponudb na javni razpis, ob-
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javljen v Uradnem listu RS, št. 81 z dne
20. 9. 2002, Ob-77647, za obnovo vodo-
voda Dol–Rakovec – I. faza, podaljšan do
11. 11. 2002 do 8. ure.

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 64 Ob-78191
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10 Maribor, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela na objektu
novi poštni center v Mariboru – 2. faza.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe in uvedbi v posel;
zaključek: v 9 mesecih po sklenitvi pogod-
be in uvedbi v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Sektor za finančne zadeve –
Petra Majer ali Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 100.000 SIT na
TRR 90672-0000040025, sklic na št.
00 0000-17. Vljudno prosimo, da po do-
kazilu o izvršenem plačilu pošljete po tele-
faksu na št. 02/449-23-79.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: v primeru, da ponudbo oddajate
osebno: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, Sektor za finančne zadeve,
Nabavna služba, soba 330, oziroma če po-
šiljate po pošti: Pošta Slovenije, d.o.o., Sek-
tor za finančne zadeve, Nabavna služba,
2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponu-
db: 5. 11. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od prejema zača-
sne situacije, in sicer na transakcijski račun
ponudnika do 80% pogodbene vrednosti,
10% pogodbene vrednosti v roku najmanj
30 dni po opravljenem tehničnem in kvali-
tetnem prevzemu objekta in 10% pogodbe-
ne vrednosti v roku najmanj 30 dni po prido-
bljenem uporabnem dovoljenju.

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 Zako-
na o javnih naročilih: izkazana čista izgu-
ba ponudnika v letu 2001 ne sme prese-
gati 5% prihodkov; ponudnik v zadnjih
šestih mesecih poslovanja ni smel imeti
blokiran svoj račun skupaj več kot 10 dni,
(velja za ponudnika in ponudnikove partne-
rje); ponudnik v prejšnjem letu ni smel ime-
ti promet manjši od mnogokratnika 3 po-
nudbene vrednosti na katero se prijavlja
(velja skupaj s ponudnikovimi partnerji, ki
sodelujejo pri skupni ponudbi); ponudnik
mora v ponudbenem predračunu upošte-
vati 10 odstotkov nepredvidenih del iz po-
pisov in PID, ponudnik ne sme ponuditi rok
plačila krajši od 30 dni; ponudba mora biti
veljavna najmanj 75 dni, od dneva odpi-
ranja ponudb; ponudnik, ki ne nastopa s
podizvajalci mora priložiti izjavo, da ne na-
stopa s podizvajalci; ponudnik pri nastopu
s podizvajalci mora predložiti vse zahteva-
ne listine, izjave in dokazila za svoje po-
dizvajalce; ponudnik mora pri nastopu s
podizvajalcem/i predložiti pogodbo o so-
delovanju s podizvajalcem/i za to javno na-
ročilo; ponudnik ne sme biti posredno ali
neposredno povezan z osebo oziroma ose-
bami, ki so pripravljale to razpisno doku-
mentacijo ali njene dele; ponudnik mora
predložiti obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 75 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; datum odločitve: 19. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo v skladu z naslednjimi merili: cena
80%; reference 10%; prisotnost certifikata
kakovosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67510.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 9. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 60-3487/02 Ob-78196
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojni iz-
kopi in prevozne storitve za potrebe vo-
dooskrbe ter odvajanja in čiščenja od-
padnih voda.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja tudi po
sklopih, kjer sklope predstavljajo posamez-
ne občine navedene pod točko 4.

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto, Občina Žužemberk, Občina Dolenj-
ske Toplice, Občina Škocjan, Občina Šen-
tjernej in Občina Mirna peč.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 11. 2002
do 31. 10. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba Goran Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8.
do 15. ure, po predhodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na TRR št. 03150-1000002272, pri
SKB banki, d.d., z navedbo “Plačilo RD –
strojni izkopi in prevozne storitve“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2002 ob 11. uri, v Komuna-
li Novo mesto, d.o.o., Sektor za razvoj in
investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogo-
ji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
23. 11. 2002, predvideni datum odločitve
25. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 9. 2002.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 34404-4/2002 Ob-78294
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,

Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119.

3. (a) Opis in obseg gradnje: urejanje
in vzdrževanje občinskih cest.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.

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

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

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2008.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/83-18-133, kontaktna oseba je Ivan
Kenda, univ. dipl. inž. teh. prom.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na podračun proračuna enot-
nega zakladniškega računa Občine Kam-
nik, št. 01243-0100002257, ki je odprt pri
Banki Slovenije, z navedbo “Plačilo RD –
Urejanje in vzdrževanje občinskih cest“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 10. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 10. uri, Občina
Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovr-
stnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v ste-
čaju, imeti mora poravnane davčne in druge
z zakonom določene obveznosti. Podro-
bnejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 11. 2002, predvideni datum odločitve
15. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev bodo
ponudbe ocenjene po merilu “najnižja po-
nudbena cena“.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Občina Kamnik

Št. 344-04-38/02-8 Ob-78337
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13/b, 3214 Zreče; tel. 03/757-17-00;
faks 03/576-24-98.

3. (a) Opis in obseg gradnje: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest za do-
bo 5 let.

(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: Občina Zreče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: lah-

ko se oddajo ponudbe za posamezne ceste.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celo leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče; Andrej
Furman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Občina Zreče, št. 01344-0100003613.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13/b, 3214 Zreče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče; 5.11. 2002 ob 12. uri.

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

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

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: november 2002;
10. 11. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Občina Zreče

Št. 4/02 Ob-78344
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-
tev in priključitev plinskega motorja z
generatorjem.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober, decem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Služba
za investicije in vzdrževanje, soba 100–
101, I. nadstropje, dodatne informacije da-
je vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erkla-
vec, univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 10.
2002, od ponedeljka do petka, med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 2.500 SIT na tran-
sakcijski račun pri NLB, d.d., št.
02924-0020286671, oziroma na blagajni
Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana, med
8. in 9.30 in med 10. in 13. uro, s pripi-
som “Postavitev in priključitev plinskega
motorja – JR G 4/02“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, tajništvo, soba 118, I.
nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
št. 200, v II. nadstropju na Povšetovi ulici 6
v Ljubljani.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno 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): 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: največ 80 točk,
– skupni rok izvedbe: največ 10 točk,
– prekinitev obratovanja obstoječe opre-

me zaradi izvedbe del: največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.
Snaga Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana

Ob-78359
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/750-51-21, faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obci-
na@vrhnika.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
oprema za PBMV (pretočni bazen mete-
ornih vod) ter izvedba elektro in vodovo-
dnega priključka.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Vrhnika – Lošca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: november – de-
cember 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vrhni-
ka, Oddelek za urejanje prostora in komu-
nalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Vik-
tor Razdrh, tel. 7553-103, dodatne
informacije na Primis d.d., Tržaška 23,
1360 Vrhnika, Lili Gutnik, tel. 750-56-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št.: 01340-0100001093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 10. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Vrhnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

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: 60 dni od oddaje po-
nudbe, najkasneje 15 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 20%, garancija 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Občina Vrhnika

Št. 344-01/00-4 Ob-78362
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.

2. Naslov  naročnika:  Občina  Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
regionalne kolesarske povezave št.
930800 Moravske Toplice – Tešanovci,
I. faza.

(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: Moravske Toplice, Ob-
čina Moravske Toplice.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1 mesec.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko do-
bijo na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kon-
taktna oseba je mag. Milan Šadl, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02, elek-
tronski naslov: obcina.moravsketopli-
ce@moj.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 1. oktobra 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na zakladniški podračun št.
01278-0100012085, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – izgradnja regio-
nalne kolesarske povezave št. 930800 Mo-
ravske Toplice-Tešanovci, faza I.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. oktobra 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kra-
njčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. oktobra
2002 ob 8. uri, na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 60 dni
od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: na-
čin plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumenta-
cije.

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 60
dni oziroma do 21. decembra 2002. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 22. okto-
ber 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 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: 30. september 2002.

Občina Moravske Toplice

Ob-78386
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, po pooblastilu Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
fekalne kanalizacije (200 in 250 mm na
Orehku in Drulovki (Ljubljanska cesta,
Zevnikova ulica, Kutinova ulica in Za-
savska cesta) v Kranju, v skupni dolžini
1620 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

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

4. Kraj izvedbe: Kranj – Orehek in Dru-
lovka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del de-
cember 2002. Rok izvedbe najkasneje do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dodatne informacije o razpisu dobijo
na Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen
u.d.i., ali Janez Valjavec u.d.i., po tel.
04/28-113-00, po faksu 04/28-113-01,
e-mail: JPK@komunala-kranj.si. Dne
28. 10. 2002 ob 10. uri bo ogled trase z
zbirnim mestom na Zasavski cesti pri
Osnovni šoli Orehek.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 10. 2002
dalje, vsak dan od 8. do 14. ure, v tajništvu
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prejem razpisne doku-
mentacije je potrebno:

1. opraviti osebni prevzem oziroma po-
slati pisni zahtevek na naslov: Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks
04/28-113-01 ali e-mail: JPK@komuna-
la-kranj.si,

2. plačati 16.000 SIT materialnih stro-
škov na TRR Komunale Kranj, št.
07000-0000464429, pri Gorenjski banki
d.d., Kranj, pri čemer navedite namen pla-
čila: “plačilo razpisne dokumentacije za iz-
vedbo kanalizacije Orehek-Drulovka“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Komu-
nale Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 31. 1. 2003.

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

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: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo del v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 1. 2003.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 15. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60, garancijska doba 20 in reference 20.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena 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: 30. 9. 2002.

Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.,

Kranj

Ob-78387
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je izgradnja zbirnega centra za
ločeno zbiranje odpadkov Zarica v
Kranju:

a) komunalna ureditev lokacije:
– elektrika,
– vodovod,
– meteorna kanalizacija s ponikovalnico,
– kanalizacija odpadne vode, vključno z

lovilcem olja in maščob;
b) kompletna izvedba pomožnega mon-

tažnega objekta 13,20 x 4,40 m (prostor za
shranjevanje odpadkov in sanitarije);

c) dvorišče:
– asfaltirane manipulativne površine

(1950 m2),
– hodnik za pešce (220 m2),
– oporni zid;
d) ostala zunanja ureditev:
– prometne oznake in oprema,
– vhodna vrata in ograja,
– razsvetljava.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ali skupina ponudni-
kov morajo oddati ponudbo za kompletno
izvedbo del.

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

4. Kraj izvedbe: Kranj – Zarica (poleg
Centralne čistilne naprave Kranj).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek – no-
vember 2002, zaključek glede na vremen-
ske pogoje najkasneje do konca aprila
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, po tel. 04/28-113-00, pisno
po faksu 04/28-113-01, po e-mailu:
JPK@komunala-kranj.si, kontaktna oseba za
tehnična vprašanja je Jože Pešak, u.d.i.g.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 10. 2002
dalje, vsak dan od 8. do 14. ure, v tajništvu
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prejem razpisne doku-
mentacije je potrebno:

1. opraviti osebni prevzem oziroma po-
slati pisni zahtevek na naslov: Komunala
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks
04/28-113-01 ali e-mail: JPK@komuna-
la-kranj.si,

2. plačati 15.000 SIT materialnih stro-
škov na TRR Komunale Kranj, št.
07000-0000464429, pri Gorenjski banki
d.d., Kranj, pri čemer navedite namen pla-
čila: “plačilo razpisne dokumentacije za iz-
vedbo zbirnega centra za odpadke v Za-
rici“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, Javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Komu-
nale Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 31. 1. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situ-
acij. Rok plačila najmanj 30 dni od potrdi-
tve situacije. 10% plačila po opravljeni pri-
mopredaji del. Rok plačila najmanj 30 dni
od opravljenega primopredajnega zapis-
nika.

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: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 1. 2003.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 15. 11. 2002.

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 9. 2002.
Komunala Kranj,

javno podjetje, d.o.o.,
Kranj

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 2411-02-007 Ob-78398
V javnem razpisu za oddajo “Nadaljeva-

nja študije uvedbe koncesijske obnove in
vzdrževanja državnih cest – dopolnitev pr-
ve faze ter izvedba druge in tretje faze“, ki
ga je naročnik, Ministrstvo za promet, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
16. 8. 2002, Ob-76081, se rok za oddajo
ponudb podaljšuje v skladu s 25. členom
ZJN-1, in sicer:

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni
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sobi naročnika št. 601, VI. nadstropje, Lan-
gusova 4, Ljubljana.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Ministrstvo za promet

Št. 53 Ob-78192
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in faks 02/449-23-79.

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 Pošte Slovenije za dobo
treh let – št. kat. 14 – 1A.

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

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori Pošte
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da
(v skladu z naročnikovimi zahtevami).

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum začetka:
1. 1. 2003 in datum zaključka 31. 12.
2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je d.o.o., Sektor za finančne zadeve – Pet-
ra Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemno tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic na št. odobri-
tve 00 0000-17. Vljudno prosimo, da doka-
zilo o plačilu pošljete po telefaksu št.
02/449-23-79.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v primeru, da ponudbo oddaja-
te osebno: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, 2000 Maribor, Sektor za finan-
čne zadeve, Nabavna služba, soba 330,
oziroma če pošiljate po pošti: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Sektor za finančne zadeve, Na-
bavna služba, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 9. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno – 30 dni po opravljeni storitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: izkazana čista izguba po-
nudnika v letu 2001 ne sme presegati 5%

prihodkov; ponudnik v zadnjih šestih mese-
cih poslovanja ni smel imeti blokiran svoj
račun več kot 5 dni; ponudnik v prejšnjem
letu ni smel imeti promet manjši od
60,000.000 SIT; ponudnik ne sme ponudi-
ti rok plačila krajši od 30 dni; ponudba mora
biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; ponudnik, ki ne nastopa s
podizvajalci mora priložiti izjavo, da ne na-
stopa s podizvajalci; ponudnik pri nastopu s
podizvajalci priložiti vse zahtevane listine iz-
jave in dokazila za svoje podizvajalce; ponu-
dnik pri nastopu s podizvajalci mora predlo-
žiti pogodbo o sodelovanju s podizvajal-
cem/i za to javno naročilo; ponudnik ne
sme biti posredno ali neposredno povezan
z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale
to razpisno dokumentacijo ali njene dele;
ponudnik mora predložiti izjavo, da spreje-
ma pogoje iz razpisne dokumentacije.

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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati:
60 dni od odpiranja ponudb in prevideni
datum odločitve 12. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral ekonomsko najugodnješo po-
nudbo za vsak sklop posebej v skladu z
naslednjimi merili: cena 80%, reference
10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 24-25 z
dne 22. 3. 2002, Ob-66024.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 35/2002 Ob-78202
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: sukcesivna orga-
nizacija seminarjev po lokacijah po celi
Sloveniji s področja IS/IT za strokovne
delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov
po Katalogu programov stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobraževanju, 24- IB.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 11. 2002
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo  in  dodatne  informacije:  Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport (Služba za in-
formacijsko infrastrukturo), Župančičeva 6,
Ljubljana, Mojca Černe, tel. 01/478-46-00,
01/3005-142, faks 01/478-47-19,
e-mail.: mojca.cerne@mss.edus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, soba 202 -
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 13. uri, Inštitut za
novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, sejna
soba, II. nadstropje, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 in največ 40 dni.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, 9. 11.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izračunana po enačbi iz razpisne dokumen-
tacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na internetnem seznamu javnih raz-
pisov na naslovu: http://www.mszs.si/slo/
solstvo/javni_razpisi.asp.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 096-12/02 Ob-78335
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: Tržaška 16, 1000

Ljubljana, telefaks 01/425-97-75, tel.
01/477-42-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava program-
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ske opreme za vzpostavitev in delova-
nje registra neposestnih zastavnih pra-
vic na premičninah (priloga I A, zap. št. 7
– računalniške storitve in sorodne opreme).

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Tržaška 16.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek najka-
sneje mesec dni po sklenitvi pogodbe, iz-
vedba 1. faze predvidoma v 6 mesecih,
dokončanje predvidoma v nadaljnjih 3 me-
secih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, Ljublja-
na, Tržaška 16 (Sektor za razvoj informacij-
skega sistema), tel. 477-42-34.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16,
vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
na naslovu iz tč. 9.(b).

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

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

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: /

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.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od javnega odpiranja po-
nudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo
sprejeta predvidoma do 25. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in rok izvedbe (podrobno določe-
na v razpisni dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 12. 7. 2002, Ob-73807.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 9. 2002.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ref. 096-12/02 Ob-78336
1. Client: Agency of the Republic of

Slovenia for Payments.
2. Client’s address: Tržaška 16, 1000

Ljubljana, Fax: 01/425-97-75, Tel.:
01/477-42-34.

3. Type and description of services
and ref. for the type of services according
to Appendix 1A or 1B of the Public Pro-
curement Act: development of software
for establishing and keeping a register
of non-posessory pledges on moveable
assets (Appendix IA, item 7 – IT services
and related equipment).

4. If the project is planned to be de-
livered in the form of several complexes -
the size of each complex and eligibility
of bids for single complexes, groups of
several complexes or all complexes to-
gether: /

5. Place of execution: Ljubljana, Tr-
žaška 16.

6. Eligibility of variant tenders:
non-eligible.

7. Planned dates of beginning and
completion or time-limit for execution: the
project should begin at the latest one month
after the contract is signed, the first phase
should be completed within 6 months, and
the entire project is expected to be com-
pleted within the next 3 months.

8. (a) Address of the department and
contact person that will issue bidding
documents and provide additional infor-
mation: Agency of the Republic of Slo-
venia for Payments, Ljubljana, Tržaška 16
(Sector for Information System De-
velopment), Tel. 477 42 34.

(b) Office hours during which bidders
can collect bidding documents: every
working day between 8:00 a.m. and 14:00
p.m.

(c) Amount and method of payment of
fees for bidding documents (bank ac-
count no.): /

9. (a) Deadline for bid submission
(date and time): 5 November 2002 by
10:00 a.m.

(b) Address for bid submission: Agenc-
ija Republike Slovenije za plačilni promet
(Agency of the Republic of Slovenia for Pay-
ments), Ljubljana, Tržaška 16, Mail Room.

10. Date, time and place of bid open-
ing: 5 November 2002 at 12:00, in the
conference room at the address stated in
point 9 (b).

11. Bid security, if required: bank guar-
antee in the amount of SIT 11,000,000.00.

12. Conditions of financing and pay-
ment and/or references of legal provi-
sions: /

13. Legal form of association of a
group of bidders within the framework of
a single bid after the bid has been select-
ed as the best bid (Article 47 of the Public
Procurement Act): /

14. Conditions which shall be fulfilled
by bidders for confirming their financial,
business and technical capability, in ad-
dition to the general conditions pursuant

to Articles 41 through 43 of the Public
Procurement Act: /

15. (a) Is the provision of this service
reserved for special activities by law, reg-
ulations or administrative decisions: /

(b) List of laws, regulations and admin-
istrative decisions which apply to this type
of services: /

(c) Are legal persons required to state
the names and professional qualifications
of their staff responsible for provision of
the services: yes.

16. The required bid validity deadline
and planned bid selection date: The sub-
mitted bids shall be valid for at least 60
days after the date of public bid opening
and the decision on bid acceptance is
planned to be passed by 25 November
2002.

17. Bid evaluation criteria: Price, refer-
ences and time-limit for implementation (de-
termined in detail in the bidding documents).

18. Other information on the order: /
19. Date and reference of publication

of the previous invitation for bids: 12 July
2002; Ob-73807.

20. Date of sending the request for
publication: 27 September 2002.

Agency of the Republic of Slovenia
for Payments

Št. 08/02 Ob-78360
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica

27, 2000 Maribor, tel. n.c. 02/250-61-00,
faks 250-62-12.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarske storitve
po popisu za Opero in Dramo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo Opera, samo Drama ali oboje skupaj.

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

samo navedene v tč. 4.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1 leto – sezona
2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SNG Tehnika,
Andreja Hictaler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 10.2002.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SNG Maribor, Slovenska ulica
27, 2000 Maribor (v tajništvo poslovnega
direktorja).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2002 ob 12. uri, v veliki sejni
sobi SNG Maribor, Uprava (vhod z Gledali-
ške ulice), III. nadstropje, prostor št. 229.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po izstavitvii računa.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v sku-
pnem aktu mora biti naveden nosilec po-
godbe.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 10. 2003, odločitev do 15. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 95%, reference 5% (posebna ute-
meljitev komisije za izbiro).

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.
Slovensko narodno gledališče Maribor

Št. 404-08-90/2002-16 Ob-78498
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva pl. 25,

Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje vseh
prostorov/objektov MORS (poslovnih,
skladiščnih, vojašnic, zdravstvenega
doma in drugih; tal in opreme), oken in
steklenih fasad prostorov/objektov
MORS, ter okolice prostorov/objektov
MORS na teritoriju RS; vrsta storitev
1A (14.).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi od I. do vključno IX. zajemajo čiščenje
tal in opreme prostorov kot so: pisarne, sa-
nitarni prostori, predavalnice, sejne sobe,
knjižnice, garderobe, priročne čajne
kuhinje, restavracije, hodniki, avle, ambu-
lante, laboratorije, telovadnice, skladišča in
drugo.

I. sklop (ljubljansko območje): Domžale,
Grosuplje, Hrastnik, Ig, Litija, Kamnik, Lju-
bljana z ožjo okolico, Logatec, Trbovlje, Vrh-
nika, Zagorje ob Savi in drugi, v okvirni skup-
ni površini 53.000 m2,

II. sklop (kočevsko območje): Kočevje,
Kočevska Reka, Ribnica in drugi, v okvirni
skupni površini 5.500 m2,

III. sklop (primorsko območje): Ankaran,
Izola, Koper, Piran in drugi, v okvirni skupni
površini 4.000 m2,

IV. sklop (postojnsko območje): Cerk-
nica, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna,
Sežana in drugi, v okvirni skupni površini
7.600 m2,

V. sklop (dolenjsko območje): Brežice,
Cerklje ob Krki, Črnomelj, Krško, Metlika,
Novo mesto, Sevnica, Trebnje in drugi, v
okvirni skupni površini 9.000 m2,

VI. sklop (gorenjsko območje): Bohinjska
Bela, Brnik, Jesenice, Kranj, Poljče, Rado-
vljica, Rudno polje, Škofja Loka, Tržič in
drugi, v okvirni skupni površini 5.600 m2,

VII. sklop (mariborsko-prekmursko ob-
močje): Gornja Radgona, Lenart, Lendava,
Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož,
Pesnica, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica in
drugi, v okvirni skupni površini 1.000 m2,

VIII. sklop (celjsko območje): Celje, Dra-
vograd, Laško, Mozirje, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slo-
venske Konjice, Velenje, Žalec in drugi, v
okvirni skupni površini 4.000 m2,

IX. sklop (novogoriško območje): Ajdo-
vščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin, Vipava
in drugi, v okvirni skupni površini 3.000 m2,

X. sklop: okna in steklene fasade
prostorov/objektov MORS, na celotnem
teritoriju RS, v okvirni skupni površini
35.000 m2 in

XI. sklop: okolica prostorov/objektov
MORS, na celotnem teritoriju RS, v okvirni
skupni površini 68.000 m2.

Specifikacija zahtevanega čiščenje za
sklope od I. do vključno IX., vseh
prostorov/objektov MORS (poslovnih, skla-
diščnih, vojašnic, zdravstvenega doma in
drugih; tal in opreme), na teritoriju RS:

dnevne aktivnosti: sesanje in sprotno
odstranjevanje madežev s tekstilnih talnih
(itison in drugo) oblog, suho in po potrebi
mokro (na izpostavljenih in sanitarnih pro-
storih) brisanje na trdnih (parket, umetne
mase, keramika, kamen-teraco, beton in
drugo) talnih oblogah, 2x dnevno čiščenje
vhodnih-izpostavljenih avl, praznjenje ko-
šev za smeti (posebej sortiranje odpadne-
ga papirja v za to pripravljene zabojnike,
kjer je sortiranje uvedeno), čiščenje pepel-
nikov, brisanje prahu z delovnih površin
(miz, stolov, omar, drobnega inventarja, ra-
diatorjev, notranjih okenskih polic ipd.), od-
stranjevanje pajčevin, čiščenje vrat okoli
kljuk, kljuke, ogledal in stekla, čiščenje čaj-
nih kuhinj (delovnih površin: kuhalne, po-
mivalna korita, armature, ploščice ipd. in
kuhinjskih omaric), čiščenje sanitarnih pro-
storov in opreme (umivalnika, pipe, luči,
keramičnih ploščic do dosega rok,
kotliček, školjka, pisoar, tuš kabin, WC
ščetka), vstavljanje toaletnega papirja in
mila, čiščenje vseh notranjih steklenih po-
vršin (steklena vrata, steklene stene),
čiščenje steklenih površin na vhodih,
sprejemnicah, čiščenje vhodov in stopnišč
pred vhodi, čiščenje korit za izliv kužnega
materiala, odstranjevanje infektivnih od-
padkov, ter drugo;

tedenske aktivnosti: vlažno brisanje trdih
(kot zgoraj) tal, vlažno brisanje površin (tele-
fonov, namiznih svetilk, drobnega inventarja,
radiatorjev, ogrodja računalnikov in faksov
ipd.), čiščenje stikal, vtičnic, okvirjev slik
ipd., pranje košev za smeti in stoječih pe-
pelnikov, čiščenje kompletnih vrat s po-
dbojem, ograj stopnišč, temeljito od-
stranjevanje urinskega in vodnega kamna,
odstranjevanje pajčevin, čiščenje notranjih
okenskih polic, brisanje telovadnega oro-
dja, ter drugo;

mesečne aktivnosti: redno strojno glo-
binsko sesanje tal pred in v dvigalih, ozi-
roma ostalih izpostavljenih površinah, po
potrebi strojno globinsko ekstrakcijsko
čiščenje tekstilnih (kot zgoraj) talnih oblog
na drugih bolj izpostavljenih površinah,
čiščenje notranjih okenskih polic, ter
drugo;

letne aktivnosti: strojno ekstrakcijsko
čiščenje tekstilnih talnih oblog in obla-
zinjenega pohištva, strojno odstranjevanje
starih premazov in troslojni nanos novih pre-
mazov na vseh trdih talnih oblogah in parke-
tu, ter drugo.

Specifikacija zahtevanega čiščenja za X.
sklop: okna in steklene fasade
prostorov/objektov MORS, na teritoriju RS:

polletna/letna aktivnost: čiščenje oken
(stekel, okvirjev in zunanjih polic) in stekle-
nih fasad.

Za sklope od I. do vključno X. izvajalec
prevzema obveznost, da po končanem
čiščenju ugasne luči, zapre vsa okna in zak-
lene vrata, ključe pa izroči varnostniku ozi-
roma jih po dogovoru z naročnikom oziro-
ma uporabnikom obdrži.

Specifikacija zahtevanega čiščenja,
za XI. sklop: okolica prostorov/objektov
MORS, na teritoriju RS:

dnevne aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (pobiranje smeti, pome-
tanje, čiščenje listja, vej, snega,
soljenje/razbijanje ledu in drugo), ter drugo;

tedenske aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (pobiranje smeti, pome-
tanje, košenje trave, čiščenje listja, vej, sne-
ga, soljenje/razbijanje ledu in drugo) ter
drugo;

mesečne aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (košenje trave, čiščenje li-
stja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu,
obrezovanje ali čiščenje grmovnic in dru-
go), ter drugo;

letne aktivnosti: posamezna dela pri
čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje
grmovnic in drugo) ter drugo.

Ponudniki lahko v ponudbi ponudijo vse
sklope, ali pa posamezne sklope. Ponud-
niki morajo v okviru sklopa ponuditi vse
razpisane lokacije/kraje, sicer se ponudba
za ta sklop izloči!

V primeru sklenitve pogodbe za razpisa-
ne sklope, bodo pogodbeni izvajalci obvez-
ni prevzeti tudi dodatne nove lokacije/kraje,
v okviru sklopa (navedenega območja), pod
naročnikovimi pogoji.

Naročnik ima zaradi prenehanja potreb
iz objektivnih razlogov pravico, po že sk-
lenjeni pogodbi, umakniti izvajanje storitev
na lokaciji/kraju (ali spremeniti obseg
izvajanja storitev na posamezni lokaciji/kraju
in podobno). Izvajalca mora o tem obvestil v
roku najmanj 60 dni pred zaključkom
izvajanja storitev.

V primeru sklenitve pogodbe bo moral
izvajalec:

– uporabljati biološko razgradljiva či-
stila,

– predložiti spisek ustreznega strokov-
nega kadra, ki bodo strokovno izvajali razpi-
sane storitve, za katere bo potrebno prido-
bili pozitivno mnenje naročnika,

– čiščenje izvajati v skladu z naročniko-
vimi zahtevami, v dopoldanskem ali popol-
danskem času, glede na zahtevo naročnika
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tako, da ne bo moten delovni proces naroč-
nikovih delavcev,

– v prostorih posebnega pomena upo-
števati posebne zahteve, ki bodo razvidne
iz poziva.

5. Kraj izvedbe: prostori/objekti MORS
z okolico, na teritoriju RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november 2002
– november 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, zahteva za
razpisno dokumentacijo: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, faks 01/431-90-35, Du-
šan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, dodatne informacije: Darja
Kobe, tel. 01/471-25-82.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS 91/2002-ODP)
na TRR račun 01100-6370191114. Prev-
zem razpisne dokumentacije je lahko oseb-
no ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebova-
ti mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, številko
javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 11. 2002,
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Lju-
bljana. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj –
ponudba MORS 91/2002-ODP –
“Čiščenje vseh prostorov/objektov MORS
(poslovnih, skladiščnih, vojašnic, zdrav-
stvenega doma in drugih; tal in opreme),
oken in steklenih fasad prostorov/objektov
MORS, ter okolice prostorov/objektov
MORS na teritoriju“

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
7. 11. 2002, ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponu-
db, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija (original) za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini
3% skupne vrednosti ponudbe (vrednost
vseh sklopov skupaj), kolikor pa je vrednost
ponudbe pod 5,000.000 SIT, mora biti banč-
na garancija najmanj v vrednosti 150.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna naj-
manj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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

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:

1. da ima izpolnjeno povabilo k oddaji
ponudbe,

2. da ima izjavo ponudnika po stanju na
dan oddaje ponudbe,

3. da ima izjavo ponudnika o poravnavi
obveznosti,

4. da ima potrditev veljavnosti ponudbe
in roka plačila,

5. da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti,

6. da ima priloženo dokazilo, da ima v
primeru prijave na I. sklop zaposleno naj-
manj eno osebo z najmanj visoko strokovno
izobrazbo iz sanitarne, kemijske, zdravstve-
ne ali farmacevtske smeri,

7. da ima podpisano in žigosano izjavo,
da je seznanjen, da bo moral v primeru sk-
lenitve pogodbe, predložiti bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti, v višini 5% pogodbene vrednosti, ko-
likor bo ta presegla 30,000.000 SIT, oziro-
ma v višini 250.000 SIT, kolikor bo ta pod
vrednostjo 30,000.000 SIT, z veljavnostjo
najmanj 26 mesecev od dneva sklenitve
pogodbe,

8. da ima podpisano in žigosano izjavo o
posebnih zahtevah naročnika za izvajanje
javnega naročila,

9. da ima podpisano in žigosano prilogo
reference ponudnika. Za prijavo na I. sklop
je potrebno obvezno priložiti podpisane in
žigosane izjave ponudnikovih pogodbenih
partnerjev o kvalitetno izvedenih storitvah,
za navedene pogodbe,

10. da ima podpisano in žigosano izjavo
ponudnika o neprekinitvi pogodbenega raz-
merja,

11. da ima izpolnjen, podpisan in žigo-
san obrazec skupne ponudbe po sklopih,

12. da ima podpisan in žigosan obrazec
pogodbe,

13. da ima izpolnjene, podpisane in žigo-
sane obrazce ponudbe za lokacije/kraje
glede na prijavljeni.

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: v prime-
ru prijave na I. sklop mora imeti ponudnik
zaposleno najmanj eno osebo z najmanj vi-
soko strokovno izobrazbo iz sanitarne, ke-
mijske, zdravstvene ali farmacevtske smeri

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
eventualne sklenitve pogodbe. Odločitev o

sprejemu ponudbe bo v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
niki bodo ocenjeni na podlagi naslednjih
ocenjevalnih meril:

– vrednost ponujenega sklopa – 90
točk.

Ponudnik z najnižjo vrednostjo prejme
90 točk, ostali pa po formuli: najcenejša
ponudba x 90, deljeno s ponudbo v izra-
čunu;

– posedovanje veljavnega ISO certifika-
ta 14001 za dejavnost čiščenja – 10 točk.

Ponudnik, ki ima veljavni in priloženi ISO
certifikat 14001 prejme 10 točk, ostali pa 0
točk.

Naročnik bo za vsak sklop posebej iz-
bral ponudnika, ki bo dosegel največje
skupno število točk, o čemer bo ponudnike
seznanil z obvestilom.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Darja Kobe, tel. 01/471-25-82, te-
lefaks 01/431-90-35.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002, Ob-67619.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 9. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 149/02 Ob-78540
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje kon-
zultantskih storitev pri investicijah.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2005.

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 RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Vlasta Živec), tel. 01/478-80-44,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na transakcijski
račun št. 01100-6300109972 - sklic na
št. 18 24155 7141998-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 11. 2002 do 9.
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.

10. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo
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14. 11. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30.000.000 priložite bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki se mora glasiti na 1%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko vnovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 01100-6300109972. Če vrednost jav-
nega  naročila  ne  presega  zgoraj  nave-
dene vrednosti,  garancije  ni  potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži  ponudbo  o  skupni  izvedbi  jav-
nega  naročila  v  skladu  s  47.  členom
ZJN-1.

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

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:/

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale po sistemu točkova-
nja od 0-100 točk.

Pri tem ima vplivnost tehničnega dela
70% delež, ki se sestoji:

– materialno in finančno stanje, ter
opremljenost: 0–20 točk,

– splošne izkušnje ponudnika glede na
celoten obseg: 0–30 točk,

– kvalifikacije, izkušnje in zmožnosti vo-
dilnega osebja za celoten obseg storitev:
0–40 točk,

– ISO 0900.
Vrednotenje ponudb v tehničnem delu

se bo izvajalo v razmerju do najugodnejše-
ga ponudnika.

Vplivnost finančnega dela pa je 30%.
Ponudba, ki v ocenjevalnem delu tehnič-

nega dela ne bo dosegla skupno 50 točk,
bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločena, njen
finančni del pa je vrnjen ponudniku, v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Direkcija RS za ceste - Služba za

javna naročila in letni plan, tržaška 19,
1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 4/3/2002 Ob-78358
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova

Gorica.
2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gori-

ca, Gregorčičeva 16, tel. 05/339-41-00,
faks 05/339-41-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška dela – sanacija fasade.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Dom upokojencev No-
va Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčiče-
va 16.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: februar 2003,
maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Bonnet d.o.o.,
Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Go-
rici. Kontaktna oseba je Aleš Bone, tel.
05/393-64-50, GSM: 040/622-502.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro od te objave, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije, do 21. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT negoto-
vinsko plačilo na TRR Banka Vipa, št.
14000-0548117109.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 22. 10. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Nova Gorica,
5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bodo
navedena v II. fazi javnega razpisa.

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

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

12. 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: /

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: /

14. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence ponudnika, reference zaposlenih, te-
hnična zmogljivost, cena.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Dom upokojencev Nova Gorica

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. 17123-04-308/41-02 Ob-78187
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava roč-
nih elektronskih alkotestov ter usposab-
ljanje (izvedba šolanja).

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
2 pravočasni in pravilno opremljeni ponud-
bi. Pri analizi ponudb je naročnik ugotovil,
da sta ponudbi pravilni, primerni in spre-
jemljivi. Naročnik je izbral ugodnejšo po-
nudbo, kot je navedeno v 6. točki te obja-
ve, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu:
najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dräger Slovenija
d.o.o., Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,996.153,84
SIT z vključenim DDV.

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

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

nudbe: 11,640.208,80 SIT z vključenim
DDV, 9,996.153,84 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69038.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 60-3498/02 Ob-78193
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.

3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

zabojniki za zbiranje odpadkov (sklop A –
1100 l zabojniki, sklop B – 770 l zabojni-
ki, sklop C – 240 l zabojniki).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ker je bilo po dobavi in testi-
ranju vzorčnih modelov zabojnikov ugotov-
ljeno, da 1100 l zabojniki niso prilagojeni
nekaterim tipom vozil naročnika, se javni
razpis razveljavi.

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

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– sklop A: 7,814.477,70 SIT, 7,691.200

SIT;
– sklop B: 431.850 SIT, 424.057 SIT;
– sklop C: 23.875 SIT, 22.575 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2002.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-78194
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hra-

stnik.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Tr-

bovlje Hrastnik, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rudarski kabli.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, fiksnost cen. Izbira je na podlagi
najnižje cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TEVE Varnost Elektro-
nika, Borovnoško naselje 7, 1412 Kisovec.

7. Pogodbena vrednost: 10,642.500
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,500.000 SIT.

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

nudbe: 12,031.000 SIT brez DDV,
10,642.500 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2002.

RTH, Trbovlje Hrastnik

Št. 9/02 Ob-78203
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,

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

1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-06-00.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, montaža, zagon in servisira-
nje plinskega motorja z generatorjem
na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.

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

a) cena brez DDV največ 60 točk,
b) dobavni rok največ 15 točk,
c) stroški servisiranja največ 10 točk,
d) osebje za servisiranje stroja, oprem-

ljenost servisnih ekip in zaloga rezervnih de-
lov največ 10 točk,

e) vzdržljivost stroja največ 5 točk.
Izbrani izvajalec je dosegel najvišje števi-

lo točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: IMP, d.d. Ljubljana, Du-
najska cesta 7, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 139,500.000
SIT.

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

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

be: 143,966.315 SIT, 139,590.000 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: /
Snaga Javno podjetje d.o.o.,

Ljubljana

Št. 698/2002 Ob-78204
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biolo-

gijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 9. 2002
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ABI PRISM 7900 HT – sistema za
sekvenčno detekcijo in kvantitativni mul-
tipleksni PCR v realnem času – 1 kom,
Ljubljana, Večna pot 111

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano na
osnovi mnenja Urada za javna naročila po
določilih 2. točke prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega d.o.o., Dolinško-
va 8, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,227.150
SIT (z vključenim DDV).

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

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

nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2002.

Nacionalni inštitut za biologijo,
Ljubljana

Ob-78210
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve,

Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,

3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stroč-

nice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje, za

obdobje od 1. 10. 2002 do 30. 11. 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.

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

– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

– skupina 8: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,681.684,20SIT,
– skupina 8: 3,856.307 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 3,138.232,30 SIT;

2,681.684,20 SIT,
– skupina 8: 3,901.822,75 SIT;

3,856.307,00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št, 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2002.

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Št. 017/2002 Ob-78273
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ENG in EFP TV snemalna oprema: A)
EFP kamera s priborom; B) ENG DVC PRO
25 snemalni komplet s priborom; C) ENG
DVCAM snemalni komplet s priborom; D)
Magnetoskopi DVCAM; E) Magnetoskopi
DVCPRO 50 in DVCPRO 25; F) ENG in
EFP objektivi s priborom; G) Kamerni stativ
in pribor.

Kraj dobave: Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ekonomska cena: 50 točk za A, 60
točk za sklop B, C, F, G, 95 točk za sklop
D, E;

– tehnična ustreznost: 45 točk za sklop
A, 35 točk za sklop B, C, F, G; plačilni
pogoji: 5 točk za vse sklope.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A, E: Media So-
lution s.r.l. Italija, sklop B: A.F. Marcotec
GmbH Nemčija, sklop C, D: Sony Broad-
cast, Velika Britanija; sklop F, G: AVC GmbH
Salzburg, Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
9,270.579 SIT (brez DDV); sklop B:
10,523.678,07 SIT (brez DDV); sklop C:
6,888.013,48 SIT (brez DDV); sklop D:
7,503.202,28 SIT (brez DDV); sklop E:
20,051.169,53 SIT (brez DDV); sklop F:
12,763.911,80 SIT (brez DDV); sklop G:
7,261.998,82 SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 4;
sklop B: 4; sklop C: 3; sklop D: 3; sklop
E: 4; sklop F: 5, sklop G: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklop A: 10,381.753,73 SIT -
8,461.587,66 SIT; sklop B:
11,458.296,21 SIT - 7,383.146,06 SIT;
sklop C: 8,584.724,56 SIT - 6,997.761,51
SIT; sklop D: 4,897.408,13 SIT -
4,215.854,43 SIT; sklop E:
19,451.078,59 SIT - 18,789.468,99 SIT;
sklop F: 16,884.638,44 SIT -
12,253.305,62 SIT; sklop G:
8,377.157,39 SIT - 7,129.943,55 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: 27. 9. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 011/2002 Ob-78274
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475 2186.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: IMX magnetoskopi in kamkorderji,
po naslednjih sklopih: A. Snemalni kom-
pleti formata IMX - 4 kosi; B. Objektivi-5
kosov; C. Stativi - 4 kosi; D. Magneto-
skopi formata IMX - 20 kosov; E. Studij-
ska kamera -1 kos.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ekonomska cena: 60 točk za A, B, C;

100 točk za sklop D, E;
– tehnična ustreznost: 40 točk za sklop

A, B, C.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop A, D: SONY Bro-
adcast, Basingstoke, Velika Britanija; sklop
B; FUJINON Europe GmbH, Willich; sklop
C: Audio Video Consulting GmbH, Salzburg,
Avstrija; sklop E: THOMSON Multimedia
Broadcast Solutions GmbH.

7. Pogodbena vrednost: sklop A:
38,845.630,66 SIT (brez DDV), sklop B:
18,009.541,89 SIT (brez DDV); sklop C:
3,148.133,90 SIT (brez DDV); sklop D:
103,787.017,48 SIT (brez DDV); sklop E:
15,779.417,99 SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 3;
sklop  B:  5;  sklop  C:  3;  sklop  D:  3;
sklop E: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: sklop A: 45,059.525,87 SIT -
36,656.713,30 SIT; sklop B:
18,009.541,89 SIT - 15,985.586,60 SIT;
sklop C: 3,869.871,20 SIT - 3,226.850,80
SIT; sklop D: 116,060.889,70 SIT -
102,142.186,66 SIT; sklop E:
17,986.089,50 SIT - 15,397.446,61 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 44 z dne 12. 4. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Ob-78329
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: merilne naprave in instrumenti; 346
kosov; skladišče naročnika,

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

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

– za sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,960.932
SIT.

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

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

be: 18,015.932 SIT, 17,960.932 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: 26. 9. 2002.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-78330
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov  naročnika:  Elektro  Mari-

bor,  javno  podjetje  za  distribucijo  elek-
trične energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 31. 7. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: merilne naprave in instrumenti; 92
kosov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

– za sklop C: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,649.364,67
SIT.

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

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

be: 10,649.364,67 SIT, 10,339.189,00
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: 26. 9. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-78331
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: merilne naprave in instrumenti; 8 ko-
sov; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

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

– za sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,475.004
SIT.

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

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

be: 15,934.135 SIT, 6,899.908 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: 26. 9. 2002.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-78332
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.
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3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20 kV; 1.500 m; skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

– za sklop C: Telux d.o.o., Maribor,
7. Pogodbena vrednost: 8,550.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,143.500 SIT, 8,550.000 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: 26. 9. 2002.
Elektro Maribor, d.d., Ljubljana

Ob-78333
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20 kV; 13.500 m; skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,587.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,193.000 SIT, 14,587.000 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: 26. 9. 2002.
Elektro Maribor, d.d.,

Maribor

Ob-78334
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: VN kabli 10,20 kV; 40.000 m; skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

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

– za sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,790.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,850.000 SIT, 30,480.000 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: 26. 9. 2002.
Elektro Maribor, d.d.,

Maribor

Št. 39/02 Ob-78340
1. Naročnik: Komunala Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 25. junija

1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/33-55-300,
faks 05/33-55-311, info@komunala-ng.si.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: dobava in montaža stiskalnice
za potrebe stiskanja komunalnih od-
padkov in sekundarnih surovin na odla-
gališču nenevarnih odpadkov v Stari
Gori.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe, refe-
rence.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Riko Ekos d.o.o., Mali
log 2a, 1318 Loški Potok.

7. Pogodbena vrednost: 23,532.122
SIT.

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

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

be: 34,888.117 SIT; 23,532.122 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: 27. 9. 2002.
Komunala Nova Gorica d.d.

Št. 9/2822/2002 Ob-78356
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: celovito tehnično varovanje ob-
jekta ELES, d.o.o. Ljubljana, Hajdriho-
va 2 in 2a.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je prejel le eno
pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni sklenil po-
godbe.

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: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ur. l. RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 9. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Splošni sektor

Ob-78418
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve,

Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5,

3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in na-

ravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 10. 2002 do 30. 11.

2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.

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

– skupina 7: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,

– skupina 8: Era, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3504, Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 2,064.868,80 SIT,
– skupina 8: 2,908.451,00 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 2,329.636,05 SIT;

2,064.868,80 SIT,
– skupina 8: 3,147.802 SIT; 2,908.451

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 64/02 Ob-78494
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-75, telefaks 01/588-95-36.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja stenskega prika-
zovalnika za dispečerski center naroč-
nika; kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: postopek oddaje javnega naroči-
la za izbiro ponudnika za dobavo in vgradnjo
stenskega prikazovalnika za dispečerski cen-
ter naročnika se zaključi brez izbire najugo-
dnejšega ponudnika iz razloga, ker naročniku
po pregledu in ocenjevanju ponudb nista ostali
pravilni ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Posto-
pek oddaje predmetnega javnega naročila se
ponovi pod delno spremenjenimi pogoji z
upoštevanjem vseh zakonskih rokov.

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

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 9. 2002.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 7590/765 Ob-78541
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krš-

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

Krško, tel. 07/48-02-305, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: originalni rezervni deli/sklopi
MSIV izolacijskih ventilov v varnostni kla-
si za Nuklearne Elektrarne po ASME
Code Sec. III, 57 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: rezervne dele naročamo od
originalnega proizvajalca ventilov, ki so
vgrajeni v NEK od samega začetka obrato-
vanja elektrarne v skladu s 3. oziroma
5. točko 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atwood and morrill
Co. Inc. 285 canal street, salem, ma, USA.

7. Pogodbena vrednost: 21,850.000
SIT.

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

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

nudbe: 21,850.000 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: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 9. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 351-03/02-6 Ob-78178
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 02/788-88-88-80,
faks 02/788-88-81.

3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja večnamenske
dvorane v Bukovcih.

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

– ponujena cena 69 točk,
– rok izgradnje 5 točk,
– plačilni pogoji 3 točke,
– reference in ISO standardi ponudnika

10 točk,
– garancijska doba 3 točke in
– vključevanje prostovoljnega dela va-

ščanov 10 točk.
Izbrani ponudnik je zbral največje število

točk od možnih 100.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradis, gradbeno podje-
tje gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22,
2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 105,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ca. 50,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 165,752.023 SIT, 115,266.625 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osno-
vi javnega razpisa brez omejitev.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 61 z dne 12. 7. 2002,
pod št. Ob-73953.

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 25. 9. 2002.

Občina Markovci

Št. 416-03-01/2002 Ob-78183
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje, tel. 03/757-43-50, info@vi-
tanje.si.

3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova graščine, Graj-
ski trg 1.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo Leskovar s.p.,
Vešenik 20b, 3210 Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 8,269.666,68
SIT.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2002.
Občina Vitanje

Št. 344-06-19/98 Ob-78184
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje, tel. 03/757-43-50, info@vi-
tanje.si.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne ce-
ste LC 261060 Zlodej–Večkov graben.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, možnost
kreditiranja, reference, druge ugodnosti po-
nudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC Celje, Vzdrževanje
in obnova cest d.d., Lava 42, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 49,588.404,00
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2002.
Občina Vitanje

Št. 403-01/029/2002 Ob-78185
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja dvorane mla-
dinskega centra Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference. Na podlagi
kriterijev je najugodnejša ponudba izbrane-
ga izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Kuster,
s.p., Levstikova 1, Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 42,431.467
SIT.

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

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

nudbe: 61,010.060 SIT, 50,274.277 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2002.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-78195
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/234-86-00, faks
01/234-86-30.

3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja bazena v do-
mu Burja, Seča pri Portorožu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 282,415.897,68 SIT, 203,983.619,38
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Ob-78197
1. Naročnik: Minoritski samostan Sv.

Petra in Pavla.
2. Naslov naročnika: Minoritski trg 1,

2250 Ptuj, 02/748-03-11.
3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija baročne
fasade Minoritske cerkve Sv. Petra in
Pavla na Ptuju – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, reference 30%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

A) gradbena dela: Gradis, gradbeno po-
djetje Gradnje, Ormoška c. 22, Ptuj,

B) obrtniška dela – izvedba kamnose-
ških elementov fasade – Marmor Hotavlje,
Hotavlje 40, 4220 Gorenja vas.

7. Pogodbena vrednost:
A) 24,682.548,62 SIT,
B) 26,128.051,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
A) 24,682.548,60 SIT, 18,459.056 SIT,
B) 34,992.025,20 SIT, 26,128.051,20

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2002.

Minoritski samostan
Sv. Petra in Pavla na Ptuju

Št. 40101-09/2002 Ob-78188
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel: 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: menjava ostrešja in kriti-
ne na gradu Bizeljsko v Bizeljski vasi pri
Brežicah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnični del ponudbe 30%,
finačni del ponudbe 70%. Izbran je bil po-
nudnik, ki je dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica
d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 48,993.552
SIT (z vključenim DDV).

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

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

nudbe: 69,316.708,80 SIT in 48,993.552
SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2002.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 403-07-004/02 Ob-78209
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice.
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste v sre-
dišču naselja dolžine 890 m, širitev iz
sedanjih 4,2 na 5 m, ureditev enostran-
skega pločnika 1,2 m, prenova vodovo-
da, plinovoda, javne razsvetljave, NN
električnih dovodov, TF in CATV ter ka-
nalizacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor ponudnika
so bili ponudnikova cena, reference in ga-
rancijski rok. Izbrani ponudnik je zbral najvi-
šje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
186,200.136,25 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 38,016.300 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 242,285.524,36 SIT in 186,200.136,25
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve  faze  omejenega  postopka:  Ur.  l.
RS, št. 63 z dne 19. 7. 2002, št.
403-07-004/02-01, Ob-74242.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 55-56, dne 28. 6. 2002,
št. 352-00-002/01-24, Ob-72866.

14. Datum pošiljanja zahteve za obja-
vo: 26. 9. 2002.

Občina Vodice

Št. 40306-00020 Ob-78315
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-mail:obcina.zalec@eu-
net.si.

3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena sanacija pri-
tlične etaže Dvorca Novo Celje, Novo Ce-
lje, p. Žalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudnik je dosegel najvi-
šje število točk pri vrednotenju meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Remont d.d. Celje, Obla-
kova 30, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 107,672.568
SIT.

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

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

be: 114,369.744 SIT, 107,672.568 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: 27. 9. 2002.
Občina Žalec

Št. 110-1/02 Ob-78347
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: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja AC odseka Lenart –
Beltinci, pododsek Vučja vas – Beltinci z
R 353, sklop II, sklop III in sklop VI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. Gradis d.d. Lavričeva
3, Maribor + CM Celje, Lava 42, 3000
Celje + Cestno podjetje Maribor, Iztokova
30, 2000 Maribor – sklop II, J.V. SCT d.d.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana + Primorje
d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina – sklopa
III in sklop VI.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop II: (trasa štiripasovne avtoceste,

pododsek Vučja vas – Beltinci od km 2,850
do km 6,380),1.828,660.936 SIT,

– sklop III: (trasa štiripasovne avtoceste,
pododsek Vučja vas Beltinci od km 0,000
do km 2,000), 3.096,045.646 SIT,
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– sklop VI: (protihrupni zid)
66,443.896,05 SIT.

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

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

nudbe:
– sklop II: 1.989,363.943,20 SIT,

1.828,660.936 SIT,
– sklop III: 3.428,495.317,44 SIT,

3.096,045.646 SIT,
– sklop VI: 67,001.842,20 SIT,

66,443.896,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

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

Št. 344-04-21/2002 Ob-78390
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,

2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija javne po-
ti št. 560-340 in 560-350 (Janežovski
vrh, Vintarovci) v Občini Destrnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, garancijski rok. Izvajalec je izbran
na podlagi najvišjega števila točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška
c. 49/a, 250 Ptuj- za asfaltna dela,

– Podjetje Epson d.o.o., Gradišče 5,
2285 Zg. Leskovec – za zemeljska dela.

7. Pogodbena vrednost:
– za asfaltna dela: 10,265.130 SIT,
– za gradbena dela: 13,602.760,44

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za asfaltna dela: 11,371.500 SIT,

10,265.130 SIT,
– za gradbena dela: 19,623.996 SIT,

13,602.760,44 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:

Ur. l. RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 9. 2002.
Občina Desternik

Št. 6/02 Ob-78392
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Občina Velike La-

šče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:

gradnja vodovodnega omrežja Krvava

peč na odseku Purkače–Centa–Osre-
dek.

5. Merila za dodelitev naročila:
– cena 85%,
– reference 5%,
– garancijska doba 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbene instalacije in
ključavničarska dela, Marko Belaj s.p., Ži-
marice 28, 1317 Sodražica.

7. Pogodbena vrednost: 16,015.044
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,021.144 SIT in 16,015.044 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: 27. 9. 2002.
Občina Velike Lašče

Ob-78401
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjernej,

Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, faks 07/393-35-77, e-na-
slov: sentjernej@siol.net.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev avtobusnih
postajališč ob regionalni cesti
R2-419/1250 Šentjernej–Križaj v km
1.980 ter rekonstrukcija križišča regio-
nalne ceste R3-419 z lokalno cesto LC
394181 v naselju Groblje pri Prekopi.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Uni, d.o.o., Podbočje
33a, 8312 Podbočje.

7. Pogodbena vrednost:
32,061.337,43 SIT.

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

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

be: 38,563.199,60 SIT, 32,061.337,43
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002, št. objave
344-05-05/2002, Ob-72074, str. 4483.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Občina Šentjernej

Ob-78402
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjernej,

Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, faks 07/393-35-77, e-na-
slov: sentjernej@siol.net.

3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev lokalne ceste,

hodnika za pešce, javne razsvetljave,
meteorne in fekalne kanalizacije ter
CATV v naselju Gor. Stara vas.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje, d.d., No-
vo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost:
76,352.819,61 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,373.910,60 SIT, 76,352.819,61
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002, št. objave
344-05-04/2002, Ob-72072, str. 4482.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 9. 2002.

Občina Šentjernej

Št. 3.9.1/2002 Ob-78501
1. Naročnik: Javni zavod Kozjanski park.
2. Naslov naročnika: Bistrica ob Sotli

6, 3256 Bistrica ob Sotli; uprava: Podsreda
45, 3257 Podsreda.

3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacijska in prezenta-
cijska dela na gradu Podsreda – celovi-
ta prenova obrambnega stolpa in ro-
manskega trakta: gradbena in obrtniška
dela, elektroinstalacijska dela, strojno-
instalacijska dela.

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

– tehnični del ponudbe 40%,
– finačni del ponudbe 60%.
Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-

višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GPT KIT d.o.o., Stritarje-
va 29, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 67,743.133
SIT.

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

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

nudbe: 67,743.133 SIT; 51,521.667 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 obja-

vo: 30. 9. 2002.
Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

Št. 351-01-25/2002-14 Ob-78505
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: stano-
vanjska@dravograd.si.

3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: blok Meža 5 Dravograd,
Stanovanjsko naselje Meža v Dravogradu.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
101,736.123,18 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,171.033,40 SIT
Omega d.o.o., 25,301.713,70 SIT Šatur
d.o.o.

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

be: 107,120.825,14 SIT, 101,736.123,18
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela se izvajajo po sistemu “ključ v
roke“.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 10. 2002.

Občina Dravograd

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. 90416-8/2002-10 Ob-78177
1. Naročnik: Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava ge-

odetskih podlag za prikaz prostorskih
planov; območje 1 (60 listov TTN 5) in
območje 2 (60 listov TTN 5).

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

– cena (75 točk),
– izkušnje in reference ponudnika na pri-

merljivih delih (15 točk),
– ustreznost projektne skupine (ključne-

ga osebja) (10 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
za območje 1 in za območje 2.

7. Pogodbena vrednost:
– območje 1: 4,494.000 SIT,
– območje 2: 4,494.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– območje 1: 3 ponudbe,
– območje 2: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– območje 1: 5,997.000 SIT in
4,494.000 SIT,

– območje 2: 5,160.000 SIT in
4,494.000 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: /
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-78180
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-07.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrov-
ci v letu 2002/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izdelana je bila primerjalna
analiza in vrednotenje ponudb na podlagi
naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:
cena storitev, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– proga a, d in e iz javnega razpisa: Av-
tobusni promet Murska Sobota d.d., Ba-
kovska ul. 26/a, 9000 Murska Sobota.

– proga b in c iz javnega razpisa: Prevoz
oseb Franc Žujs s.p., Ženavlje 41, 9203
Petrovci.

7. Pogodbena vrednost:
– proga a 416,25 SIT/km,
– proga b in c 280 SIT/km,
– proga d in e 245 SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– proga a 600 SIT/km, 416,25 SIT/km,
– proga b in c 282,10 SIT/km, 280

SIT/km,
– proga d in e 500 SIT/km, 245 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o naro-

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

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahtevka za obja-

vo: 24. 9. 2002.
Občina Gornji Petrovci

Št. 6401-09/2002 Ob-78181
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje, tel. 03/757-43-50, info@vi-
tanje.si.

3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

prevozov šolskih otrok v šolskem letu
2002/2003.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., Ašker-
čeva 20, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 95.777,66
SIT/dan.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2002.
Občina Vitanje

Št. 6401-10/2002 Ob-78182
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje, tel. 03/757-43-50, info@vi-
tanje.si.

3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

prevoza šolskih otrok v OŠ v Parku Slo-
venske Konjice v letu 2002/2003.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtobusni prevozi, Mar-
jan Pučnik s.p., Preloge 21 a, 2316 Zg.
Ložnica.

7. Pogodbena vrednost: 140 SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:. /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 9. 2002.
Občina Vitanje

Št. 17123-02-308/40-02 Ob-78186
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je izdelava projektne doku-
mentacije (PGD, PZR, PZI IN PID) za ob-
jekt Azilni dom, za pripravljalna dela za
odstranitev objektov in za izvedbo pre-
dobremenitvenega nasipa ter projek-
tantski nadzor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele
4 pravočasne in pravilno opremljene po-
nudbe. Naročnik je pri analizi ponudb ugo-
tovil, da so ponudbe pravilne, primerne in
sprejemljive. Naročnik je izbral ekonom-
sko najugodnejšo ponudbo, kot je navede-
no v 6. točki te objave, in sicer ponudbo,
ki je ustrezala merilom: cena, reference
strokovnega kadra, ki bo izvajal predmet-
no naročilo, rok izvedbe PGD za objekt in
za pripravljalna dela in finančno stanje po-
nudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ART.A Design Ljubljana
d.o.o., Gradaška 14, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 24,480.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo po-
dizvajalca, in sicer v višini 25% od skupne
ponudbene vrednosti;

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

be: 33,208.920 SIT z DDV, 24,480.000
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002,
Ob-68727.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 400-06-3/2002 Ob-78190
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 6. 9. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: najem kon-
ferenčnih prostorov Cankarjevega Do-
ma in organizacijsko tehnična izvedba
13. zasedanja Komisije za agrometeo-
rologijo Svetovne meteorološke organi-
zacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve po 2. točki prvega odstavka 20. člena
ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cankarjev dom, Kulturni
in kongresni center, Prešernova 10, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,548.712
SIT.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2002.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Št. 025-23/2002-12 Ob-78205
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 9. 7. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: organizira-
nje letalskih prevozov (sklop 1) in na-
mestitvenih aranžmajev (sklop 2).

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

– za sklop 1: cena od 0 do 20 točk,
– pooblastilo posameznega letalskega

prevoznika od 0 do 3 točke,
– reference od 0 do 3 točke,
– za sklop 2:
– cena od 0 do 20 točk,
– reference od 0 do 3 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Kompas tursitično podjetje

d.d.,
– za sklop 2: Kompas turistično podjejte

d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: 998.607 SIT,
– za sklop 2: 161.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: dve po-

nudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– vrednost za sklop 1: 2,031.167 SIT,

1,912.887,
– za sklop 2: vrednost enaka za obe po-

nudbe 161.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 22. 3.
2002, številka objave Ob-66239.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 9. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 90505-2/2002-5 Ob-78206
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: “pridobiva-

nje podatkov in informacijska podpora
delu na državni meji“ (27. točka priloge
1B ZJN – druge storitve).

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

– ponujena cena (do 55 točk),
– kvalifikacije ponudnikov in podizvajal-

cev (do 15 točk),
– metodološki pristop (do 25 točk),
– metodološki pristop (do 15 točk),
– ponujene ugodnosti (do 5 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Monolit d.o.o., Letališka
cesta 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,400.000
SIT (skupaj z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 20% vrednosti po-
godbenega dela.

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

be: maks: 18,500.000 SIT, min.
16,400.000 SIT (skupaj 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: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 9. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 69741 Ob-78314
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija po-

vršina nad Kotnim poljem – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena brez DDV
(SIT/h); rok izvedbe; rok plačila; fiksnost
cen; garancijska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pavčnik d.o.o., Dol pri
Hrastniku.

7. Pogodbena vrednost: 49,980.000
SIT (brez DDV).

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

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

nudbe: 1.050 SIT/m3, 640.000 SIT/m3.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 5. 2002.
Rudnik Trbovlje - Hrstnik, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 110-1/02 Ob-78346
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: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: video doku-

mentiranje uresničevanja nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republi-
ki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponud-
be so bila: cena, število ponujenih snemal-
nih dni/letno, število ponujenih letnih
dokumentarnih video filmov v trajanju ca.
20 minut vsak in število ponujenih končnih
tematskih video filmov v trajanju ca. 30
minut vsak.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kobe d.o.o., Stari trg ob
Kolpi 33, 8342 Stari trg ob Kolpi.

7. Pogodbena vrednost: 19,644.000
SIT.

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

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

nudbe: 23,664.000 SIT, 19,644.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

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

Št. 3310-4/2002 Ob-78415
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-1-2, faks
02/234-14-52, e-mail:dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

javne železniške infrastrukture.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izbral najugo-
dnejšega ponudnika, ker je ponudbo pre-
dložil le en ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
9. Število prejetih ponudb: 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: Ur. l. RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55867.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 9. 2002.

Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet

Ob-78499
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slo-
venj Gradec, tel. 02/881-21-10.

3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava do-

kumentacije za projekt “Infrastruktura
za ravnanje z odpadki v Koroški regiji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika, po-
nudbena cena, trajanje razpisanih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inštitut za ekološki in-
ženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 65,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 29,900.000 SIT.

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

nudbe: 72,290.000 SIT; 65,000.000 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: 30. 9. 2002.
Mestna občina

Slovenj Gradec

Št. 3/2002-4 Ob-78502
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, faks 05/302-12-33, tel.
05/335-01-11.

3. Datum izbire: 25. 9.2002.
4. Vrsta in obseg storitev: regijski si-

stem ravnanja z odpadki – študija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena in rok izvedbe glede
na merila je bil izbrani ponudnik najugod-
nejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 5,933.545,92
SIT.

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

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

be: 14,496.000 SIT; 5,933.545,92 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 9. 2002.
Mestna občina

Nova Gorica

Javni razpisi

Popravek
Ob-78539

V javnem razpisu za dodeljevanje sred-
stev, namenjenih za financiranje infrastruk-
turnih projektov ter projektov iz regionalnih
razvojnih programov objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002,
Ob-77749 Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga podeželja, Ribnica, se pod točko 2) Pred-
met razpisa, doda za alineo d) še alinea:

e) drugi infrastrukturni objekti regional-
nega pomena (deponije in podobno).

Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Ribnica

Obvestilo o oddaji naročila
Ob-78400

Naročnik: Podjetniški center Novo me-
sto, Svetovanje in razvoj, d.o.o., v svojem
imenu in po pooblastilu MO Novo mesto.

Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
8000 Novo mesto, tel. 07/33-72-980, faks
07/33-72-981, e-mail: podjetniski.cen-
ter.nm@siol.net.

Datum izbire: 20. 9. 2002.
Vrsta in obseg storitve: izdelava regio-

nalnih zasnov prostorskega razvoja za
območje JV Slovenije za leti 2002 in
2003.

Merila za dodelitev naročila in utemelji-
tev izbire: naročnik je po neuspelem javnem
razpisu izbral postopek izbire s pogajanji.

Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: ACER, Prostorsko načrtovanje,
projektiranje in varstvo okolja, Novo me-
sto, d.o.o., Resslova ul. 7, 8000 Novo
mesto

Pogodbena vrednost: 29,666.666 SIT
(brez DDV).

Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: /

Število prejetih ponudb: 1.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
Datum in številka objave razpisa prve fa-

ze omejenega postopka: /
Številka objave predhodnega razpisa: /
Datum odposlane izjave za objavo:

30. 9. 2002.
PC Novo mesto d.o.o.

Javni razpis

Št. 216-02/1611 Ob-78272
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev ozi-

roma gradbenih del): obnova HE Medvode
– LOT T:

– sklop A – turbini s pomožno strojno
opremo,

– sklop B – demontaža in montaža ge-
neratorjev.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Medvode.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in možnosti predložitve
ponudbe za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: možna je oddaja posameznih
sklopov.

4. Datum dobave/izvedbe, če je predvi-
den: zaključek izvedbe januar 2006.

5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodat-
ne informacije: Savske elektrarne Ljublja-
na d.o.o., Mirko Javeršek, univ. dipl. inž.
el., tel. 01/47-49-220, 01/47-49-274,
041/784-083, faks 01/47-49-272.

(b) Pogoji za prevzem razpisne doku-
mentacije: dvig je možen ob predhodni te-
lefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 100.000
SIT (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri
SKB d.d. banki. Na virmanu mora biti nave-
deno “Obnova HE Medvode, LOT T”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 12. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 2002, Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: /
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10. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A: ekonomsko najugodnejša po-

nudba (najnižja vsota ponudbene cene in
ovrednotenih stroškov – definirano v razpi-
snih določilih)

– sklop B: cena (največ 80 točk),
– reference ponudnika (največ 20 točk).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na razpisu lahko sodelujejo:
– za sklop A:

– proizvajalci vodnih turbin,
– več proizvajalcev vodnih turbin, zdru-

ženih z dogovorom o skupnem nastopu;
– za sklop B:

– proizvajalci generatorjev,
– podjetja, usposobljena za montažo

generatorjev.
12. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 9. 2002.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,

Medvode

Ob-78495
Dinos Holding d.d. Ljubljana in Dinos,

d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 6, Ljubljana ob-
javljata

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Parc.št. 2192/11 – stavbišče z go-

spodarskim poslopjem v izmeri 140 m2,
parc.št. 2192/12 – stavbišče z gospodar-
skim poslopjem v izmeri 103 m2, parc. št.
2192/13 – stavbišče z gospodarskim po-
slopjem v izmeri 6 m2, parc. št. 2192/14 –
stavbišče z gospodarskim poslopjem v izme-
ri 42 m2, parc.št. 2192/16 – stavbišče z
gospodarskim poslopjem v izmeri 147 m2,
parc. št. 2192/18 – stavbišče z gospodar-
skim poslopjem v izmeri 51 m2 in parc. št.
2192/4 – dvorišče v izmeri 1140 m2 – vse
k.o. Bežigrad. Nepremičnine so locirane na
področju Kurilniške ulice 18 v Ljubljani.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
– ponudnik je lahko fizična oseba s slo-

venskim državljanstvom (tuja fizična oseba
skladno s predpisi države RS) ali pravna
oseba s sedežem v Republike Sloveniji;

– ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be in ceno za nepremičnino kot celoto. Pro-
dajalec pričakuje kot najnižjo ponujeno ku-
pnino:

– za celoto 54,000.000 SIT oziroma
– za parc. št. 2192/11 8,000.000

SIT,
– za parc. št. 2192/12, 2192/13 in

2192/14 skupaj 8,100.000 SIT,
– za parc. št. 2192/16 12,100.000

SIT,
– za parc. št. 2192/18 2,600.000

SIT in
– za parc. št. 2192/4 18,300.000 SIT;

– nepremičnine, ki so predmet razpisa,
prodajalec prodaja po sistemu videno–ku-
pljeno;

– ponudnik vplača varščino, kot jamstvo
za resnost ponudbe, v višini 10% od priča-
kovane kupnine iz druge alinee na transak-
cijski račun št. 02922-0010078974 pri No-
vi LB dokazilo o vplačilu priloži ponudbi.
Izbranemu ponudniku bo prodajalec varšči-
no vštel v kupnino, drugim pa jo bo vrnil v 8
dneh po izbiri;

– pisne ponudbe z dokazilom iz prejšnje
alinee je treba poslati s priporočeno poši-
ljko do 15. 10. 2002 na naslov: Dinos,
d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 6, 1000 Ljublja-
na, pod oznako: “Javni razpis za zbiranje
ponudb. Ne odpiraj!“;

– pisne ponudbe bo pregledala komisija
in ponudnike obvestila najkasneje v 8 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost
pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo po oceni
komisije ponudil ugodnejše pogoje glede
kupnine in če ponudi nakup celote;

– uspešni ponudnik mora v 8 dneh po
obvestilu, da je izbran, skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino. Rok plačila
kupnine je takoj ob overitvi podpisa proda-
jalca;

– če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba
pa se šteje za razdrto. Plačano varščino pa
prodajalec, kot skesnino, obdrži;

– davek na promet nepremičnin, odvet-
niške stroške sestave pogodbe, notarsko
overitev oziroma notarski zapis in stroške s
prenosom lastništva, plača kupec posebej;

– lastništvo nepremičnin, ki so predmet
tega razpisa, preide na kupca po plačilu
celotne kupnine;

– prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti kupoprodajne pogodbe za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, z
najboljšim ali katerimkoli kupcem oziroma
ponudnikom;

– poslovni prostori so oddani v najem za
določen čas;

– dodatne informacije lahko zainteresi-
rani dobite na tel. 01/561-06-30 ali
01/831-09-60.

Dinos Holding d.d. Ljubljana in
Dinos, d.o.o. Ljubljana

Št. 1/1-02 Ob-78271
1. Naročnik: Zavod ŠRC Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za

glajenje ledu v dvorani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Celovška 25, 1000
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: 30. 10. do
30. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ŠRC Zavod
Tivoli, Drago Banovič tel. 43-06-750,
43-15-155, faks 23-17-784.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. 10. 2002
do 18. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun pri
UJP 01261-6030721152.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 10. 2002, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod ŠRC Tivoli, Celov-
ška 25, I. nad.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2002 ob 10. uri, Celovška 25 I. nad.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– garancijska doba 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 27. 9. 2002.
Zavod ŠRC Tivoli

Št. 04/02 Ob-78506
Stanbiro d.o.o., Merharjeva 3, Ribnica

objavlja po pooblastilu Nepremičninskega
sklada pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.o.o.,

javni razpis
za prodajo stanovanja z zbiranjem

pisnih ponudb
Predmet prodaje je stanovanje št. 3/P v

izmeri 69,20 m2 na naslovu Prijateljev trg 12,
Ribnica. Izhodiščna cena znaša 6,500.000
SIT. Rok za oddajo pisnih ponudb je 15. 10.
2002. Besedilo javnega razpisa s podrobnej-
šimi pogoji in obrazec prijave na razpis dobi-
jo interesenti na naslovu Stanbiro d.o.o., Mer-
harjeva 3, Ribnica, tel. 041/648-054.

Stanbiro d.o.o., Ribnica

Št. 513-6/2002 Ob-78327
Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih

kvot za leto 2002 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št.
111/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o na-
činu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z

Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto
2002 po splošnem sporazumu o

carinah in trgovini (GATT)
I.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ob-
javlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o določitvi
carinskih kvot za leto 2002 po splošnem spo-
razumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni list
RS, št. 111/01) naslednje količine blaga, ki
se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot.
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Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok)
(1) uvoza

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
0201 10 00 – Trupi in polovice 138 do 31. 12. 2002
0201 20 – Drugi kosi s kostmi: 320 do 31. 12. 2002
0201 20 20 – – “kompenzirane četrti”
0201 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
0201 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
0201 20 90 – – drugo
0201 30 00 – Brez kosti
0202 Meso goveje, zamrznjeno
0202 10 00 – Trupi in polovice 528 do 31. 12. 2002
0202 20 – Drugi kosi s kostmi: 320 do 31. 12. 2002
0202 20 10 – – “kompenzirane” četrti
0202 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
0202 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
0202 20 90 – – drugo
0202 30 – Brez kosti:
0202 30 10 – – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ

pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena
v enem zamrznjenem bloku; kompenzirane četrti
v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo
četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi
del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

0202 30 50 – – vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim
delom plečeta

0202 30 90 – – drugo
0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 320 do 31. 12. 2002
0201 10 00 – Trupi in polovice:
iz 0201 10 00 10 – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 – – “kompenzirane četrti”:
iz 0201 20 20 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0201 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:
iz 0201 20 30 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0201 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:
iz 0201 20 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0201 20 90 – – drugo:
iz 0201 20 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0201 30 00 – Brez kosti:
iz 0201 30 00 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 Meso goveje, zamrznjeno
0202 10 00 – Trupi in polovice:
iz 0202 10 00 10 – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 – Drugi kosi s kostmi:
0202 20 10 – – “kompenzirane” četrti:
iz 0202 20 10 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:
iz 0202 20 30 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:
iz 0202 20 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 90 – – drugo:
iz 0202 20 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 – Brez kosti:
0202 30 10 – – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ

pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena
v enem zamrznjenem bloku; kompenzirane
četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje
sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet
kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v
enem kosu:

iz 0202 30 10 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 50 – – vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim

delom plečeta:
iz 0202 30 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 90 – – drugo:
iz 0202 30 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.
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II.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-

vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpi-
sa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo
pri Agenciji Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količi-
no vloži največ do tri ponudbe z različnimi

ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o na-
činu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30
dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Zaradi spremembe žiro raču-
nov v transakcijske, se je spremenila tudi
številka računa, na katerega je v primeru
dodelitve izdražene količine, potrebno vpla-
čati izdraženi znesek. Znesek je potrebno

vplačati na transakcijski račun s številko
“01100-6300109972“. Po plačilu celotne-
ga zneska za izdraženo količino, izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-
ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi koleki v viši-
ni 800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 50-186/2002 Ob-78328
Na podlagi Uredbe o izvajanju Evrop-

skega sporazuma o pridružitvi med Republi-
ko Slovenijo na eni strani in Evropskimi sku-
pnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega po-
gajanja med komisijo in Republiko Sloveni-
jo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni list RS, št.
111/01) in na podlagi 6. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carin-
skih kvot (Uradni list RS, št. 107/01), ob-
javlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

r a z p i s
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu

z Uredbo o izvajanju Evropskega
sporazuma o pridružitvi med

Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi

državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v

delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika

trgovinskega pogajanja med komisijo
in Republiko Slovenijo o novih

vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

I.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 uredbe
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridru-
žitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije
na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovi-
no in začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med komisijo in Republiko Slove-
nijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetij-
stvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni list RS,
št. 111/01), naslednje količine blaga, ki se
razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok)
(1) uvoza

0202 Meso goveje, zamrznjeno 2.000 do 31. 12. 2002
0202 10 00 – Trupi in polovice
iz 0202 10 00 10 – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 – Drugi kosi s kostmi:
0202 20 10 – – “kompenzirane” četrti
iz 0202 20 10 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 30 – – nerazkosane ali razkosane sprednje četrti
iz 0202 20 30 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 50 – – nerazkosane ali razkosane zadnje četrti
iz 0202 20 50 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 20 90 – – drugo
iz 0202 20 90 10 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)
0202 30 – Brez kosti:
0202 30 10 – – sprednje četrti, cele ali razkosane v največ

pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v
enem zamrznjenem bloku; kompenzirane četrti
v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo
četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi
del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

0202 30 50 – – vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim
delom plečeta

0202 30 90 – – drugo
0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 4.000 do 31. 12. 2002

– Sveže ali ohlajeno:
0203 11 – – trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 – – – domačih prašičev
0203 12 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 12 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 19 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 19 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 19 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 19 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 19 55 – – – – – brez kosti
0203 19 59 – – – – – drugo

– Zamrznjeno:
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Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (t) Obdobje (rok)
(1) uvoza

0203 21 – – trupi in polovice:
0203 21 10 – – – domačih prašičev
0203 22 – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – – domačih prašičev:
0203 22 11 – – – – šunke in njihovi kosi
0203 22 19 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 29 – – drugo:

– – – domačih prašičev:
0203 29 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 29 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 29 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi

– – – – drugo:
0203 29 55 – – – – – brez kosti
0203 29 59 – – – – – drugo

(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne podštevilke
v okviru navedene tarifne oznake.

II.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pra-

vice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi razpi-
sa v Uradnem listu RS. Ponudbe se vlagajo
pri Agenciji Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01).

Vsak ponudnik lahko za razpisano količi-
no vloži največ do tri ponudbe z različnimi

ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o na-
činu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od kon-
čane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30
dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
ženo količino. Zaradi spremembe žiro raču-
nov v transakcijske, se je spremenila tudi
številka računa, na katerega je v primeru
dodelitve izdražene količine, potrebno vpla-
čati izdraženi znesek. Znesek je potrebno

vplačati na transakcijski račun s številko
“01100-6300109972“. Po plačilu celotne-
ga zneska za izdraženo količino, izda agen-
cija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini
blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je mo-
žen le na podlagi potrdila agencije o dode-
ljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za
vnos blaga v carinski postopek.

Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi koleki v viši-
ni 800 SIT.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Javne dražbe

Ob-78365
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribor z dne 20. 12. 2001, Uredbo o po-
stopkih prodaje in drugih oblikah razpola-
ganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01) in Zakonom o spremembah
in dopolnitvah zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 30/02) razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih poslovnih

prostorov:
1. Poslovni prostor v I. nadstropju objek-

ta Židovska ul. 12, Maribor v izmeri 43,90
m2, prip. vl. št. 1400, podvložek št. 5 k. o.
Maribor – grad.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
8,998.556,37 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

2. Poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Ruška 112 v Mariboru v izmeri
155,05 m2, prip. vl. št. 213 k. o. Studenci s
prip. parc. št. 1023/2.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
16,131.423 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

3. Poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Ruška 112a v Mariboru v izmeri
33,32 m2, prip. vl. št. 213 k. o. Studenci s
prip. parc. št. 1023/2.

Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena nepremičnine je

1,753.453 SIT.
4. Poslovni prostor št. 5 P v I. nadstropju

objekta Ul. Vita Kraigherja 8, Maribor v iz-
meri 110,99 m2, prip. vl. št. …….,
podvložek št. 5 k. o. Maribor – grad.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
19,266.000 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

5. Poslovni prostor – skladišče v drugi
kleti objekta Glavni trg 17/b v Mariboru v
izmeri 547,53 m2, prip. vl. št. E – 26, B/67
k. o. Maribor – grad.

Poslovni prostor ni zaseden.
Izklicna cena nepremičnine je 78.433

SIT/m2,. Možna je prodaja po delih.
6. Poslovni prostor v I. nadstropju objekta

Gosposka 24, Maribor v izmeri 87,20 m2,
prip. vl. št. 494 k. o. Maribor – grad s prip.
parc. št. 1686.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
9,758.000 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

7. Gostinski lokal v pritličnem in kletnem
delu objekta Celestrina 1 v izmeri 178,53 m2,
prip. vl. št. 50 k. o. Celestrina s prip. parc. št.
274/4.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
17,438.802 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

8. Poslovni prostor v pritličnem delu
objekta Šentiljska 23 v Mariboru v izmeri
20,68 m2, prip. vl. št. 120 k. o. Krčevina s
prip. parc. št. 402/22.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,066.576,33 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.

9. Poslovni prostor v pritličju objekta Vra-
zova 40, Maribor v izmeri 19,60 m2, prip.
vl. št. 2928, podvložek št. 1 k. o. Pobrežje.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
3,453.585 SIT.

10. Poslovni prostor v II. nadstropju
objekta Glavni trg 3 v Mariboru v izmeri
125,83 m2, prip. vl. št. 373 k. o. Maribor
grad s prip. parc. št. 1985.

Poslovni prostor je zaseden z najem-
nikom za nedoločen čas.

Izklicna cena nepremičnine je
23,620.732 SIT.

Predkupno pravico ima najemnik poslo-
vnega prostora.
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Pogoji javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih Za-

voda za prostorsko načrtovanje – pritličje,
Grajska ulica 7, Maribor, dne 21. 10. 2002
ob 9. uri.

Informacije dobite na naslovu GIM
d.o.o., Miklošičeva ulica 4, od ponedeljka
do petka med 9. in 13. uro, ter po tel.
02/252-42-51.

Za natančnejše podatke o nepremič-
ninah in ogled nepremičnin se lahko in-
teresenti predhodno najavijo na tel.
02/22-01-411.

Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe,
ki imajo sedež na območju RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS in ki najmanj 3 dni pred
izvedbo licitacije vplačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Mestne
občine Maribor – št.: 01270-0100008403 –
Urad Slovenska Bistrica z navedbo “plačilo
varščine za javno dražbo poslovnih prostorov“
in oznako točke pod katero se nahaja poslov-
ni prostor. Pred začetkom javne dražbe se
mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o
plačilu varščine.

Varščina se uspešnemu dražitelju všteje
v kupnino.

Najnižji znesek višanja za vse poslovne
prostore znaša 50.000 SIT.

Kupci poslovnih prostorov v starem me-
stnem jedru so obvezni v skladu s progra-
mom prenove starega mestnega jedra so-
delovati pri prenovi stavbe v kateri se nahaja
poslovni prostor, ki so ga kupili.

Pravne osebe morajo predložiti še potr-
dilo o registraciji podjetja in pooblastilo za
zastopanje, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu.

Interesent, ki uspe na javni dražbi, mora
v roku 8 dni skleniti z lastnikom kupoprodaj-
no pogodbo ter plačati preostali del kupni-
ne v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.

Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe in plačal celotne kupni-
ne v roku iz prejšnjega odstavka, bo pro-
daja razveljavljena, plačana varščina pa za-
pade v korist prodajalca.

Interesentom, ki ne uspejo na javni
dražbi, se varščina brez obresti vrne v 8
dneh po opravljeni dražbi.

Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.

Kupec je dolžan plačati davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve pogod-
be in stroške izvedbe javne dražbe.

Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z no-
tarskimi stroški.

Kupec mora najemniku zagotoviti eno-
letni odpovedni rok in višino najemnine do-
ločene z veljavnim občinskim odlokom v
enoletnem odpovednem roku.

Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno–kupljeno.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponu-
dbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.

Mestna občina Maribor

Razpisi delovnih
mest

Ob-78357
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS,
št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97,
73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi s četrtim
odstavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Ur.
l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00)
je Svet sodnikov za prekrške na 11. seji
dne 24. septembra 2002 sprejel sklep.

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

predstojnika Sodnika za prekrške
Ljubljana.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet so-
dnikov za prekrške Republike Slovenije,
Mala ulica 3, Ljubljana v 15 dneh od dneva
objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Svet sodnikov za prekrške

Št. 111-86/02-0515 Ob-78496
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 23. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99)

1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-88/02-0515 Ob-78497
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02),

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani,

– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-87/02-0515 Ob-78544
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na

podlagi 101. člena Zakona o sodniški služ-
bi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 in 67/02) v zvezi z 76. členom Za-
kona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94):

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slove-
nije.

Razpisni pogoji:
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-85/02-0515 Ob-78391
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 23. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

1 prosto mesto vodje okrožnega dr-
žavnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 131/2002 Ob-78389
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Kmetijska in gospodinjska šola Šen-
tjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šet-
njur, razpisuje dve delovni mesti:

1. ravnatelja višje strokovne šole, ki
opravlja tudi funkcijo direktorja zavoda

2. ravnatelja srednje poklicne in stro-
kovne šole.

Kandidat pod 1. in 2. točko mora za ime-
novanje na funkcijo izpolnjevati splošne za-
konske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53., 92. in 96. ter 97. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 64/01), in sicer:

– da ima najmanj visokošolsko izo-
brazbo,

– da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v šoli,

– ima opravljen strokovni izpit v skladu z
zakonom,

– ima pridobljeno pedagoško-andrago-
ško izobrazbo,

– ima naziv svetovalec ali svetnik oziro-
ma najmanj pet let naziv mentor,

– opravljen ravnateljski izpit oziroma si
ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začetku
mandata,

– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izo-
braževanju,
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– za ravnatelja Višje strokovne šole po-
leg navedenega še pridobljen naziv preda-
vatelj višje šole.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-
ti, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 145.,
146., 148. in 149. členu ZOFVI ter 43. čle-
na ZOFVI-A.

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje šole.

Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojih (overjene kopije spriče-
vala, potrdil, odločb, kopije delovne knjiži-
ce ipd.) in o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratek življenjepis in program oziroma vizijo
razvoja ter dela zavoda ter v tem okviru po-
samezne šole za mandatno obdobje pošlji-
te v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, z oznako: “prijava na razpis za rav-
natelja Višje strokovne šole“ oziroma “prija-
va na razpis za ravnatelja Srednje poklicne
in strokovne šole“.

O rezultatih razpisa bodo kandidati ob-
veščeni po končanem izbirnem postopku.
Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur

Ob-78393
Na podlagi 13. in 27. člena Statuta Do-

ma Petra Uzarja Svet zavoda objavlja razpis
za delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih v skladu s 56. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– da imajo organizacijske in strokovne spo-
sobnosti, ki jamčijo, da bodo s svojim delom
prispeval k uresničevanju ciljev Doma, kar do-
kazujejo s svojim minulim delom in predložitvi-
jo programa razvoja Doma (program dela) v
mandatnem obdobju, za katerega kandidirajo
ter da so pri svojem strokovnem delu dosegali
pozitivne delovne rezultate.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni na naslov Dom Petra Uzarja, Ročevnica
58, Tržič, s pripisom “za razpisno komisijo“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od dneva objave.

Dom Petra Uzarja Tržič

Druge objave

Št. 171-353-52/2002 Ob-78208
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadalje-
vanju: naročnik), na podlagi 38. člena ured-
be o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi
sklepa Vlade Republike Slovenije o dopolni-
tvi programa prodaje državnega stvarnega

premoženja za leti 2002 in 2003, št.
460-00/2002-1 z dne 16. 4. 2002 objavlja,

javno vabilo k nakupu
nepremičnine, in sicer poslovno

stanovanjskega objekta na Gubčevi 8 v
Mokronogu

1. Predmet prodaje: nepremičnina, in
sicer poslovno stanovanjski objekt na Gub-
čevi 8 v Mokronogu.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

2. Izklicna cena: izklicna cena za navede-
no nepremičnino, ki je predmet javne proda-
je, znaša 10,605.971 SIT, kar je poštena
tržna vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino z virmanskim nakazilom na
transakcijski račun naročnika, in sicer rok
plačila ne sme biti daljši od 8 dni po skleni-
tvi kupoprodajne pogodbe.

4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih
stroškov.

5. Kavcija: ponudniki morajo pred od-
dajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve). Sklicna številka: 18
17116-7200005-04102002.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani kavciji.

Kavcija bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.

6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu

“videno-kupljeno“,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo

izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene,

– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,

– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plači-
la celotne kupnine, ob prevzemu se podpi-
še primopredajni zapisnik,

– predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške prepisa ter more-
bitne druge dajatve plača kupec,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji

seznanjeni iz dokumentacije predmetne jav-
ne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dne, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu:

Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek
za investicije in javna naročila, Cankarjeva
4, Ljubljana. Kontaktna oseba: Teja Svet,
tel. 01/472-47- 23.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna št., tel. št. ) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za doku-
mentacijo: znesek: 1.000 SIT, način pla-
čila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za not-
ranje zadeve), sklicna številka: 18
17116-7200005-04102002.

8. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nine, ki je predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru s Tino Kapler Vovk,
tel. 07/318-14-04.

9. Predložitev ponudb: rok za pred-
ložitev ponudb: Ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 10. 2002, najkasneje do
10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

10. Rok vezanosti na ponudbo: ponu-
dniki so vezani na ponudbo najmanj do
3. 12. 2002.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-78388
Nepremičninski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica
5, Ljubljana, objavlja z namenom pridobitve
varovanih in drugih stanovanj za upokojen-
ce in druge starejše

javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin in
pobud za soinvestiranje pri gradnji
stanovanj za starejše na območju

Republike Slovenije
Nepremičninski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja, d.o.o., je zainte-
resiran:

1. kot kupec za nakup:
– nezazidanih stavbnih zemljišč,
– varovanih stanovanj,
– stanovanjskih objektov in delov objek-

tov s samostojnim vhodom,
– objektov, primernih za preureditev v

stanovanjske objekte za starejše;
2. kot soinvestitor:
– za sklenitev soinvestitorskih pogodb za

gradnjo varovanih in drugih stanovanj za sta-
rejše (v letih od 2003 do 2005).

Soinvestitorske pogodbe bo Nepremič-
ninski sklad sklepal z občinami, javnimi sta-
novanjskimi skladi in pravnimi osebami v
pretežni lasti države ali občin.



Stran 6856 / Št. 85 / 4. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pogoji:
– da so bile pri gradnji stanovanj upošte-

vane oziroma je pri gradnji ali prenovi stano-
vanj možno upoštevati “Smernice za grad-
njo stanovanj za stare ljudi s poudarkom na
varovanih stanovanjih – Urbanistični inštitut
RS, julij 1998“;

– velikost objekta – največ 30 stano-
vanj s skupno stanovanjsko površino do
1200 m2;

– velikost nezazidanega stavbnega zem-
ljišča, ki omogoča gradnjo objekta z naj-
manj 10 stanovanji;

– da je v obstoječem objektu s preure-
ditvijo možno pridobiti najmanj 10 stano-
vanj s skupno stanovanjsko površino naj-
manj 400 m2;

– da je v varovanih stanovanjih zagotov-
ljeno izvajanje socialnovarstvenih storitev
(Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o standardih in normativih socialno-
varstvenih storitev – Ur. l. RS, št. 19/99).

Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe
do vključno 8. 11. 2002 s priporočeno po-
šiljko ali osebno na naslov: Nepremičnin-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljub-
ljana.

Upoštevane bodo samo ponudbe, od-
dane na posebnem obrazcu, ki ga ponudni-
ki lahko dvignejo osebno ali preko elektron-
skega naslova: Robert.Peternelj@nepremic-
ninski-sklad-piz.si, ali pa se jim na njihovo
željo pošlje po pošti.

Ponudbam je potrebno obvezno priloži-
ti zahtevano dokumentacijo. Kolikor ponud-
bam za prodajo zemljišč, stanovanj, stavb
in delov stavb ne bo priložena dokumenta-
cija, ki dokazuje ponudnikovo lastništvo
zemljišča in lastništvo oziroma upravičenost
do gradnje ter prodaje stanovanj, stavb ali
delov stavb, ponudba ne bo upoštevana.
Za vse ponujene nepremičnine mora po-
nudnik zagotoviti njihov prenos prost vseh
bremen.

Odpiranje ponudb ni javno. Nepremič-
ninski sklad se bo o ponudbah odločal gle-
de na ugodnost prejetih ponudb ob upošte-
vanju kriterijev enakomerne prostorske (re-
gionalne) pokritosti s ponudbo stanovanj za
starejše in demografskih gibanj, kriterijev za
doseganje večje kakovosti bivanja starejših
oseb in povpraševanja po varovanih in dru-
gih stanovanjih za starejše na posameznih
območjih Republike Slovenije. Nepremič-
ninski sklad si pridržuje pravico do dodatnih
pogajanj z izbranimi ponudniki, pri čemer ni
obvezen skleniti pogodbe z nobenim ponu-
dnikom.

Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na tel. 01/300-88-11 ali
01/300-88-40, Robert Peternelj.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni pred-
vidoma do 31. 12. 2002.

Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Št. 23 Ob-78342
Zavod za izobraževanje odraslih Radov-

ljica, Višja strokovna šola, Kranjska cesta 2,
4240 Radovljica

vabi k sodelovanju
predavatelje in inštruktorje za

naslednje predmete:

1. strokovna terminologija v tujem jeziku
– univerzitetna izobrazba po eno- ali dvo-
predmetnem študijskem programu iz angle-
škega ali nemškega jezika;

2. poslovno sporazumevanje in vodenje –
univerzitetna izobrazba iz psihologije, komuni-
kologije, ekonomije ali organizacije dela;

3. ekonomika in menedžment – univer-
zitetna izobrazba iz ekonomije, organizacije
dela ali gospodarskega inženirstva;

4. računalništvo in informatika v prometu
– univerzitetna izobrazba iz računalništva in
informatike, matematike ali gospodarskega
inženirstva;

5. varnost v prometu in varstvo pri delu
– univerzitetna izobrazba iz prometa ali te-
hnologije prometa ali visoka strokovna izo-
brazba iz varstva pri delu in požarnega var-
stva;

6. matematika s statistiko – univerzitetna
izobrazba iz matematike ali ekonomije;

7. tehnološke značilnosti tovorov v pro-
metu – univerzitetna izobrazba iz prometa,
tehnologije prometa, kemijskega inženir-
stva, kemijske tehnologije ali kemije;

8. pogodbeno pravo – univerzitetna izo-
brazba iz prava;

9. prometni sistemi – univerzitetna izo-
brazba iz prometa ali tehnologije prometa;

10. tehnologija železniškega prometa –
univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehno-
logije prometa;

11. organizacija železniškega prometa –
univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehno-
logije prometa;

12. tehnologija cestnega prometa – uni-
verzitetna izobrazba iz prometa ali tehnolo-
gije prometa;

13. organizacija cestnega prometa – uni-
verzitetna izobrazba iz prometa ali tehnolo-
gije prometa;

14. tehnologija prometa – univerzitetna
izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa;

15. proge in progovne naprave v želez-
niškem prometu – univerzitetna izobrazba iz
gradbeništva;

16. urbanizem in cestni promet – uni-
verzitetna izobrazba iz gradbeništva ali arhi-
tekture;

17. signalno-varnostne in telekomunika-
cijske naprave – univerzitetna izobrazba iz
elektrotehnike, prometa ali tehnologije pro-
meta;

18. vlečna in transportna sredstva v že-
lezniškem prometu – univerzitetna izobraz-
ba iz strojništva – konstrukcijska smer;

19. vlečna in transportna sredstva v ce-
stnem prometu – univerzitetna izobrazba iz
strojništva – konstrukcijska smer;

20. trženje in komercialno poslovanje v
železniškem prometu – univerzitetna izo-
brazba iz ekonomije;

21. trženje in komercialno poslovanje v
cestnem prometu – univerzitetna izobrazba
iz ekonomije;

22. trženje in komercialno poslovanje –
univerzitetna izobrazba iz ekonomije;

23. regulacija prometnih tokov v ce-
stnem prometu – univerzitetna izobrazba iz
gradbeništva, prometa ali tehnologije pro-
meta;

24. skladiščenje in notranji transport –
univerzitetna izobrazba iz prometa, tehno-
logije prometa, organizacija dela ali eko-
nomije;

25. špedicija – univerzitetna izobrazba
iz prometa, tehnologije prometa, organiza-
cije dela ali ekonimije;

26. logistični poslovni sistemi – univerzi-
tetna izobrazba iz ekonomije, prometa ali
tehnologije prometa;

27. načrtovanje prevozov – univerzitet-
na izobrazba iz organizacije dela, prometa
ali tehnologije prometa;

28. praktično izobraževanje – univerzi-
tetna ali visoka izobrazba iz ekonomije,
organizacije dela prometa ali tehnologije
prometa.

Izbrani bodo kandidati, ki imajo vidne
strokovne dosežke predvsem na naslednjih
področjih: pri izvajanju izobraževanja v po-
djetjih, daljše praktične delovne izkušnje in
uspehe pri aplikaciji stroke, avtorstva ali so-
avtorstva pri študijskih programih, učnih na-
črtih, študijski literaturi; podiplomsko izo-
braževanje ter strokovno izpopolnjevanje
doma in v tujini; izkušnje pri izobraževanju
odraslih in druge strokovne reference.

Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v
tridesetih dneh po objavi razpisa na na-
slov: Zavod za izobraževanje odraslih Ra-
dovljica, Kranjska cesta 2, 4240 Radovlji-
ca, s pripisom “za predavatelja višje šole
za promet“.

Razpisuje delovno mesto ravnatelja višje
strokovne šole:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
usmeritve,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delih v izobraževanju.

Delovno mesto je predvideno za skraj-
šan delovni čas ali pogodbeno razmerje in
za dobo 5 let.

Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v tri-
desetih dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica,
Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica.

Zavod za izobraževanje odraslih
Radovljica

Ob-78352
Andreja Štih Maček, s.p., Trgovina na

drobno, s sedežem: Arclin št. 72, 3211
Škofja vas, matična št. 5025359, pravno-
org. oblika: samostojna podjetnica, obve-
ščam, da bom prenehala poslovati z dnem
28. 2. 2003, zaradi postopka prenehanja
dejavnosti samostojne podjetnice.

Maček Štih Andreja, s.p.,
Trgovina na drobno, Škofja vas

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-028/2-98 Ob-78354
V register političnih strank se pod za-

poredno številko 37, kjer je vpisana Stran-
ka demokratske akcije Slovenije, s
skrajšanim imenom SDA Slovenije in s
kratico imena SDAS, vpiše sprememba
statuta.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-62/02-4 Ob-78416
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: urad) je 26. 9.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je kon-
centracija družb International Business
Machines Corporation, New Orchard Ro-
ad, Armonk, New York 10504, ZDA (v
nadaljevanju: IBM), in Pricewaterhouse-
Coopers, 1301 Avenue of the Americas,
New York, New York, ZDA (v nadaljeva-

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-78348
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Protokol d.o.o., Ulica

15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Marinko Hrvatin, Kampel 12, 6000 Ko-

per,
– Vladimir Čok, Cesta na Markovec 32,

6000 Koper.
Direktor: Marko Hrvatin.

nju: PwC), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.

IBM in PwC sta dne 30. 7. 2002 podpi-
sala sporazum, ki se nanaša na prevzem
izključne kontrole nad celotnim globalnim
poslovanjem PwC pri izvajanju manage-
ment svetovalnih in tehnološko storitvenih
dejavnosti (PwC Consulting) s strani IBM.
Tako bo IBM pridobil neposreden nadzor
nad to družbo, kar predstavlja koncentraci-
jo v smislu druge alinee drugega odstavka
11. člena ZPOmK. Kot posledica izvede-
ne koncentracije bodo svetovalne dejav-
nosti PwC integrirane v podjetniško struk-
turo IBM in bodo delovale pod blagovno
znamko IBM.

Z nakupom PwC Consulting-a bo IBM
razširil paleto storitev, ki jih ponuja na trgu.
Dejavnosti so v veliki meri komplementarne
in pozitivno vplivajo na odločitev kupca o
izbiri dobavitelja IT storitev. Vstopne ovire

Objave gospodarskih
družb

Ob-78580
Obvestilo

iz prvega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah

(ZGD)
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d.,

Naklo, Cesta na Okroglo 3 (Živila Kranj,
d.d.), in Vele, Trgovska družba, d.d., Dom-
žale, Ljubljanske ceste 64 (Vele, d.d.), ob-
veščata delničarje, da sta dne 1. 10. 2002
Okrožnemu sodišču v Kranju predložili na-
slednje obvestilo:

I.
a) da bo skupščina delničarjev Živil Kranj,

d.d., vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Kranju, vl. št. 10029900, ki bo
odločala o pripojitvi Vele, d.d., k Živilom
Kranj, d.d., zasedala dne 14. 11. 2002,

b) da bo skupščina delničarjev Vele d.d.,
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani, vl. št. 10095500, ki bo odločala
o pripojitvi Vele, d.d., k Živilom Kranj, d.d.,
zasedala dne 14. 11. 2002.

so nizke, pomemben dejavnik uspeha na
trgu IT storitev je sposobnost ponudnika hi-
trega prilagajanja spreminjajočim se potre-
bam kupcev v dinamičnem tržnem okolju.
Tržni deleži nihajo in konkurenti se borijo za
kratkoročno konkurenčno prednost pred
ostalimi ponudniki IT storitev. V takšnem
okolju tudi pridobitev vodilnega tržnega po-
ložaja ne dovoljuje neodvisnega ravnanja na
trgu. Družba IBM zagotavlja ponudbo števil-
nih različnih proizvodov in storitev, vendar
nima prevladujočega položaja na proizvo-
dnem oziroma storitvenem upoštevnem tr-
gu. Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da ob upoštevanju znanih podatkov o struk-
turi in delovanju definiranih upoštevnih tr-
gov, ni izkazan resen sum, da bi bila kon-
centracija neskladna s pravili konkurence.
Koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja
učinkovite konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

II. Obenem s tem obvestilom sta Živila
Kranj, d.d., in Vele, d.d., predložila naslov-
nemu sodišču “Pogodbo o pripojitvi Vele,
Trgovske družbe, d.d. k Živilom Kranj, d.d.“,
ki sta jo upravi obeh družb sklenili v obliki
notarskega zapisa notarja pod opr. št. SV
748/02 dne 30. 9. 2002 in ki jo je pregle-
dal nadzorni svet Živila Kranj ter o tem podal
poročilo z dne 2. 10. 2002.

Sodišče je navedeno pogodbo vpisalo
pod opravilno številko Srg 1796/2002.

III. Živila Kranj, d.d., s tem obvestilom
opozarjajo delničarje,

a) da se delničarjem Živila Kranj, d.d., od
dne 11. 10. 2002 do zasedanja skupščine,
ki bo dne 14. 11. 2002 odločala o pripojitvi,
v Naklem, Cesta na Okroglo 3, v tajništvu
predsednika uprave vsak delovnik med 9. in
12. uro in delničarjem Vele, d.d., od dne
11. 10. 2002 do zasedanja skupščine, ki bo
dne 14. 11. 2002 odločala o pripojitvi, na
sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska ce-
sta 64, 1. nadstropje, tajništvo družbe, vsak
delovnik med 9. in 12. uro zagotavlja pre-
gled in jim daje na vpogled naslednje listine:

– pogodba o pripojitvi Vele, Trgovske
družbe, d.d., k Živilom Kranj, d.d., z dne
30. 9. 2002,

– predlog statuta delniške družbe Vele
Živila, d.d.,

– letna poročila delniških družb Živila
Kranj, d.d., in Vele, d.d., za poslovna leta
1999, 2000 in 2001,

– poročilo uprav Živil Kranj, d.d., in Ve-
le, d.d., o pripojitvi,

– poročilo nadzornih svetov Živil Kranj,
d.d., in Vele, d.d., o pripojitvi,

– poročilo o reviziji pripojitve,
– vmesni bilanci Živil Kranj, d.d., in Vele,

d.d., na dan 30. 6. 2002,
b) da bodo Živila Kranj, d.d., oziroma

Vele, d.d., vsakemu delničarju na njegovo
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dali prepis listin iz III/a točke.

Vele, d.d.,
Stane Skok,

generalni direktor
in

Živila Kranj, d.d.,
Branko Remic,

predsednik uprave

Javne prodaje delnic

Ob-78545
Kompas Mejni turistični servis d.d. 1514

Ljubljana, Pražakova 4, skladno s Pravili
Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev Kompas MTS d.d., Praža-
kova 4, 1000 Ljubljana objavlja

poziv za prodajo
delnic družbe Kompas MTS d.d.

Ponudnik za odkup delnic je Kompas
MTS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana.

Ponudba se nanaša na 705.342 nava-
dnih imenskih delnic izdajatelja Kompas
MTS d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, s
katerimi se trguje v borzni kotaciji Ljubljan-
ske borze vrednostnih papirjev d.d. pod oz-
nako MTSG. Nominalna vrednost ene delni-
ce je 1.000 SIT.

Pogoji ponudbe za odkup:
Skladno s sklepom o zmanjšanju osnov-

nega kapitala z odkupom in umikom lastnih
delnic, sprejetim na 15. skupščini delničar-
jev Kompas MTS d.d. dne 20. 6. 2002, bo
družba odkupila delnice od delničarjev, vpi-
sanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v
centralnem registru KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan
26. 6. 2002, pri čemer ima vsak delničar
pravico prodati sorazmerni del delnic (20%)
glede na njegov delež v osnovnem kapitalu
družbe na dan 26. 6. 2002 in sicer po ceni
1.640 SIT. Število delnic, ki so predmet te
prodaje, se bo pri odkupu zaokroževalo na
polno število, in sicer navzdol, pri čemer
pogoje za prodajo izpolnjujejo tisti delničar-
ji, ki so imeli na dan 26. 6. 2002 v lasti
najmanj pet delnic Kompas MTS d.d.

Družba v skladu z navedenim sklepom
poziva delničarje, da v času veljavnosti po-
nudbe, to je od 7. 10. 2002 do vključno
6. 11. 2002, sprejmejo ponudbo in proda-
jo delnice pri Abanki d.d. v Ljubljani oziroma
njenih poslovalnicah po Sloveniji, ki je s
strani Kompas MTS d.d. pooblaščena za
opravljanje storitev odkupa delnic, ali pri
katerikoli borzno posredniški družbi ali ban-
ki, ki ima dovoljenje Agencije za trg vredno-
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stnih papirjev za opravljanje storitev v zvezi
z vrednostnimi papirji.

Kompas MTS d.d. bo kupnino za odku-
pljene delnice poravnal v roku 30 dni od
zaključka veljavnosti ponudbe, to je do
vključno 6. 12. 2002.

Za vse dodatne informacije pokličite na
Abanko Jerneja Žižka, tel. 01/47-18-183
oziroma na Kompas MTS d.d. Vita Krašov-
ca, tel. 01/23-44-112 ali ga. Petro Cerc,
tel. 01/23-44-130.

Kompas MTS d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-78212
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 16. 9. 2002 direk-
tor družbe Dom starejših občanov Medvo-
de, d.o.o., Zbiljska cesta 15, 1215 Medvo-
de, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša

605,988.105,97 SIT se zmanjša za znesek
103,000.000 SIT in po zmanjšanju znaša
502,988.105,97 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Dom Medvode d.o.o., Medvode

Ob-78213
Družba Agro Mrkac d.o.o., Cesta v

Šmartno 29, 1000 Ljubljana, vpisana v so-
dni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
pri vl. št. 061/11843600, je na svoji skup-
ščini dne 20. 9. 2002 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
na podlagi katerega se je osnovni kapital

družbe, ki je doslej znašal 46,719.581,78
SIT zmanjšal za 36,719.581,78 SIT tako,
da po novem znaša 10,000.000 SIT.

Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo ali z zma-
njšanjem osnovnega kapitala soglašajo.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

Agro Mrkac d.o.o., Ljubljana
direktor družbe

Damijan Zupančič

Ob-78353
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Serving d.o.o., Koper,
Ulica OF 9, direktor družbe objavlja skraj-
šan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša

120,364.273,71 SIT se nominalno zma-
njša za 90,364.273,71 SIT, tako da je po
zmanjšanju osnovni kapital družbe
30,000.000 SIT.

Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Serving d.o.o., Koper

Ob-78399
Družba Data – Z, d.o.o., Ljubljanska

19a, Kamnik, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pri vl. št.
1/20222/00, je na svoji skupščini dne
19. 9. 2002 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi izstopa družbenika, na podlagi ka-

terega se je osnovni kapital družbe, ki je
doslej znašal 52,410.299 SIT, zmanjšal za
50,310.299 SIT, tako da po novem znaša
2,100.000 SIT.

Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala sogla-
šajo.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

Data – Z, d.o.o., Kamnik
direktorica družbe
Mirjana Zejnelagić

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic
Ob-78508

Družba Modna konfekcija Ideal d.d., Ce-
sta 25. junija 22, 5000 Nova Gorica, objav-
lja preklic sklica 5. redne skupščine Mo-
dne konfekcije Ideal d.d. Nova Gorica,
ki jo je sklicala uprava družbe Modna kon-
fekcija Ideal d.d. za dne 17. 10. 2002 ob
16. uri in je bila objavljena v Ur. l. RS z dne
20. 9. 2002.

Modna konfekcija Ideal d.d.,
Nova Gorica

Ob-78509
Na podlagi 36. točke Statuta družbe Mo-

dna konfekcija Ideal d.d. Nova Gorica, skli-
cuje uprava družbe

5. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova

Gorica,
ki bo dne 20. 11. 2002 ob 16. uri v

prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna in se za predsednika skup-
ščine izvoli Silič Iva, za preštevalko glasov
pa Kos Adrijano. Na seji bo prisotna notar-
ka Eva Lučovnik za sestavo notarskega za-
pisnika.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001.

3. Ugotovitev in poraba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 488.750,25 SIT se uporabi za
pokrivanje izgube iz preteklih let.

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2001.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: za člane nad-

zornega sveta se imenujejo naslednji člani:
1. Božič Irena,
2. Gregorčič Edo,
3. Humar Tanja,
4. Hadalin Zorana,
5. Tomažič Lidija.

5. Imenovanje revizorjev za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 2001 se imenuje revizorska
hiša AB-EKO d.o.o. Solkan, Trg. M. Plenči-
ča 23.

6. Seznanitev skupščine z napako v 3.
sklepu skupščine z dne 17. 10. 2001.

Predlog sklepa: skupščino se seznani,
da je prišlo v sklepu št. 3, sprejetem na
skupščini družbe dne 17. 10. 2001 do na-
pake v višini poslovne izgube iz leta 2000,
ki pravilno glasi 12,007.787,41 SIT, name-
sto 13,421.366,67 SIT.

7. Seznanitev skupščine z napako v na-
slovu sedeža firme.

Predlog sklepa: skupščino se seznani,
da je prišlo pri vpisu v sodni register do
napake v naslovu sedeža firme, ki pravilno
glasi Cesta 25. junija 22, namesto Cesta
25. junija 25 in da se v registru opravi spre-
memba oziroma popravek le-tega.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo (osebno ali s priporočeno poši-
ljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta
25. junija 22.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skup-
ščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica

uprava
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Ob-77940
Na podlagi 20. člena Statuta Toplic Do-

brna d.d. ter v skladu z določili 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe

7. redno skupščino
delniške družbe Toplice Dobrna,

Termalno zdravilišče, d.d.,
ki bo v torek, dne 5. 11. 2002, ob 12.

uri v konferenčni dvorani v hotelu Dobrna,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov po pre-
dlogu uprave. Za notarja se imenuje Anton
Rojec.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi Letnega poročila Toplic Dobrna d.d. za
leto 2001 in stališče nadzornega sveta k
poročilu pooblaščenega revizorja za poslov-
no leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in nadzornega sve-
ta za leto 2001 in mnenjem revizijske hiše
EPIS d.o.o. Celje.

3. Pokrivanje izgube za leto 2001.
Predlog sklepa: uprava družbe v skladu

s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta pre-
dlaga skupščini, da se izguba iz leta 2001,
v znesku 114,143.042,20 SIT pokrije iz
splošnega prevrednotovalnega popravka re-
zerv v 100% vrednosti.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu, s katero se
potrjuje in odobri delo uprave in nadzorne-
ga sveta v letu 2001.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2002 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo EPIS d.o.o.

6. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi podane odsto-
pne izjave Janeza Pergarja s funkcije člana
nadzornega sveta in podane odstopne izja-
ve Jožeta Horvata s funkcije predsednika
nadzornega sveta se razreši imenovana čla-
na in imenujeta dva nova člana nadzornega
sveta in sicer:

– Roza Mlakar Kukovič, univ. dipl. ek.,
ki bo nadomestila dosedanjega predsedni-
ka nadzornega sveta Jožeta Horvata in

– Gregor Pivec, dr. med., ki bo nado-
mestil dosedanjega člana nadzornega sveta
Janeza Pergarja,

za mandatno obdobje do dne izteka man-
data preostalih članov nadzornega sveta.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

predhodnem pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta se potrdijo predlagane spremem-
be statuta delniške družbe:

– spremeni se naziv firme, ki se na novo
imenuje: Terme Dobrna d.d.

– spremeni se 46. člen, tako da glasi:
Družba zadeve, pomembne za delničar-

je, objavi v časopisu Finance, ki se določi
kot glasilo družbe. Sklic skupščine in druge
zadeve, za katere zakon določa dolžnost
objave, objavi tudi v Uradnem listu RS.

Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da pripravi čistopis statuta in ga
predloži na pristojno registrsko sodišče.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli glasovnice.

Dvorana, v kateri bo potekla skupščina
bo zaradi administrativnih opravil odprta 30
minut pred začetkom zasedanja.

Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Vabljene delničarje prosimo, da utemelje-
ne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zase-
danje 30 minut kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Toplice Dobrna, Termalno zdravilišče
d.d., Dobrna

direktor:
Danijel Brcko, univ. dipl. ek.

Št. 1662 Ob-78281
Na podlagi 6.3 točke Statuta delniške

družbe Projektivni biro Velenje d.d., Prešer-
nova 8, Velenje, sklicuje direktor družbe

5. skupščino
delniške družbe Projektivni biro

Velenje d.d., Prešernova 8, Velenje,
ki bo v torek, 5. novembra 2002, na

sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8 ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Jože Vrečko, za preštevalca glasov se
izvolita Bernarda Lepko in Sabina Ramšak.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Avgust Ri-
bič, ki bo sestavil zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 in pisnim poročilom nad-
zornega sveta k letnemu poročilu ter podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2001.

Predloga sklepov:
a) skupščina se je seznanila z letnim po-

ročilom za leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za poslovno leto 2001,

b) skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2001.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček, ki na dan 31. 12. 2001 znaša
1,228.251,39 SIT, se razporedi v druge
rezerve iz dobička.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih

delnic in oblikovanja vira za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa 5.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta

skladno z določili 240. člena ZGD skupščina
pooblašča upravo družbe, da lahko po svo-
jem preudarku in v dobrobit družbe kupi la-
stne delnice družbe, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega ka-
pitala, s tem, da najvišja cena na dan nakupa
praviloma ne sme presegati knjigovodske vre-
dnosti, najnižja cena pa praviloma ne sme biti
manjša, kot je 600 SIT na delnico.

Vir za odkup delnic se zagotavlja v skla-
du z določili Zakona o gospodarskih
družbah in satuta družbe.

Pooblastilo upravi dano s tem sklepom
velja 18 mesecev od dneva sprejema na
seji skupščine.

Predlog sklepa 5.2:
Skupščina pooblasti upravo družbe, da

na podlagi tega sklepa pridobljene lastne
delnice lahko umakne brez nadaljnega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2002 se imenuje
družba Ripro-družba za revizijo, podjetni-
ško svetovanje in razvoj d.o.o. iz Velenja.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu na sedežu družbe vsak delavnik od
11. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skuščine.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo imetniki delnic, ki so vpisane v
delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo družbi svo-
jo udeležbo na skupščini. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz so-
dnega registra.

Prostor zasedanja skupšine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje eno uro kasneje v istem prostoru.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Projektivni biro Velenje, d.d., Velenje
direktor družbe

Janez Božič

Št. 72/2002 Ob-78338
Na podlagi 29. točke Statuta družbe,

sklicujemo

10. skupščino družbe
I & I, Avtobusni prevozi, delniška

družba, s sedežem v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32,
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ki bo v sredo, dne 6. 11. 2002 ob 13.
uri v sejni dvorani poslovne stavbe Inter-
europe d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nad-
stropje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Spremembe Statuta – prečiščeno be-

sedilo.
4. Soglasje skupščine k vstopu novega

delničarja.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov, ter se imenuje notarka po predlogu
sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev gla-
sov, predsednik razglasi sklepčnost skup-
ščine.

Predlog sklepa k 3. točki: sprejmejo se
predlagane spremembe Statuta – prečišče-
no besedilo po predlogu sklicatelja.

Predlog sklepa k 4. točki : skupščina
družbe I & I d.d. soglaša z vstopom novega
delničarja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave, pa do vključno
5. 11. 2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po ob-
javi tega sklica, v tajništvu uprave na sede-
žu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
V. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo  mora  biti  pisno  in  vsebovati
splošne  podatke  (za  fizične  osebe  ime  in
priimek,  ter  naslov  pooblaščenca, kraj in
datum, ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek, ter naslov poobla-
ščenca za firmo, sedež ter podpis in žig poo-
blastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna in prednostna delnica da-
je delničarju 1 glas.

O vseh točkah dnevnega reda, je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta šestdeset minut pred začet-
kom zasedanja. Če skupščina ne bo
sklepčna, po ponovno zasedanje istega
dne, t.j. 6. 11. 2002 ob 14. uri v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

I & I d.d.
uprava

Ivan Djurkov

Ob-78343
Na podlagi VII/3 točke statuta družbe

IBT projektiranje in inženiringi, d.d., Trbov-
lje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje

in inženiringi, d.d., Trbovlje,
Gimnazijska 16,

ki  bo  v  sredo,  6.  11.  2002  ob
12. uri, na sedežu družbe na Gimnazijski
cesti 16, Trbovlje, ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skup-
ščine po predlogu uprave.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta.

3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2001.

Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-
ta 2001 se pokrije iz revalorizacijskega po-
pravka kapitala.

4. Predlog razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za poslovno leto 2002 skupšči-
na imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.

6. Razrešitev  člana  nadzornega  sveta
in  izvolitev  novega  člana  nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta, ki predstavlja kapital in
imenuje novega člana nadzornega sveta, ka-
terega mandat traja do izteka mandata nad-
zornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3
delovne dni pred sejo skupščine na sede-
žu družbe.

Pozivamo  udeležence,  da  se  ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe eno uro pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 6. 11. 2001.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska cesta 16, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega

reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IBT projektiranje in inženiringi, d.d.,
Trbovlje

uprava družbe

Ob-78363
Uprava družbe Sivent, d.d., Ljubljana,

na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

1. zasedanje skupščine
delničarjev družbe Sivent, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 4. 11. 2002, ob

8.30, v sejni sobi poslovne zgradbe v Ljub-
ljani, Streliška 12, 1. nadstropje, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Gregor Godeša, za prešte-
valki glasov pa Urša Ašič in Urška Comino.
Vabljeni notar je Miro Bregar iz Litije.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
delničarjev družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine družbe.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 647,741.000 SIT in po zma-
njšanju znaša 71,971.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede poenostavlje-
no, z namenom prenosa sredstev v kapital-
ske rezerve.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z umikom dveh delnic in združevanjem
preostalih delnic, in sicer:

1. Dve delnici družbe v nominalni vre-
dnosti po 1.000 SIT, ki jih družba pridobi
neodplačno kot lastne delnice, se umakne-
ta. Znesek, enak nominalni vrednosti umak-
njenih delnic, to je 2.000 SIT, se odvede v
kapitalske rezerve družbe.

2. Preostalih 719.710 delnic se zdru-
žuje, tako da se po deset dosedanjih delnic
združi in oblikuje eno novo navadno delni-
co, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsa-
ka. Znesek razlike, nastale po združitvi del-
nic, to je 647,739.000 SIT, se iz osnovne-
ga kapitala odvede tako, da se prenese v
kapitalske rezerve družbe. Družba bo naj-
kasneje v tridesetih dneh po vpisu sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster izdala 71.971 novih navadnih delnic,
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka, s
katerimi se nadomestijo dosedanje delnice
družbe. Presečni datum združitve in zame-
njava delnic bo enak datumu izdaje novih
delnic.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v skladu s sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju pooblaščenega revizorja za revizijo
poslovanja družbe v letu 2002.
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Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za revizijo poslovanja družbe v poslov-
nem letu 2002 se na predlog nadzornega
sveta imenuje revizijska hiša Ernst & Young,
d.o.o.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa:
1. Sejnina za predsednika nadzorne-

ga sveta znaša 350 EUR neto in 300 EUR
neto za člana nadzornega sveta v tolarski
protivrednosti po tečaju Banke Slovenije na
dan izplačila.

2. Sejnina članom nadzornega sveta
v višini iz prejšnje točke se izplača od dneva
imenovanja članov nadzornega sveta za vse
seje nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti
delničarji oziroma pooblaščeni zastopniki,
ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino in
bodo kot delničarji vpisani v delniško knji-
go pri KDD, d.d., Ljubljana, na dan zase-
danja. Delničar mora svojo identiteto izka-
zati z osebno izkaznico ali z izpisom iz re-
gistra pravnih oseb in pooblastilom. Zaradi
potreb identifikacije mora pooblastilo vse-
bovati ime, priimek, matično številko in na-
slov pooblaščenca oziroma pooblastitelja,
ki je fizična oseba, za pravne osebe pa ime
firme, sedež in matično številko.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje
istega dne ob 9. uri, ko skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Udeleženci dvignejo glasovnice, ki so
hkrati tudi vstopnice v dvorano, v poslovnih
prostorih družbe najmanj 1 uro pred začet-
kom skupščine na kraju zasedanja skupšči-
ne. Zaradi potreb identifikacije zamudniki
ne bodo imeli vstopa v dvorano.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe Sivent, d.d., Ljubljana, vsak delav-
nik od dneva sklica skupščine do zaseda-
nja, od 9. do 13. ure.

Sivent, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-78364
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mli-

nostroj d.d. Domžale, uprava družbe skli-
cuje

5. redno skupščino,
ki bo v sredo, 6. 11. 2002 ob 12. uri, v

poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.,
Domžale, Študljanska c. 5.

Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti

skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovni organi skupščine.
2. Predstavitev poročila nadzornega sve-

ta o rezultatu preveritve letnega poročila in
predloga za uporabo bilančnega dobička,
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

2.1 Predlog  sklepa:  na  predlog  upra-
ve in nadzornega sveta bo o uporabi
bilančnega dobička iz poslovnega leta
2001 v višini 5,362.146 SIT odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).

2.2 Predlog sklepa: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na lastno željo se odpo-
kličeta predsednik nadzornega sveta Rajko
Žužek in član nadzornega sveta Kristijan
Kontarščak, skupščina pa imenuje dva no-
va člana nadzornega sveta, in sicer Jožeta
Zupanca in Franca Kocjančiča.

4. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala družbe.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 150,452.000 SIT se zmanjša za
67,126.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z umikom 67.126 lastnih
delnic družbe. Plačilo kupnine za pridobitev
67.126 lastnih delnic se bo izvršilo potem,
ko bo od objave vpisa skupščinskega sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register poteklo 6 mesecev in ko bo up-
nikom, ki se bodo v tem roku javili, zagoto-
vljeno poplačilo ali zavarovanje. Uprava v
roku 15 dni po objavi sklepa skupščine o
tem obvesti upnike in jih obvesti o njihovih
pravicah, ki jih imajo po zakonu. Osnovni
kapital je zmanjšan z dnem vpisa tega skup-
ščinskega sklepa v sodni register.

Nadzorni svet družbe se pooblasti za
uskladitev besedila statuta s skupščinskim
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2002 imenuje družba Ripro
d.o.o. iz Velenja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pis-
nim pooblastilom delničarja in njegovim po-
trdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki, tako da prija-
va prispe na sedež družbe najkasneje do
3. 11. 2002, sicer nima pravice do udele-
žbe na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupšči-
ne se morajo podpisati na seznam udele-
žencev in prevzeti glasovalne listične.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe od 4. oktobra 2002 do 3. novembra
2002, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Mlinostroj d.d., Domžale
uprava

Miroslav Jerin

Ob-78417
Uprava družbe Gopharm d.d., Nova

Gorica, sklicuje

sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 7. 11. 2002 ob 17. uri, v

konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva
7, Nova Gorica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
b) Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Martina Klanj-

šček,
– preštevalki glasov: Metka Prinčič in

Anita Grobiša,
– notarka: Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom o poslovanju družbe Gopharm d.d., No-
va Gorica, za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 2001 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
dobiček za poslovno leto 2001 v znesku
11,537.000 SIT nerazporejen. Upravi in
nadzornemu svetu se podeljuje razrešnico
za delo v poslovnem letu 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2002 ime-
nuje revizijska hiša Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 111.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta Kebe Ivana in na
njegovo mesto imenuje novo članico nad-
zornega sveta Kovačič Terezijo.

6. Opredelitev namena sklada lastnih
delnic in pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: sklad lastnih delnic je
ustanovljen z namenom, opredeljenim v pr-
vem odstavku 240. člena ZGD.

Na predlog nadzornega sveta in skladno
z določili 240. člena ZGD skupščina po-
oblašča upravo družbe, da lahko ob sogla-
sju nadzornega sveta in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe. Najvišja cena ne
sme presegati knjigovodske vrednosti del-
nice in ne sme biti nižja od nominalne vre-
dnosti delnice.

7. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova
Gorica ter najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno, s priporoče-
no pošto, prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po po-
oblaščencu oziroma zastopniku. Poobla-
ščenci morajo prijavi priložiti pisno poobla-
stilo. Pooblastila morajo biti dostavljena
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Ves čas trajanja pooblastilnega razmer-
ja morajo biti shranjena na sedežu družbe.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj, datum ter podpis
pooblastitelja.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še s kopijo po-
oblastila.
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Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in
s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 7. 10. 2002 dalje na sedežu
družbe Gopharm d.d., Nova Gorica, vsak
delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju
skupščine se odloča o objavljenih predlo-
gih sklepov po posameznih točkah dnevne-
ga reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje
z dvigom rok. Vsaka delnica šteje en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine na sedež družbe Gopharm
d.d., Nova Gorica, pisno podajo razumno
utemeljen nasprotni predlog k posamezni
točki dnevnega reda.

Gopharm d.d., Nova Gorica
uprava

Ob-78500
Na podlagi 10.3. točke statuta Krona

holding finančna družba d.d., Ljubljana, di-
rektor družbe sklicuje

11. sejo skupščine
delničarjev družbe Krona holding d.d.

ki bo dne 6. 11. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi družbe DUS Krona d.o.o. na Štefanovi
13a, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine Marko Vavpetič in preštevalka
glasov Mateja Puklek Šketa. Seji prisotvuje
vabljena notarka Nada Kumar.

2. Sprememba statuta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-

mejo se spremembe in dopolnitve statuta
po predlogu v prilogi.

3. Pooblastilo upravi o vsebini pravic iz
delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča di-
rektorja družbe, da skladno s 6.4.2. točko
statuta družbe Krona holding d.d. odloča o
morebitnih prednostnih pravicah do novo
izdanih delnic. Za svojo odločitev direktor
pridobi soglasje nadzornega sveta.

Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poobla-

ščence na podlagi 10.3.3. točke statuta po-
zivamo, da svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Prijave in pooblastila naj na se-
dež družbe prispejo najkasneje do 1. 11.
2002. Skladno s točko 10. 2. Statuta Kro-
na holding d.d. število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu družbe Krona holding d.d., Štefanova

13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.

Krona holding d.d.
direktor

Igor Maroša

Stečajni postopki
in likvidacije

St 159/2002 S-78170
To sodišče je s sklepom St 159/2002

dne 23. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom NO - PA, d.o.o., Rožna uli-
ca 15, Kočevje, matična številka 1589385,
šifra dejavnosti 55.303.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi doka-
zi o obstoju terjatve in kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 12. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2002

St 127/2002 S-78171
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 127/2002 z dne 19. 9. 2002 posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom IMP
SKIP d.d., Gorenjska cesta 20, Mengeš
ustavilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2002

St 142/2002 S-78172
To sodišče je s sklepom z dne 12. 9.

2002 pod opr. št. St 142/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom IS-
KRA – Stikalni elementi, d.d., Industrija
stikalnih in zaščitnih elementov, Dobre-
polje, Predstruge 29, Videm - Dobrepo-
lje, matična številka 5185661, šifra dejav-
nosti 31.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglsno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Objave sodišč

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 9.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je dolo-
čena Marta Kalpič Zalar, odvetnica v Ljubljani.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana,

– Tera, d.o.o., Tolmin,
– Sodexho, d.o.o., Ljubljana,
– Amex, d.o.o., Ljubljana,
– Zoran Tavželj, Hočevje 9, Krka, pred-

stavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 9. 2002

St 207/2000 S-78173
To sodiščeje s sklepom opr. št.

St 207/2000 dne 17. 9. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Trgovina in bife
Slovenka, Metka Goljevšček s.p., Dolga
vas, Kočevska cesta 71, Kočevje, ter nato
z istim sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnoti tega sklepa
izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2002

St 172/2002 S-78174
To sodišče je s sklepom St 172/2002

dne 24. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Histor, d.o.o., storitve in
trgovina, Gregorčičeva 7, Ljubljana, ma-
tična številka 10171100, šifra dejavnosti
74.700.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni re-
gister.

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 18. 12. 2002 ob 9.30 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2002



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 85 / 4. 10. 2002 / Stran 6863

St 68/2002 S-78175
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 68/2002 z dne 24. 9. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom G GRAD-
NJE d.o.o. – v stečaju, Zaloška 69, Ljub-
ljana.

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 24. 9. 2002

St 116/2002 S-78176
To sodišče je s sklepom St 116/2002

dne 25. 9. 2002 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Obnova z.b.o., stano-
vanjska zadruga, Ljubljana, Dunajska
367, matična številka: 5171431.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi tudi na so-
dni deski tega sodišča ter vpiše v sodni
register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva,
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2002 ob 10.15 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 25. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

St 14/97 S-78317
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi Preskrba Poljčane Trgovi-
na in storitve d.d., - v stečaju, Poljčane,
Bistriška 54, dne 22. 11. 2002 v sobi št.
253 ob 10.30:

– peti narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za

glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 217)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2002

St 23/2001 S-78318
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi MB-LES Družba za proiz-
vodnjo in storitve d.o.o. - v stečaju, Lim-
buš, Limbuška cesta 2, dne 22. 11. 2002
v sobi št. 253 ob 11.30:

– drugi narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za

glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 217)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2002

St 27/2002 S-78319
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Trgovsko podjetje Dumimex d.o.o.,
Rošpoh 158, Kamnica se v skladu s 99./I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2002

St 49/2001 S-78320
To sodišče je s sklepom opr. št. St

49/2001 z dne 24. 9. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Igorjem Confidentijem s firmo
Confidenti Igor – okrepčevalnica “Kava
bar Picadilly“ s.p., Maribor, bivša kasarna
Melje - objekt A, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002

St 23/2002-32 S-78322
Postopek prisilne poravnave nad dolžni-

kom N + N, podjetje za izvoz, uvoz, trgo-
vino, turizem in gostinstvo d.o.o. Blej-
ska Dobrava, Blejska Dobrava 147, Blej-
ska Dobrava, matična številka družbe
5378290, šifra dejavnosti družbe 51.700,
začet s sklepom Okrožnega sodišča v Kra-
nju, opr. št. St 23/2002 z dne 23. 8. 2002
se ustavi.

Upravitelj prisilne poravnave se razreši.
Upniški odbor se razreši.
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

opr. št. St 23/2002 z dne 25. 9. 2002
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
N + N, podjetje za izvoz, uvoz, trgovino,
turizem in gostinstvo d.o.o., Blejska Dobra-
va, Blejska Dobrava 47, Blejska Dobrava,
matična številka družbe: 5378290, šifra de-
javnosti družbe: 51.700.

Za stečajnega upravitelja je določen La-
dislav Hafner, Reteče 134, Škofja Loka.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku stečajnega postop-
ka na oglasno desko, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 2
mesecev od dneva objave tega oklica.

Prijave terjatev poravnalnemu senatu se
ne upoštevajo.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 1. 2003 ob 14. uri v sobi št. 12/pri-
tličje tega sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 25. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2002

St 12/2002-14 S-78323
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2002 z dne 25. 9. 2002 na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisil-

ni poravnavi, stečaju in likvidaciji začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Pension
Borka, Tasić Borka s.p., Borovška ce-
sta 71, Kranjska Gora, matična številka:
5937188, šifra dejavnosti: 55.100 in ga z
istim sklepom zaključilo.

Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2002

St 26/2002-9 S-78324
To sodišče je s sklepom opr. št. St

26/2002 z dne 26. 9. 2002 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Anekta,
komunikacijski center d.o.o., Spodnji
Plavž 42e, Jesenice, matična številka:
1580825, šifra dejavnosti: 74.130 in ga z
istim sklepom zaključilo.

Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2002

St 73/2002 S-78325
To sodišče je s sklepom St 73/2002

dne 26. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zakrajšek Vojko s.p., Izde-
lava plošč, filij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas, Podvine 25a, Zagorje ob Savi,
davčna št. 48385107 ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih po-
djetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2002

St 50/2002 S-78326
To sodišče je s sklepom St 50/2002

dne 25. 9. 2002 začelo nad premoženjem
izbrisane družbe iz sodnega registra:
ZOEPPRITZ d.o.o., tekstilno podjetje Ri-
bnica stečajni postopek.

Dejanja opravljena v likvidacijskem po-
stopku veljajo tudi v stečajnem postopku.
Stečajni postopek izvedejo likvidacijski se-
nat in likvidacijska upraviteljica Olga Tanko
kot stečajni senat in stečajna upraviteljica.

Upnike, ki še niso prijavili terjatev v likvi-
dacijskem postopku pozivamo, da prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh me-
secih od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 12. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

St 47/2001-11 S-78419
To sodišče je s sklepom opr. št. St

47/2001 z dne 27. 9. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Telefon tra-
de d.o.o., trgovina - servis, Staneta Ža-
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garja 27a, Kranj, matična številka:
5529778, šifra dejavnosti: 51.850.

Za stečajnega upravitelja je določen Gre-
ga Erman, Dunajska 106, Ljubljana.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 1.
2003 ob 13. uri v sobi št. 113/I Okrožnega
sodišča v Kranju.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko Okrož-
nega sodišča v Kranju dne 27. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2002

St 126/2001 S-78420
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

126/2001 z dne 26. 9. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Euromercat
Import Export d.o.o., Rimska 11, Ljublja-
na – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2002

St 72/2002 S-78421
To sodišče je s sklepom opr. št. St

72/2002 dne 26. 9. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mirsad Husić, ITO
Elektroinštalacije s.p., Hrastnik, Cesta
1. maja 76, davčna številka 16844190,
ter nato z istim sklepom ta postopek zaklju-
čilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra podjetnikov pri
DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2002

St 114/2002 S-78422
To sodišče je s sklepom St 114/2002

dne 26. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Anton Pavlič s.p., zidar-
stvo, fasaderstvo in keramičarstvo, Ce-
sta 20. julija 2/b, Zagorje ob Savi, dav-
čna številka 41843819 ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih po-
djetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2002

St 123/2002 S-78423
To sodišče je s sklepom z dne 18. 9.

2002 pod opr. št. St 123/2002 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
TV 3 Televizijska dejavnost d.o.o., Štu-
la 23, Ljubljana-Šentvid, matična števil-
ka 5895634, šifra dejavnosti 92.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja tega oklica pozivamo, naj po-
ravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi te-
ga oklica prijavijo svoje terjatve, kolkovane
s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (18. 9. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Grega Erman iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– DE FACTO d.o.o., Maribor, Partizan-
ska 30,

– VPK d.o.o., Ljubljana, Kranjčeva 22,
– ATRP, Kotnikova 19a, Ljubljana,
– Zavod Sv. Stanislava, Štula 23, Ljub-

ljana - Šentvid,
– FORŠ d.o.o., Slovenska 17, Maribor,
– VIDEO ART d.o.o., Vojkova 2, Ljub-

ljana,
– Mladen Sichrovsky, predstavnik sveta

delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 18. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 9. 2002

St 54/2001 S-78424
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.

St 54/2001, je sodišče dne 26. 9. 2002
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Dimnikarstvo, Gregor Franc Starič s.p.,
Kidričeva ulica 1, Sežana, in ker premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zado-
šča za stroške stečajnega postopka, stečaj-
ni postopek tudi takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris stečajnega dolžnika iz vpisnika samo-
stojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2002

St 34/2002 S-78425
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 34/2002 sklep z
dne 26. 9. 2002:

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. členu in 44/II ZPPSL, v skla-
du z dol. 52. členom ZPPSL razpisuje na-
rok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Veplas media, Družba za zaposlovanje
invalidov d.o.o., Štrbenkova 10, Velenje,
ki bo dne 23. oktobra 2002 ob 9. uri v sobi
št. 106/I. tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 9. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2002/00444 IZ-17069
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2002/00444 z dne 17. 9. 2002,
v izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova 2, zoper dolžnika in zasta-
vitelja Etra d.o.o., Svetelka 5, Dramlje, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 12,000.000 SIT s pogod-
beno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvi-
jo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, in sicer po-
slovni prostori v izmeri 145,10 m2 in 1/6
stavbnega zemljišča, kar znaša 347 m2, ka-
terega je lastnik dolžnik kot zastavitelj na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 6. 2002
do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2002

Z 2002/00222 IZ-15925
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00222, ki ga je dne 9. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 19, v
skupni izmeri 77,60 m2 in se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka na Miklo-
šičevi 4b v Domžalah in obsega kuhinjo v
izmeri 14,64 m2, sobo v izmeri 16,60 m2,
sobo v izmeri 11,26 m2, sobo v izmeri
10,48 m2, hodnik s predsobo v izmeri
10,53 m2, kopalnico v izmeri 3,50 m2, bal-
kon oziroma teraso v izmeri 7,23 m2 in dru-
ge prostore v izmeri 1,59 m2, s solastni-
škim deležem na hiši v razmerju
417/10000, kamor spada tudi poseben
kletni prostor, skupni prostori, deli, objekti,
naprave in funkcionalno zemljišče, ki je last
zastavnih dolžnikov, vsakega do 1/2, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Dom-
žale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domža-
le, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 9. 2002

Z 2002/00180 IZ-15926
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00180, ki ga je dne 10. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
C.11./P, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjskega objekta v Domžalah, v velikosti
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54,92 m2, shrambi v kleti št. C.11 v veliko-
sti 5 m2 in garažnem mestu št. 19, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na ce-
lotni parc. št. 4693/1, celotni parc. št.
4694/1, celotni parc. št. 4697/5, vpisanih
pri vl. št. 4741, na eni idealni polovici parc.
št. 4696/2, na eni idealni polovici parc. št.
4693/2, vpisani pri vl. št. 4743 ter na ide-
alni šestini parc. št. 4697/4, vpisani pri vl.
št. 4744, vse k.o. Domžale, ki je last dolžni-
ka, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 9. 2002

Z 2002/00184 IZ-15928
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00184, ki ga je dne 10. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 6, v II. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Ulica Matije Tomca 4, Domžale,
stoječe na parcelah št. 3907, 3903, 3917
in 3918, vse k.o. Domžale, v skupni izmeri
71,24 m2, s pripadajočo kletjo ter pravico
souporabe vseh skupnih prostorov in na-
prav ter z velikostjo stanovanja sorazmerni
del pravice uporabe zemljišča, ki je last dol-
žnika do 2/3 in zastavitelja do 1/3, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT in 2,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 9. 2002

Z 2002/00192 IZ-15943
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00192, ki ga je dne 9. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na stanovanju št. B2-L-3-1, tj. na
štirisobnem stanovanju v 1. nadstropju, v
prodajni površini 83,88 m2, s kletnim pro-
storom 4,92 m2 in parkirnima mestoma št.
173A in 173B v garažni kleti. Stanovanjski
objekt na naslovu Ljubljanska 13d, Trzin,
stoji na parc. št. 110/4, parc. št. 111/8 in
parc. št. 1600/10, vse k.o. Trzin, skupaj s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih objekta in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika
do 1/2 in zastavitelja do 1/2, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Celje, d.d., Glav-
na podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 9. 2002

Z 131/2002 IZ-16012
Opravi se popis nepremičnine in rubež

v dobro upnice Nove LB d.d. Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Jovana Mijatovića v višini 6,000.000
SIT s pp, pod pogoji iz neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa, opr. št. SV
1364/02 z dne 14. 6. 2002, in sicer na
stanovanju št. 39 v izmeri 112,25 m2, ki se
nahaja v petem nadstropju poslovno stano-
vanjskega objekta na naslovu Ljubljanska

3d, Kamnik, stoječ na parc. št. 766/1,
766/8 in 764/8, vse k.o. Kamnik, s pripa-
dajočo teraso v izmeri 42,50 m2, kletno
shrambo št. 15, v izmeri 3,80 m2 in parkir-
nim mestom št. 39 ter pripadajočim dele-
žem na skupnih delih in napravah in stavbi-
šču in funkcionalnem zemljišču.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnica za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 8. 2002

Z 02/00080 IZ-15987
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 476/02 z dne 11. 4. 2002 in
sklepa sodišča opr. št. Z 02/00080 z dne
12. 6. 2002, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, do dolžnika
Duby-Line Mednarodni transporti, Jožef Go-
jak, samostojni podjetnik, s sedežem v Ko-
pru, C. na Markovec 53, na podlagi kredit-
ne pogodbe reg. št. 24A200082 z dne
10. 4. 2002, v znesku 6,000.000 SIT s pp,
z realno obrestno mero 6,75% letno, ki se
spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, kredit
se revalorizira na podlagi temeljne obrestne
mere oziroma v rokih, višini in na način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, ki ga bo dolžnik
vračal v 20 trimesečnih obrokih, vsak po
300.000 SIT, ki zapadejo v plačilo 15. v
trimesečju s tem, da prvi zapade v plačilo
15. 5. 2002, zadnji pa 15. 2. 2007 ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz citiranega spo-
razuma in kreditne pogodbe, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer trisobno stanovanje št. 11, v
drugem nadstropju, v izmeri 80 m2, s pripa-
dajočo kletjo in pravico souporabe delov in
naprav, v stanovanjskem bloku v Kopru,
Kvedrova ul. št. 9, ki sta jo zastavitelja kot
kupca, vsak v idealnem solastninskem de-
ležu do 1/2, pridobila s kupoprodajno po-
godbo, ki sta jo dne 3. 11. 1997 sklenila z
Venčeslavom Krašovcem kot prodajalcem.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2002

In 2002/00060 IZ-15938
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00060 z
dne 25. 4. 2002, je bil dne 10. 7. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Javno podjetje
Komunala, p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan,
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, in 4. Dom-
plan, d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 12, v 2. nadstropju

stanovanjskega bloka, Vrečkova ul. 11,
Kranj, ki je last dolžnikov Bajželj Bojana in
Bajželj Jolande, oba Vrečkova ul. 11, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2002

In 2002/00111 IZ-15941
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00111 z
dne 11. 6. 2002, je bil dne 10. 7. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Javno podjetje
Komunala, p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan,
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja, in 4. Dom-
plan, d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 36, v 5. nadstropju
stanovanjskega bloka, Ulica Tončka
Dežmana 2, Kranj, ki je last dolžnika Petrov-
ski Štefana, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2002

In 2001/00042 IZ-16021
In 2002/00017
In 2002/00019

Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilnih za-
devah opr. št. In 2001/00042, In
2002/00017 in In 2003/00019, dne
30. 8. 2002 zarubilo stanovanje št. 15, v
III. nadstropju stanovanjske hiše Brodarska
ulica 16, stoječi na zemljišču parc. št.
127/8, vpisanem v vl. št. 338, k.o. Litija, v
izmeri 63, 17 m2, ki obsega 2 sobi, kuhi-
njo, kopalnico, predsobo, balkon in klet,
last dolžnika Josa Marjanovića, roj. 28. 3.
1958, Brodarska 16, Litija, v korist upnika
Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljublja-
na, zaradi izterjave 646.291,70 SIT s pp in
pristopnega upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, zaradi izterjave 31.095,70
SIT in 77.160,30 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 8. 2002

Z 2002/00905 IZ-14073
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00905 z dne 27. 6. 2002,
so bile nepremičnine, ki se nahajajo v ob-
jektu št. 04C21S na lokaciji SŠ 1/9 ob
Koseškem bajerju, na parc. št. 1065/2 in
1066/8, k.o. Zgornja Šiška, in sicer bival-
ne površine 04C21S v izmeri 92,06 m2,
shrambi 04CS01K v izmeri 8,10 m2, parkir-
nem mestu 04P16P v količini 1 kos in par-
kirnem mestu 04P17P v količini 1 kos, s
pripadajočo solastninsko pravico na prosto-
rih, delih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti, kakor tudi sedež stavbi-
šča in funkcionalnega zemljišča, ki služi ob-
jektu za redno rabo z omejitvijo, da vsako-
kratnemu lastniku (upravičencu) pritličnega
stanovanja v posameznem objektu pripada
tudi izključna pravica souporabe funkcional-
nega zemljišča objekta, ki je temu name-
njen s projektom zunanje ureditve in delne-
ga načrta (ograjen z ograjo in živo mejo), ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. P-96/01-Y z dne 17. 12.
2001, sklenjene s prodajalcem Yuman, pro-
jektiranje, posredovanje in izvajanje del v
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gradbeništvu, Horvat Janko s.p., z dnem
27. 6. 2002 zarubljene v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,050.761,25 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002

In 01/01493 IZ-15920
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z

dne 18. 6. 1998, opr. št. I 1998/15950,
je bil dne 12. 7. 2002 opravljen v korist
upnice Delavske hranilnice d.o.o., Ljublja-
na, Dalmatinova 4, rubež stanovanja v Ljub-
ljani, Ilirska 32, last dolžnika Rudolf Darka,
Ilirska 32, Ljubljana. Opravljeni rubež ima
pravni pomen.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

Z 2002/01626 IZ-15931
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01626, ki ga je dne 5. 9. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanov-
ljena na stanovanju št. 34, v 4. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Brodarjev trg
11, v skupni izmeri 65,53 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžni-
ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 2. 1999, sklenjene s prodajalko Šturm
Nejo, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01118 IZ-15934
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01118 z dne 5. 9. 2002,
so bili:

– poslovni prostor št. 41 v pritličju GT
centra na Brnčičevi 13 v Ljubljani, v izmeri
47,30 m2, ki je last zastavitelja Avtostar
d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 52-94-GTC 41 z dne 20. 12. 1994,
sklenjene med podjetjem Gradis, Podjetje
za inženiring Ljubljana p.o., Letališka 33,
Ljubljana, kot prodajalcem in zastaviteljem
kot kupcem,

– poslovni prostor št. 44 45 v pritličju
GT centra na Brnčičevi 13 v Ljubljani, v
izmeri 100,90 m2, ki je last dolžnika na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3.
2002, sklenjene med podjetjem GTK d.o.o.
Ljubljana, Brnčičeva 13, Ljubljana, kot pro-
dajalcem in dolžnikom kot kupcem in

– poslovni prostor št. 40 v pritličju GT
centra na Brnčičevi 13 v Ljubljani, v izmeri
53,60 m2, ki je last zastaviteljev Hudej Bran-
ka in Hudej Marjana, na podlagi pogodbe o
prenosu lastnine št. GT-40/P-93 z dne 6. 7.
1993, sklenjene med podjetjem Inženiring
Galeb p.o. Izola (po pooblastilu GT centra
d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in zastavi-
teljema kot kupcema,

z dnem 5. 9. 2002 zarubljeni v korist
upnice Abanke d.d., Slovenska c. 58, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 25,650.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2002

Z 2002/01611 IZ-15935
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01611 z dne 5. 9. 2002
so bile:

– nepremičnine na naslovu Železna c.
14 v Ljubljani, ki v naravi obsega poslovne
prostore v izmeri 370,70 m2, v II. nadstro-
pju med osmi N-R ter parkirna mesta št. 22
do 30, v I. kleti (med osmi K-N), oboje v
poslovnem objektu R1 R2 v Zupančičevi
jami, na parc. št. 1796/31, vl. št. 2569,
k.o. Bežigrad, s solastninsko pravico – sku-
pno lastnino na skupnih prostorih, delih in
napravah, ki služijo za redno rabo teh pro-
storov, ki je last dolžnika na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 101/048-71/97, sklenje-
ne dne 17. 3. 1997 s prodajalcem SKB
Investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska c.
56, Ljubljana in

– nepremičnine na naslovu Železna c.
14 v Ljubljani, ki v naravi obsega pisarniške
prostore v izmeri 92,95 m2, v V. nadstropju
objekta v Zupančičevi jami, ki ležijo od osi
K-M in od 4-5, 2 parkirni mesti v I. kleti št.
45 in 46, skupaj z idealnimi deleži na sku-
pnih prostorih in napravah, vse na parc. št.
1763/31 in 1763/32, k.o. Bežigrad, ki je
last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 101/005, sklenjene dne
4. 12. 1992 s prodajalcem SKB Investicij-
sko podjetje d.o.o., Slovenska c. 56, Ljub-
ljana,

s prepovedjo nadaljnje obremenitve ne-
premičnin, z dnem 5. 9. 2002 zarubljene v
korist upnice Factor Banke d.d., Tivolska
48, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 410,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2002

Z 2002/01606 IZ-15936
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01606, ki ga je dne 5. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju z dvema
kabinetoma, v izmeri 74,45 m2, v I. nad-
stropju, št. 3 na Abramovi 10 v Ljubljani,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 1127/7 (prej
parcela št. 1127/5, 1128/3, 1128/4), vpi-
sani pri vl. št. 2387, k.o. Vič, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 13/90-03/1 z dne 25. 7. 1990,
aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št.
13/90-03/1 z dne 28. 8. 1990, aneksa št.
1 h kupoprodajni pogodbi št. 13/90-03/1
z dne 28. 11. 1991, sklenjenih s prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Grosuplje, p.o.,
Grosuplje, Taborska cesta 13, s prepove-
djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01616 IZ-15937
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01616, ki ga je dne 5. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 7, v I. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Bratovževa

ploščad 2, Ljubljana, v skupni izmeri
52,66 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem v k.o. Stožice, ki je last
dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 07/02 z dne 12. 7. 2002, sklenjene
s prodajalko Nušo Dolgan, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

Z 2002/01433 IZ-15945
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01433, ki ga je dne 29. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v skupni izmeri
66,93 m2, v 4. nadstropju stanovanje hiše
na naslovu Streliška 37a, ki stoji na parc. št.
441/3, vl. št. 276, k.o. Poljansko pred-
mestje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani in v naravi predstavlja kuhinjo v
izmeri 13,32 m2, sobo v izmeri 13,96 m2,
sobo v izmeri 17,22 m2, sobo v izmeri
12,90 m2, kopalnico v izmeri 2,07 m2, stra-
nišče v izmeri 1,17 m2, hodnik v izmeri
5,14 m2 in druge prostore v izmeri 1,15 m2,
pri čemer k stanovanju spada tudi shramba
in klet št. 6 v prvi kletni etaži omenjene
stanovanjske hiše, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču na katerem stavba
stoji in funkcionalnem zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
6. 12. 2001, sklenjene s prodajalcem Go-
rišek Andrejem, Streliška ulica 37, Ljublja-
na, s prepovedjo odtujitve in obremenitve v
korist upnice, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01120 IZ-15948
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01120, ki ga je dne 3. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 9, v
izmeri 56,35 m2, v I. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na Reboljevi ul. 14 v Ljubljani, v
soseski BS-3 Stožice, ki stoji na parc. št.
953, 954, 942/1, 604, 603, 601, 600,
vse k.o. Stožice, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnika in zastaviteljice, na podlagi ku-
pne pogodbe št. BS-3 36/78 z dne 27. 12.
1977 in dodatka h kupni pogodbi št. BS-3
36/78 z dne 21. 11. 1978, sklenjenih med
prodajalcem Združenim gradbenim podje-
tjem “Giposs“, Dvoržakova 5, Ljubljana, ter
dolžnikom in zastaviteljico kot kupcema, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002
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Z 2002/01584 IZ-15950
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01584, ki ga je dne 19. 8. 2002 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enoinpolsobnem stanovanju št.
16, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na
Bratovševi ploščadi 15 v Ljubljani, v izmeri
43,05 m2, ki sestoji iz dveh sob, kuhinje,
kopalnice z WC, predsobe v skupni izmeri
41,78 m2, balkona v izmeri 4,05 m2 in kleti v
izmeri 3 m2, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, stočejih na parc. št.
281/3, vl. št. 1844, k.o. Stožice, ki je last
dolžnika do 2/3 in zastaviteljice do 1/3, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5.
2002, sklenjene s prodajalko Gabrielo Kra-
igher, Bratovševa ploščad 15, Ljubljana, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,780.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01448 IZ-15952
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01448, ki ga je dne 27. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 25, v izmeri
29,25 m2, ki se nahaja v III. nadstropju sta-
novanjskega objekta D 3/2 Polje, Cesta
VI/10, Ljubljana, stoječega na parc. št. 576
in 577/1, k.o. Slape, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 5.
2002, sklenjene s prodajalcem Robertom
Kačarjem iz Ljubljane, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2002

Z 2002/01461 IZ-15955
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01461, ki ga je dne 19. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju z oznako F1 S+K, ki se nahaja v stano-
vanjski hiši A6, v nizu A, na naslovu Ulica
Zore Majcnove 4, Ljubljana, v skupni izmeri
44,20 m2 in enem parkirnem mestu, skupaj
z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na zemljišču parc. št. 243/59, vpisani v
vložku št. 3614, k.o. Karlovško predmestje,
ki je last dolžnice in zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 52-02-359 z
dne 5. 6. 2002, sklenjene s prodajalcem
Gradis inženiring, d.d., Ljubljana, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 8,604.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01429 IZ-15956
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01429, ki ga je dne 27. 8. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake A.III.06,
parkirnem mestu oznake PM-77 in shram-
bi v kleti objekta Nova Grbina, ki se nahaja
v območju urejanja Utensilia v Ljubljani, v
skupni izmeri po projektni dokumentaciji
55,61 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6-del,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10,
1274/12, 1245/1, 1243/2, 1243/4,
1204/2, 1205/2, 1205/4, 1206/2,
1206/3, 2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpi-
sanih v vl. št. 3645, k.o. Vič, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe št.
180/2001-6 z dne 20. 11. 2001, sklenje-
ne s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, d.d., Emonska c. 8, Ljubljana
ter s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve v korist upnice, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/00963 IZ-15958
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00963, ki ga je dne 19. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 12, v 4. nadstropju večstanovanjske hi-
še na naslovu Poklukarjeva ul. 22 v Ljublja-
ni, v skupni izmeri 74,43 m2, ki obsega ku-
hinjo v izmeri 10,57 m2, sobo v izmeri
12,25 m2, sobo v izmeri 15,98 m2, sobo v
izmeri 9,63 m2, sobo v izmeri 7,98 m2, ho-
dnik v izmeri 6,62 m2, WC v izmeri 1,25 m2,
kopalnico v izmeri 5,21 m2, shrambo v izme-
ri 2,25 m2, balkon oziroma teraso v izmeri
1 m2 in druge prostore v izmeri 1,69 m2,
stoječem na parc. št. 1127/8, k.o. Vič, s
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih objekta, ki služijo sta-
novanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki je last zasta-
vitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem
Danijelom Kašnarjem, zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
36,000.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2001/01910 IZ-15959
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01910 z dne 23. 8. 2002
so bili:

– poslovni prostor, dokončan do tretje
podaljšane gradbene faze, z oznako L 0.4
v objektu A, v izmeri 45,87 m2, s pripada-
jočimi skupnimi prostori v stanovanjsko po-
slovnem objektu Zeleni gaj, ki leži na parc.
št. 512/3, 512/2, 512/1, 511 in 529/3,
vl. št. 1468, k.o. Spodnja Šiška, ki je last
dolžnika, na podlagi pogodbe št.
N-50-01-0196N00, sklenjene dne 15. 10.
2001 s prodajalcem Rudis, Poslovno
združenje za inženiring in izgradnjo ob-

jektov, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b,
Trbovlje in

– parkirna mesta št. 58 in 59 v kleti ob-
jekta Zeleni gaj, ki ležijo na parc. št. 512/3,
512/2, 512/1, 511 in 529/3, vl. št. 1468,
k.o. Spodnja Šiška, ki sta last dolžnika na
podlagi pogodbe št. N-50-01-0223N00,
sklenjene dne 15. 10. 2001 s prodajalcem
Rudis, Poslovno združenje za inženiring in
izgradnjo objektov, d.d., Trbovlje, Trg revo-
lucije 25b, Trbovlje,

z dnem 23. 8. 2002 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 11,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01063 IZ-15962
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01063 z dne 23. 8.
2002, so bili poslovni prostori v V. etaži
objekta BC v Ljubljani, Celovška 73, sose-
ska SŠ 4/1 – Stara cerkev, ležečih na
parc. št. 1047, k.o. Spodnja Šiška, v izmeri
182,43 m2, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 5. 1997,
sklenjene med dolžnikom kot kupcem in
Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljublja-
na-Črnuče kot prodajalcem, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve v korist upnice, z
dnem 23. 8. 2002 zarubljeni v korist upni-
ka Hypo Alpe – Adria – Bank, d.d., Trg OF
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 135.000 EUR v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju banke Slo-
venije na dan izplačila s pp in v znesku
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01581 IZ-15963
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01581 z dne 19. 8.
2002, je bilo stanovanje št. 6, v izmeri
73,40 m2 in atrij v izmeri 58,5 m2, v pritli-
čju stanovanjske stavbe-blok B1 v Ljublja-
ni, Žaucerjeva 12, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
1270/3, 1299, 1312/4, 1252/3,
1371/2, vpisanih pri vl. št. 3111, k.o. Vič,
ki je last dolžnikov, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 21. 10. 1987, sklenje-
ne s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, s prepove-
djo odtujitve in nadaljnje obremenitve v ko-
rist upnice, z dnem 19. 8. 2002, zarublje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavaro-
vanje denarne terjatve:

– do dolžnika Novič Milka, na podlagi
pogodbe  o  kreditu  št.  010-8549/99  z
dne 14. 5. 2002, v višini 7,000.000 SIT
s pp in

– do dolžnice Novič Marjane, na podlagi
pogodbe o kreditu št. 010-8548/67 z dne
14. 5. 2002, v višini 9,650.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2001/00503 IZ-15964
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00503 z dne 28. 8. 2002,
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je bila stanovanjska stavba v 4. nadstropju,
na naslovu Zvonarska 11, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 159, vl. št. 348, k.o. Ljubljana
mesto, stanovanja št. 15, v skupni izmeri
65,07 m2, ki je last zastaviteljev Draž Toma-
ža do 57/100, Draš Urške do 31/100 in
Luin Nataše do 12/100, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 22. 1. 2001 in dodatka
št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 3. 2001, kate-
ra so sklenili Megušar Stane in Megušar
Anka kot prodajalca ter Draš Tomo, Draš
Urška in Luin Nataša kot kupci, s prepove-
djo odtujitve in obremenitve, z dnem 28. 8.
2002 zarubljeno v korist upnika Hypo Alpe
– Adria – Bank, d.d., Trg OF 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
52.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01571 IZ-15966
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01571, ki ga je dne 19. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih (prodaj-
no skladišče in pisarne) v skupni izmeri
370,3 m2, lociranih v II. kleti poslovne stav-
be na Železni c. 14 v Ljubljani, ki leži na
parc. št. 1796/31, k.o. Bežigrad in št.
1796/32, iste k.o., s pravico neoviranega
dovoza do skladišča razkladanja (podest
pred prodajnim skladiščem), ki je last dol-
žnika na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
101-024/75-94-prod. z dne 25. 4. 1994,
sklenjene s prodajalcem SKB Investicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 18,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01446 IZ-15968
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01446, ki ga je dne 29. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjsko
poslovnem objektu Zeleni gaj, stoječem na
parc. št. 512/3, 512/2, 512/1, 511,
529/3, vl. št. 1468, k.o. Sp. Šiška, z oz-
nako A 2.2 v objektu A, s parkirnim me-
stom št. 16, v kleti objekta, pripadajočo
kletno shrambo K.A2.2 ter pripadajočimi
skupnimi prostori v skupni izmeri 63,01 m2,
klet 1,98 m2, ki je last dolžnice, na podlagi
pogodbe št. N-50-01-0008N00 z dne
19. 2. 2001, sklenjene s prodajalcem Ru-
dis, Poslovno združenje za inženiring in iz-
gradnjo objektov, d.d., Trbovlje, ter s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve v korist
upnice, zastavna pravica v korist upnice
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, Trg revoluci-
je 25c, Trbovlje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2001/02246 IZ-15969
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02246 z dne 23. 8. 2002,
so bili bivalna površina 03A21S v izmeri

122,69 m2, shrambe 03AS07K v izmeri
36 m2, garaža 03AG01G v izmeri 43,31 m2

in parkirno mesto 03P01P, skupaj z ustrez-
nim solastninskim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zem-
ljišču parc. št. 1065/2 in 1066/8, vpisani v
vl. št. 1767, k.o. Zgornja Šiška, ki je last
dolžnice Barbare Martine Zgonik, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. P-122/01 z
dne 23. 10. 2001, sklenjene med prodajal-
cem Vegrad, d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje Velenje in dolžnico kot kupcem, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
23. 8. 2002 zarubljeni v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 8,320.000 SIT s pp zoper dolžnico
Barbaro Martino Zgonik in v znesku
17,680.000 SIT s pp zoper dolžnica Marka
Zgonika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01575 IZ-15970
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01575, ki ga je dne 19. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju št. 25, v skupni izmeri 51,74 m2, v II.
nadstropju stanovanjskega objekta na La-
mutovi ulici 2 v Ljubljani, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
1526/2, vpisanem pri vl. št. 1152, k.o.
Glince, ki je last dolžnice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 1. 3. 2002 skle-
njene s prodajalko Frido Ladiha, s prepove-
djo odtujitve in obremenitve, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,160.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01650 IZ-15972
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01650, ki ga je dne 3. 9. 2002 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, ki se na-
haja v PT nadstropju, na naslovu Chen-
gdujska cesta 4, Ljubljana, v neto površini
90,72 m2, z atrijem v neto površini
24,54 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1530/4, 1530/3, 1530/2, 1046/3,
1046/1, 1046/5, 1018/2, 1019/2,
1045/3, 1045/7, 1044/2 in 1045/4, vse
k.o. Slape, ki je last dolžnice in zastavite-
lja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
010583/86 z dne 6. 6. 1986 in dodatka
št. 1 k navedeni pogodbi z dne 6. 6. 1986,
sklenjenih med prodajalcem GP Grosuplje
n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje, ter
dolžnico in zastaviteljem kot kupcema, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 11,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Z 2002/01083 IZ-15973
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01083, ki ga je dne 3. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 6-7/4-2, v izmeri
79,248 m2, v mansardi in shrambi št. 8, v
izmeri 5 m2 v kleti stanovanjske hiše št. 7,
skupaj z idealnim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih in napravah ter fun-
kcionalnem zemljišču te stanovanjske hiše,
na naslovu Kamnikarjeva ul. 27, Lavrica,
stoječa na parc. št. 1858/13, vpisane v vl.
št. 2564, k.o. Rudnik, ki je last zastavite-
ljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
05/02 z dne 15. 3. 2002, overjene dne
20. 3. 2002 pri notarki Dušici Berden iz
Ljubljane, pod št. 508/02, sklenjene med
Reality, d.o.o., Kranj, kot prodajalcem in
zastaviteljema kot kupcema, zastavna pravi-
ca v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 47.900 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Z 2002/01682 IZ-15974
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/01682,

ki ga je dne 19. 8. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stano-
vanjski hiši Ob sotočju niz B št. 14, stoječi na
parc. št. 540/58, 540/78, 540/79,
540/80, 840/81, 540/60, 540/30,
540/11, 540/31, 539/30, 540/76,
540/77, 540/8, 540/83, 540/84, 550/9
in 551/9, na vl. št. 2012, v k.o. Črnuče, v
skupni izmeri 175,60 m2, na parceli v izmeri
212 m2, ki je last zastaviteljice, na podlagi
prodajne pogodbe št. 153/2001-6 z dne
17. 10. 2001, sklenjene s prodajalcem Grad-
benim podjetjem Grosuplje, d.d., Emonska c.
8, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 2002

Z 2002/01128 IZ-15976
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01128, ki ga je dne 3. 9. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanov-
ljena na stanovanju št. B.II.06, v II. nadstropju
objekta B, na objektu VS 3/2-2 Nova Grba, v
Ljubljani, v izmeri 78,77 m2, od tega stano-
vanjske površine 68,75 m2, in balkon v izme-
ri 10,02 m2, z garažo št. G-81 v izmeri 19 m2

in shrambo v kleti objekta B v izmeri 5,46 m2,
vl. št. 3645, k.o. Vič, s sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžni-
ka Žitko Jurija, na podlagi prodajne pogodbe
št. 14/2002-6 z dne 15. 3. 2002 in dodat-
ka št. 470/2002-6 z dne 16. 4. 2002, skle-
njenih med prodajalcem Gradbenim podje-
tjem Grosuplje, d.d., in dolžnikom kot kup-
cem, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 41.200 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002
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Z 2002/01633 IZ-15978
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01633, ki ga je dne 30. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v I.
nadstropju, v neto koristni površini
437,70 m2, in enojnem parkirnem mestu v
kletni garaži stanovanjskega objekta A –
Zeleni dvor, ki leži na parc. št. 1419/7,
1419/8, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/9, 1419/6 in 1421/12, vl. št. 286,
vse k.o. Zelena jama in parc. št. 2234/8,
vl. št. 593, k.o. Bežigrad, ki je last dolžni-
ka na podlagi prodajne pogodbe št.
052/2000-L z dne 31. 3. 2000, dodatka
št. 1 k tej pogodbi z dne 28. 12. 2000 in
dodatka št. 2 k tej pogodbi z dne 12. 6.
2001, sklenjenih s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Kraški zidar, d.d., za-
stavna pravica v korist upnice Volksbank –
Ljudske banke, d.d., Dunajska 128 A,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 720,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2002

Z 2002/01284 IZ-15979
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01284, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju tip 71 m2, št.
40, v izmeri 69,93 m2, varianta S, v IV.
nadstropju stanovanjskega objekta Ar.-17,
na naslovu Preglov trg 12, Ljubljana, v so-
seski MS 4/5 Fužine, Občina Moste-Po-
lje, ki stoji na parc. št. 1157, k.o. Moste in
parc. št. 1052/8, 1068, 1077/2,
1076/1, 1076/2 in 1087/1, vse k.o. Sla-
pe, s pripadajočo solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah stav-
be ter na pripadajočem funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnikov Panić Mileta
in Milene, na podlagi soinvestitorske po-
godbe z dne 21. 6. 1983 in 1. dodatka k
soinvestitorski pogodbi z dne 10. 8. 1984,
oboje sklenjeno s pooblaščenim investitor-
jem ZIL TOZD Inženiring Ljubljana, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnika Bank Au-
stria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40,000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2002

Z 2002/01665 IZ-15980
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01665, ki ga je dne 3. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju z oznako V.P./3-E,
ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslov-
nega objekta, stoječega na parc. št.
1094/9, parc. št. 1094/16 in na delu parc.
št. 1094/10, k.o. Črnuče, v prodajni povr-
šini 35,64 m2, s shrambo v kleti v izmeri
4,47 m2, s sorazmernim lastniškim delom
skupnih prostorov, delov in naprav celotne
stavbe in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 40/99 z dne
21. 6. 1999, overjene pri notarju Miru Ko-
šaku iz Ljubljane, dne 1. 7. 1999 pod št.
OV I 3017/99, s prepovedjo odsvojitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf,

r.z.o.j., Bahnstrasse 22, Eberndorf, Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
70.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Z 2002/01285 IZ-15982
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01285, ki ga je dne 29. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju z ga-
lerijo, št. 16, v izmeri 67,20 m2, v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Mu-
cherjeva ul. 3, stoječega na parc. št. 1234
in 1235, k.o. Stožice, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah stavbe ter na pripadajočem fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last zastavitelja,
na podlagi darilne pogodbe z dne 30. 3.
2001, sklenjene z darovalko Darjo Fetih iz
Ljubljane ter s prepovedjo odtujitve in na-
daljnje obremenitve v korist upnika, zastav-
na pravica v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
49.315 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01460 IZ-15999
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01460, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 17, ki se
nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Verovškova 43, Ljubljana, v sku-
pni izmeri 25,90 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, vpisanem na parc.
št. 786, k.o. Spodnja Šiška, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, ki je last dolžni-
ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
LOK-0205/c z dne 29. 5. 2002, sklenje-
ne s prodajalcem Petrom Janjuševićem, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 5,530.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2002

Z 2002/01309 IZ-16000
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01309, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
3, v stanovanjski hiši Malgajeva 4, vl. št.
463, parc. št. 1299, k.o. Spodnja Šiška,
ki leži v II. nadstropju in sestoji iz kuhinje v
izmeri 13,86 m2, sobe v izmeri 20,50 m2,
sobe v izmeri 16,50 m2, sobe v izmeri
19,59 m2, kopalnice v izmeri 4,06 m2, stra-
nišča v izmeri 1,09 m2, hodnika v izmeri
5,02 m2, shrambe v izmeri 1,38 m2, lože v
izmeri 3,38 m2 in kleti oziroma drvarnice v
zidanem objektu v izmeri 2,90 m2 in drugih
prostorov v izmeri 4,94 m2, skupaj v izmeri
93,22 m2, s sorazmernim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču objekta v katerem se nahaja, ki je last
dolžnika Rebolj Stranka, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.

466-1101/2001 z dne 6. 4. 2001, skle-
njene s prodajalko Mestno občino Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 49.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2002

Z 2002/01426 IZ-16001
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01426, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
53, v izmeri 57 m2, v X. nadstropju stano-
vanjske stavbe na Šarhovi ulici 30 v Ljublja-
ni, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkci-
onalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, vse vpisano na parc. št.
236 in 237, k.o. Brinje, ki je last zastavite-
ljev, vsakega do 1/2, na podlagi kupne po-
godbe z dne 1. 10. 1984, sklenjene s pro-
dajalko Udovič Jožefo iz Ljubljane, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 7,000.000
SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2002

Z 2001/01914 IZ-17056
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01914, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
24, A grupa, niz 2, stopnišče IV., v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Pu-
hova 12, Ljubljana, v soseski BS-3 Stroži-
ce, stoječem na parc. št. 470, 834, 413,
412/2, 411, 410, 409/1, 409/2 in
408/2, vse k.o. Brinje, v izmeri 56,25 m2,
s pripadajočo kletjo št. 24 in pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah ter pravico
uporabe na funkcionalnem zemljišču, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 142/75-BS-3 z dne 20. 4.
1975, sklenjene s prodajalcem Fond, Sta-
novanjsko podjetje Ljubljana ter dodatkov
št. 1 z dne 11. 10. 1976 ter II. dodatka z
dne 19. 4. 1977, sklenjenih s pravnim na-
slednikom prodajalca Združena gradbena
podjetja Giposs, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve v korist upnika, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creidtanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 42.290 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002

Z 02/00485 IZ-15842
Na podlagi sklepa Okrajnesga sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00485 z dne 27. 6.
2002, je bila ustanovljena na:

– lokalu št. 9 v izmeri 72,75 m2, ki se
nahaja v pritličju poslovno-trgovskega ob-
jekta, ležečega na parc. št. 195/1 in
195/5 pripisanih k vl. št. 326, k.o. Šentilj,
katerih lastnik je dolžnik Rajko Bela, d.o.o.,
na podlagi kupne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem Pluton gradnje, d.o.o., Rim-
ska c. 102, Šempter, z dne 26. 2. 2002 in



Stran 6870 / Št. 85 / 4. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

aneksom št. 1, k navedeni kupni pogodbi z
dne 6. 4. 2002;

– stanovanju v izmeri 73,57 m2, ki se
nahaja v mansardni etaži poslovno-stano-
vanjskega objekta, ki stoji na parc. št.
446/4, pripisani k vl. št. 1676, k.o. Slo-
venjske Konjice in katerih lastnik je dolžnik
Rajko Bela, d.o.o., na podlagi kupne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Pluton
gradnje, d.o.o., Rimska c. 102, Šempeter,
z dne 21. 3. 2002 in aneksa št. 1 k navede-
ni kupni pogodbi z dne 6. 4. 2002;

za zavarovanje upnikove denarne terja-
tve v višini 16,400.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2002

Z 96/2002 IZ-15993
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 96/2002, ki ga je dne 23. 8. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, katera kot
etažna lastnina še ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer pri poslovnem prostoru v
pritličju poslovnega objekta na Lendavski
39 v Murski Soboti, v skupni izmeri
68,02 m2, kateri stoji na parc. št. 270/1,
pripisani k vl. št. 2670, k.o. Murska Sobo-
ta, kateri izključni lastnik je Drago Forjanič
s.p., Kava bar Minutka, kot sovložku in ka-
terega izključni lastnik je zastavitelj poslal
na podlagi dne 12. 6. 2002, sklenjene po-
godbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega sta-
nja z dejanskim med Mestno občino Mur-
ska Sobota in Jauk Marijo, dne 8. 12. 1998,
sklenjeno kupoprodajno pogodbo med Ja-
uk Marijo in Feniks, d.o.o., dne 14. 12.
1998, sklenjeno prodajno pogodbo med
Feniks, d.o.o., in Vabaco, d.o.o. in dne
1. 5. 2002, sklenjeno kupoprodajno po-
godbo med Vabaco, d.o.o. in Kava bar Mi-
nutka, Drago Forjanič, s.p., zastavna pravi-
ca v korist upnice Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
64, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 50.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti po drenjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila oziroma izterjave skupaj s
pogodbenimi obrestmi, zamudnimi obrestmi
in vsemi stroški.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

Z 100/2002 IZ-16023
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 100/2002, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi in ki sta jo dolžnica in
zastavna dolžnica pridobila po prodajni po-
godbi z dne 14. 8. 2001, sklenjeni z Zava-
rovalnico Triglav, d.d., OE Murska Sobota,
kar v naravi predstavlja poslovni prostor v
velikosti 50,11 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju poslovnega objekta na Sloven-
ski ulici 25 v Murski Soboti, kar vse stoji na
parc. št. 1051, vknjiženi v vl. št. 2599,
k.o. Murska Sobota, skupaj s pripadajoči-
mi solastnimi deleži na skupnih prostorih
ter zemljišču, zastavna pravica v korist upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka uli-
ca 23, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR, plačljivo v tolarski pro-
tivrednosti po podjetniškem prodajnem te-
čaju Probanke, d.d., Maribor, na dan pla-

čila, kar znaša na dan 11. 7. 2002
4,543.800 SIT, s pogodbenimi obrestmi v
višini 12 mesečni Euribor, plus 2% in 1,5%
stroškov obdelave kredita, zamudnimi
obrestmi in stroški, stroški odobritve ga-
rancije v višini 1,5% od zneska glavnice ob
odobritvi +1.500 SIT pavšala in nato vsako
nadaljnjo leto 1,2% od ostanka glavnice
ter v višini 2,000.000 SIT s pogodbenimi
obrestmi TOM + 6% letno, zakonitimi za-
mudnimi obrestmi oziroma zamudnimi
obrestmi, obračunanimi po skupni obre-
stni meri, določeni s pogodbo, povečanimi
za 50% in stroški.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

Z 101/2002 IZ-16024
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. 101/2002, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, last za-
staviteljice Brigite Kovačič, Murska Sobo-
ta, Severjeva 1, in sicer stanovanje v sta-
novanjski hiši, ki stoji na parc. št. 601,
pripisani k vl. št. 2609, k.o., Murska So-
bota, stanovanje številka 1, nadstropje P,
ki obsega 119 m2, in sicer kuhinjo
13,46 m2, sobo 22,19 m2, sobo
22,19 m2, sobo 22,19 m2, hodnik
7,63 m2, WC 1,33 m2, kopalnico 5,57 m2,
shrambo 4,73 m2 in druge prostore
19,91 m2, samo stanovanje pa se nahaja
na naslovu Murska Sobota, Severjeva 1, ki
pa ni vpisano v zemljiško knjigo, ga pa je
zastaviteljica pridobila kot kupka po kupo-
prodajni pogodbi o prodaji stanovanja z
dne 15. 11. 1991 in aneksa številka 1 k
tej pogodbi z dne 18. 5. 2000, od proda-
jalca Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Divizija Pomurje, Murska Sobo-
ta, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,581.500 SIT in 2,418.500 SIT s pp.

Zastaviteljici se prepoveduje odtujitev in
obremenitev zarubljene nepremičnine.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

Z 120/2002 IZ-16025
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 120/2002, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki je so-
last zastavnih dolžnikov za vsakega do 1/2,
oba skupaj do celote, in ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in ki sta jo zastavna dolžnika
pridobila po kupoprodajni pogodbi o proda-
ji stanovanja z dne 13. 12. 1991, in ki se
nahaja v stanovanjski hiši na Lendavski ulici
19/a v Murski Soboti, stoječi na parc. št.
246, vpisani v vl. št. 2670, k.o. Murska
Sobota, in sestoji iz kuhinje 11,54 m2, so-
be 19,48 m2, sobe 10,30 m2, sobe
12,02 m2, predsobe 12,33 m2, kopalnice
3,68 m2, WC 1,51 m2, balkona oziroma te-
rase 3,51 m2, drugih prostorov 1,10 m2,
skupaj 75,47 m2, skupaj s pripadajočim so-
lastninskim deležem na skupnih napravah in
prostorih in na funkcionalnem zemljišču, za-
stavna pravica v korist upnice Zavarovalnice
Triglav, d.d., Ljubljana, Območna enota
Murska Sobota, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pogodbenimi

obrestmi 12,05% letno, zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi in stroški.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

Z 77/2002 IZ-15990
Na podlagi sklepa opr. št. Z 77/2002,

ki ga je dne 3. 9. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na:

– lokalu št. 3, ki se nahaja v pritličju
objekta na naslovu Miren 125/a, stoječ na
parc. št. 958/3, k.o. Miren in lokal z ozna-
ko 9 in 11 v pritličju objekta na naslovu
Miren 125/b, stoječ na parc. št. 958/5,
k.o. Miren, skupaj z navedenim lokalom
pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter fun-
kcionalnim zemljiščem na parc. št. 951/1,
955/3, 958/3 in 958/4, vse k.o. Miren,
kar je dolžnik pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 4. 2001, št.
49-2/2001, sklenjene s prodajalcem Fi-
ninvest d.o.o., Trg E. Kardelja 3, Nova Go-
rica in

– trisobnem stanovanju št. 1, z oznako 1
S, v poslovno stanovanjskem objektu Topoli
1, v I. nadstropju, stoječega na delu parce-
le št. 1462/1, 1464/18 in 1464/2, k.o.
Nova Gorica, v izmeri 66,35 m2, s pripada-
jočo shrambo z oznako 1 P v izmeri 7,30 m2

v kletni etaži oziroma medetaži objekta To-
poli 1 in parkirnega mesta št. P 10 v kletni
etaži objekta Topoli 2, stoječega na parc.
št. 1462/1 in 1464/2, k.o. Nova Gorica, ki
so v izgradnji dolžnika kot investitorja na
podlagi enotnega dovoljenja za gradnjo št.
351-859/00-8/B z dne 21. 11. 2001, ki
ga je izdala UE Nova Gorica, Oddelek za
okolje in prostor, ki je last dolžnika Gorica
SGP, d.d., Nova Gorica,

zastavna pravica v korist upnice Luke
Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
21,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 9. 2002

Z 74/2002 IZ-15991
Na podlagi sklepa opr. št. Z 74/2002,

ki ga je dne 3. 9. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Novi Gorici, je bila ustanovljena na
dvosobnem stanovanju z oznako 2 S, v sta-
novanjsko poslovnem objektu ob Erjavčevi
ulici v Novi Gorici, Topoli 1, v I. nadstropju
objekta, stoječega na delu parc. št.
1462/1, 1464/18 in 1464/2, vse k.o. No-
va Gorica, v izmeri 66,57 m2, s pripadajočo
shrambo z oznako S 1, v izmeri 6,45 m2, v
kletni etaži oziroma medetaži objekta Topoli
1, ter zunanje označeno parkirno mesto št.
6 v kletni etaži stanovanjskega objekta To-
poli 2, stoječe na parc. št. 1462/1 in
1464/2, obe k.o. Nova Gorica, ki jih je
dolžnik kot investitor zgradil na podlagi enot-
nega dovoljenja za gradnjo, ki ga je izdala
UE Nova Gorica, dne 22. 5. 2001 pod št.
351-859/00-8/B kot gradnjo za trg ter
enotnega dovoljenja iste UE pod isto opr.
št. z dne 21. 11. 2001, ki je last dolžnika
Gorica SGP, d.d., Nova Gorica, zastavna
pravica v korist upnika Trimo, d.d., Trebnje,
Prijatljeva 12, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 17,826.972,10 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 9. 2002
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Z 02/00195 IZ-15942
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, proti 1. dol-
žnici in zastaviteljici Vesni Vukšinič in 2. dol-
žnici Tini Vukšinič, obe Ulica Mirana Jarca
2a, Novo mesto, opr. št. Z 02/00195, je
na enosobnem stanovanju št. 24, v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Smrečni-
kovi 28 (prej Kristanova 28) v Novem me-
stu, stoječem na parc. št. 894, pripisani pri
vl. št. 118, k.o. Kandija, v skupni izmeri
37,92 m2, ki obsega sobo, WC ter kopalni-
co in balkon, skupaj z idealnim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih objek-
ta in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču, katerega lastnica je zastaviteljica do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 5. 2002, sklenjene med Marijo Plesni-
čar in Miroslavom Plesničarjem kot proda-
jalcema in zastaviteljico kot kupcem, z ru-
bežem pridobljena zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, proti dolžnicama Vesni Vukšinič in Tini
Vukšinič, obe Ulica Mirana Jarca 2a, Novo
mesto, za znesek 22.000 EUR s pp ter
ostalimi pogoji, razvidnimi iz sklepa o zava-
rovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 7. 2002

Z 117/2002 IZ-15939
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljviega notarskega zapisa notarke Moj-
ce Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV
404/02 z dne 30. 8. 2002, zaradi zavaro-
vanja upničine (Abanke d.d. Ljubljana) de-
narne terjatve z zastavno pravico na nepre-
mičnini v lasti zastavnega dolžnika, zarubi
poslovni prostor v I. nadstropju v izmeri
152,12 m2, ki se nahaja v hali “H“ v kom-
pleksu “Implas Polimer“ v Izoli, parc. št.
2561, vl. št. 1680, k.o. izola, katerega la-
stnik je postal na podlagi prodajne pogodbe
št. 005/2001 - Polimer H, z dne 28. 12.
2001, sklenjene med Maxikonto d.o.o., kot
kupcem in podjetjem Coagens d.o.o. kot
prodajalcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 9. 2002

Z 110/2002 IZ-15940
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV
1463/99 z dne 2. 12. 1999 in notarskega
zapisa z dodatkom št. 2 k sporazumu o
zavarovanju denarne terjatve notarke Nata-
še Erjavec iz Ljubljane, opr. št. SV 738/02
z dne 8. 8. 202, zaradi zavarovanja upni-
kove (Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Ljubljana) denarne
terjatve z zastavno pravico na nepremičnini
v lasti zastavnega dolžnika, Euromib – tr-
govina, zastopništvo, izvoz in uvoz d.o.o.
Koper, Ferrarska ulica 38, zarubi stanova-
nje v objektu vrstne hiše III s projektno
oznako 4S-C.2.G, v 2. nadstropju – “VHI-
II-enota C“ v izmeri 120,90 m2, s pripada-
jočo shrambo v pritličju stanovanjskega ob-
jekta na parc. št. 2777/4, 2781, 2782,
2940/2 in 2947/1, vse k.o. Izola mesto,
kar je zastavni dolžnik pridobil na podlagi
prodajne pogodbe št. 77/02, ki jo je dne

19. 3. 2002 sklenil z Galeb gradbeništvo
d.o.o. Izola, kot prodajalcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 9. 2002

In 139/2001 IZ-16008
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča na Ptuju opr. št. In 139/2001 z
dne 12. 7. 2002, je bila v izvršilni zadevi
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
metodov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa od-
vetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p., d.n.o., iz Ljubljane, zoper dol-
žnika Vilčnik Prejac Slavka, Prerad 50, Po-
lenšak, zaradi izterjave 4,213.043 SIT s
pp, na naroku zarubljena nepremičnina,
dvosobno stanovanje in klet na naslovu
Osojnikova 7, Ptuj, v skupni izmeri
77,80 m2, in se nahaja v stanovanjski hiši,
ki stoji na parc. št. 1120 in je pripisana pri
vl. št. 647, k.o. Ptuj.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 8. 2002

IN 38/2002 IZ-17042
Na podlagi sklepa In 38/2002 z dne

30. 5. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodi-
šče v Trbovljah, je bilo stanovanje Nasipi
4, Trbovlje, v izmeri 42 m2, s pripadajočo
kletjo in drvarnico, stanovanje v 2. vrsti
gledano s ceste v večstanovanjski stavbi.
Stavba je na parceli št. 2702, k.o. Trbov-
lje, dne 10. 9. 2002 zarubljeno v korist
upnika Perič Lada in ml. Petrič Roberta
stan. Nasipi 1, Trbovlje, zaradi izterjave
220.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 9. 2002

In 34/2002 IZ-17988
V skladu z dooločilom 221/2 člena Za-

kona o izvršbi in zavarovanju se na podla-
gi pravnomočnega sklepa o izvršbi opr.
št. In 34/02 z dne 4. 4. 2002, v korist
upnika Anny LLC (družba z omejeno od-
govornostjo), 3511 Silverside Road, Sui-
te 105, Wilmington, Delaware 19810,
USA, zoper dolžnico Danico Dolar, Kar-
deljev trg 3, Velenje, zaradi izterjave
10,800.000 SIT s pp, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, to je stanovanja št. 38, ki se nahaja v
V. nadstropju večstanovanjske hiše Kar-
deljev trg 3, Velenje, v izmeri 85,67 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, ki stoji na zem-
ljišču, vpisanem v zemljiški knjigi Okrajne-
ga sodišča v Velenju, vl. št. 2394, k.o.
Velenje, ki je po podatkih v spisu last dol-
žnice Danice Dolar do celote.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 9. 2002

Amortizacije

N 78/2002 AM-17089
Na predlog Strle Ide, Lipe 1, Ljubljana,

se uvaja amortizacija spodaj navedenih vre-
dnostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imet-
nik ter papirjev se poziva, da v roku 60 dni
po objavi oglasa uveljavlja svoje zakonite

pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo prav-
no veljavnost.

4 delnice družbe Pharmakon, d.d., Tbili-
sijska 87, Ljubljana, št. 00840, 00841,
00842 in 00843.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

N 8/2002 SR-14155
Okrajno sodišče v Grosupljem je v ne-

pravdni zadevi predlagateljice Veronike Per-
ko, Dom starejših občanov Grosuplje, ki jo
zastopa pooblaščenec Ismet Mahmuljin, od-
vetnik iz Grosuplja, zoper nasprotne udele-
ženke Jožefo Mohorčič, Kamni vrh pri Am-
brusu 8, Zagradec, Angelo Perko, Kamni
vrh pri Ambrusu 14, Zagradec, Antonijo Per-
ko, Kamni vrh 3, Gabrovka, Marijo Perko,
Kamni vrh pri Ambrusu 14, Zagradec in Te-
rezijo Perko, neznanega bivališča v Srbiji,
ZRJ, zaradi razdružitve solastnih nepremič-
nin, na podlagi 82. in 16. točke 270. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
37. členom Zakona o nepravdnem postop-
ku sklenilo:

nasprotni udeleženki Tereziji Perko, ne-
znanega bivališča v Srbiji, ZRN, se postavi
začasna zastopnica v osebi Lučka Perme,
odvetnica iz Ljubljane, Frankopanska 18,
Ljubljana.

Začasna zastopnica ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonite zastopni-
ce. Te pravice in dolžnosti ima začasna za-
stopnica od dneva postavitve in vse do ta-
krat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, kdaj je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 6. 2002

P 1603/2002 SR-16441
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tri-
glav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti
toženi stranki Ređepi Belulu, naslov ne-
znan, zaradi plačila 2,012.731 SIT, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku, dne 3. 9.
2002 sklenilo:

toženi stranki Ređepi Belulu se postavi
začasna zastopnica odvetnica Pleško Tanja
iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
1603/2002-I, dokler tožena stranka ne na-
stopi pred sodiščem, oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2002

I Pl 1310/2001 SR-16444
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper to-



Stran 6872 / Št. 85 / 4. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ženo stranko Božidarja Bregarja, Ljubljan-
ska cesta 5, Kočevje, zaradi plačila
551.545,20 SIT s pp, dne 26. 8. 2002
sklenilo:

odvetnica Biserka Avsec iz Ljubljane, po-
stavljena za začasno zastopnico toženi
stranki s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. I Pl 1310/2001 z dne 15. 7. 2002, se
razreši dolžnosti začasne zastopnice tože-
ne stranke.

Toženi stranki Božidarju Bregarju se v tej
pravdni zadevi postavi za začasno zastopni-
co odvetnico Katarino Benedik, Trstenjako-
va 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2002

I 1996/12516 SR-16447
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka
Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Čam-
pa Giorgini Aleksandra, Jurčičev trg 2, Ljub-
ljana in Giorgini Fiammetto, Fabianijeva 23,
Ljubljana, zaradi izterjave 1,861.033 SIT s
pp, dne 10. 7. 2002, sklenilo:

dolžnikoma Aleksandru Čampa Giorgini
in Giorgini Fiammetta se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Mihaela Šuštarja, Trubarjeva 24,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnika ali njun poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

I 723/98 SR-16446
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvr-

šilni zadevi upnika Panteon, d.o.o., Ljub-
ljana, Vojkova 1, ki ga zastopa odvetnik
Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Edija Caharija, sedaj neznanega bivali-
šča (prej XXX. divizije 17, Nova Gorica),
zaradi izterjave denarne terjatve, dne
30. 8. 2002 sklenilo:

Na podlagi 4. točke II. odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku se dolžni-
ku Ediju Caharija, neznanega bivališča, po-
stavi začasno zastopnico odvetnico Dunjo
Jereb iz Nove Gorice, Gradnikove brigade
11, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zade-
vi z opr. št. I 723/98, vse dokler se dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo zglasil pri
tem sodišču oziroma dokler skrbstveni or-
gan ne bo sporočil, da je postavil dolžniku
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 8. 2002

P 301/2002 SR-17086
Okrožno sodišče v Novem mestu je po

okrožni sodnici Barbki Močivnik Škedelj, v
pravdni zadevi tožeče stranke Bojane Lah,
Trdinova 5, Novo mesto, zoper toženo stran-
ko Ivana Laha, Trdinova 27, Novo mesto,
sedaj neznanega bivališča, zaradi razveze
zakonske zveze pcto 20.250 SIT, na podla-
gi 4. točke drugega odstavka 82. člena

ZPP, dne 2. 9. 2002 sklenilo:
toženi stranki, Ivanu Lahu, nazadnje sta-

nujočemu Trdinova 27, Novo mesto, sedaj
neznanega bivališča, se zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj postavi začasna za-
stopnica odvetnica Darja Lazar, Rozmanova
ul. 32 A, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi P 301/2002, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2002

N 1/2001 SR-15912
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni

zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega ude-
leženca Andrea Bolcicha, Italija in služno-
stnega upravičenca Telekom Slovenije,
d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, zaradi omeji-
tve lastninske pravice, s sklepom z dne
20. 8. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku nasprotnemu udeležencu Andreu
Bolcichu postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane,
Ul. I. tankovske brigade 9, ki bi nasprotne-
ga udeleženca v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 8. 2002

I 1997/01702 SR-14154
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni za-

devi upnice Zora Domžale, z.o.o., Prešer-
nova 33, Mengeš, ki jo zastopajo Martin
Bergant, Peter Volgemut, Zoran Hajtnik in
Petra Mrhar, odvetniki v Mengšu, proti dol-
žniku Rudolfu Prazniku, s.p., Stavbno kle-
parstvo, Žalec, Prebold 59, Prebold, zaradi
izterjave 103.164,90 SIT s pp., sklenilo:

dolžniku Rudolfu Prazniku se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnico Karmen Orter, Žalskega tabora 1,
Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 7. 2002

I 2000/00311 SR-14157
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni za-

devi upnice Adriatic, Zavarovalne družbe,
d.d., Koper, proti dolžnici Sejdiji Ramadam,
Liboje 56, Petrovče, zaradi izterjave
164.355 SIT s pp sklenilo:

dolžnici Sejdiji Ramadam se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju, postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnico Karmen Orter, Žalskega tabora 1,
Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 7. 2002

Oklici dedičem

IV D 119/2001 OD-15871
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Vrenko As-
sunti, roj. Marzolla, roj. 23. 1. 1916, umrla
14. 11. 2000, nazadnje stanujoča Miheli-
čeva cesta 21, Ljubljana, državljanka RS.

Zapustnica je z oporoko razdelila svoje
premoženje. Pri dedovanju na podlagi za-
kona pa pride v poštev tudi zap. sin, ki živi v
Kanadi, njegovi osebni podatki niso znani.

Sodišče ga s tem oklicem poziva, da se
v roku enega leta od objave tega oklica in
sklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
zglasi in uveljavlja svoje pravice do dedišči-
ne. Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002

Oklici pogrešanih

N 190/2001 PO-16433
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Veroniki Zorn Hočevar v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Borisa Goru-
pa, Marezige 76a, ki ga zastopa odv. Igor
Kocjančič, zoper nasprotnega udeleženca
Ivana Babiča, ki ga zastopa skrbnica za po-
seben primer Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivan-
čičeva 19, zaradi razglasitve pogrešanega
za mrtvega Ivana Babiča, dne 24. 6. 2002
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvega pogrešanega Ivana Babiča, sina po-
kojnega Domenica, nazadnje stanujočega v
Marezigah, Burji 5.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem živ-
ljenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2002

N 71/2002 PO-16432
V nepravdni zavedi predlagajoče stranke

Snoj Mire, roj. Krašček, Povšetova 69, Ljub-
ljana, zaradi razglasitve pogrešanega Rant
Ivana, roj. 12. 12. 1891, nazadnje stan.
Ljubljana, Devica Marija v Polju 15, za mr-
tvega, sodišče poziva Rant Ivana, da se zgla-
si pri tem sodišču. Hkrati pa sodišče poziva
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tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica, saj bo sicer
sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

N 19/2002 PO-17088
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče ne-

pravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Urbas Franca, Blekova vas 27, Lo-
gatec, zaradi razglasitve pogrešanega Ma-
tevža Urbasa, roj. 22. 9. 1882 v Gornjem
Logatcu, nazadnje stalno stanujoč v Blekovi
vasi 21, Gornji Logatec, za mrtvega. Skrbni-
ca pogrešanca je Marija Musec, roj. 6. 9.
1925 iz Logatca, Tržaška c. 38. Pogrešanca
pozivamo, da se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo
o njegovem življenju, pa naj to javijo predla-
gajoči stranki, sodišču ali skrbnici pogrešan-
ca v roku treh mesecev po objavi tega okli-
ca, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka razglasilo pogrešanca za mrtvega.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 9. 2002

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1324/2002 Rg-16450
To sodišče je na predlog družbenika

družbe Objekta, gradbeništvo, nepremični-
ne, trgovina, d.o.o., Maistrova 2a, Žalec, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku sklenilo objaviti sklep:

družba OBJEKTA, gradbeništvo, ne-
premičnine, trgovina, d.o.o., Maistrova
2a, Žalec, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Klugler Janeza, Maistrova 2/a, Žalec, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 16. 5.

2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 8. 2002

LJUBLJANA

Srg 05507/2002 Rg-16454
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem

Sodni register
vpisi po ZGD

postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Ally – Korošec & CO., servis za vzdrževanje
inventarja, objektov in okolice, d.n.o., Ljub-
ljana, Ulica 28. maja št. 55, objavlja sklep:

ALLY – KOROŠEC & CO., servis za
vzdrževanje inventarja, objektov in oko-
lice, d.n.o., Ljubljana, Ulica 28. maja št.
55, reg. št. vl. 1/26563/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alenka in Dragan Koro-
šec, Ljubljana, Ulica 28. maja št. 55, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na oba ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2002

Srg 06922/2002 Rg-16459
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Biro Ka, podjetje za gradbeni inženiring,
d.o.o., Vrhnika, Cankarjevo nabrežje 6, ob-
javlja sklep:

BIRO KA, podjetje za gradbeni inže-
niring, d.o.o., Vrhnika, Cankarjevo na-
brežje 6, reg. št. vl. 1/30315/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 12. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Bojan Kablar, Vrhnika, Can-
karjevo nabrežje 6, z ustanovitvenim kapita-
lom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Srg 06513/2002 Rg-16462
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Frantur, transport, trgovina, storitve, d.o.o.,
Moste – Komenda, Moste 43a, objavlja
sklep:

FRANTUR, transport, trgovina, stori-
tve, d.o.o., Moste – Komenda, Moste
43a, reg. št. vl. 1/21134/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 21. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenica je Marija Zarnik, Moste 43a,
Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
1,660.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Srg 05713/2002 Rg-16464
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Rovial Gostiša & Grivec, Podjetje za storitve
in inženiring, d.n.o., Vrhnika, Bevke 94, ob-
javlja sklep:

ROVIAL GOSTIŠA & GRIVEC, Podjetje
za storitve in inženiring, d.n.o., Vrhnika,
Bevke 94, reg. št. vl. 1/33877/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 22. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Roman Gostiša, Vrhnika,
Bevke 94 in Alojz Grivec, Domžale, Ljub-
ljanska 84, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja, vsakemu do polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

NOVO MESTO

Srg 525/2002 Rg-16465
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe SANITEC Marketing,
d.o.o., Novo mesto, Novi trg, objavlja sklep:

družba SANITEC, Marketing, d.o.o.,
Novo mesto, Novi trg, vpisana na reg. vl.
št. 1-3965/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 9.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je družba Keramag Ver-
triebs-Holding Gesellschaft mit beschran-
kter Haftung, Kreuzerkamp 11, Ratingen,
Nemčija, z ustanovitvenim kapitalom
10,000.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
10,000.000 SIT v celoti prenese na družbo
Keramag Vertriebs-Holding Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, Kreuzerkamp 11,
Ratingen, Nemčija.

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 Novem mestu
dne 5. 9. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Avtokleparstvo Veg Štefan s.p., Čentiba
422/c, Lendava - Lendva, priglasitveni list,
opravilna št. 22-0181/94, izdan dne 25. 5.
1994. gnh-100764

Avžlahar Jože s.p., Velike Lašče 25, Ve-
like Lašče, priglasitveni list, opravilna št.
28-1981/95, mat. št. 5554866, izdan dne
15. 4. 1995. gnz-100525

Dobnikar Drago s.p., Elektroinstalacije, Tr-
žaška cesta 51, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 28-1213/94, mat. št. 5454663,
izdan dne 31. 5. 1994. gnz-100496

Gorjup Miroslava, Šedina 6, Dramlje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 52-0461/94, mat.
št. 5153861, izdan dne 3. 10. 1994.
gnu-100401

Grmovšek Mitja, Cesta C. Tavčarja 2, Jese-
nice, priglasitveni list, opravilna št. 14-0968/98,
izdan dne 6. 7. 1998. gnx-100598

Kanalec Albin, Pod brajdo 8, Tolmin,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004961/0205/00-65/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-100345

Kozoderc Janez, Doklece 17, Lovrenc na
Dravskem polju, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 045872, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnf-100391

Krejač Bojan, Zg. Porčič 35/a, Sv.trojica v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
21-0665/2001, mat. št. 1463454, izdan dne
16. 6. 2001. gni-100763

Kuhar Janez s.p., Rosalnice n.n., Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011365/0189/00-44/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnt-100856

Kurtiši Đemaljedin, Linhartov trg 3, Radov-
ljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-0338/94, izdan dne 13. 5. 1994.
gns-100353

Milavec Dušan, Studeno 44/a, Postojna,
obrtno dovoljenje, št.
007645/0138/00-5171995, izdano dne
6. 3. 1995. gng-100665

Prašnikar Katarina, Pečki 3, Pobegi, pri-
glasitveni list, opravilna št. 17/03-2490/98,
izdan dne 28. 9. 1998. gnp-100356

Subić Željko, Potok 1, Straža, priglasitveni
list, opravilna št. 038-1330-94, izdan dne
28. 6. 1994. gnm-100459

SVEČARSTVO JURKOVI, David Jurkovič
s.p., Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
037014/0427/00-34/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gne-100371

Štrus Marko s.p., Šentpavel na Dolenjskem
4, Šentvid pri Stični, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 052240/1667/01-19/1997, izda-
na dne 15. 12. 1997. gns-100528

Trbižan Srečko s.p., Planina 23, Ajdovšči-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in odloč-
bo, št. 005571/0229/01-11/2002.
gnn-100858

Zakrajšek Franc s.p., Lesni izdelki, Rašica
9, Velike Lašče, priglasitveni list, opravilna št.
28-1969/94, mat. št. 5471841, izdan dne
30. 12. 1994. gnx-100548

Žagar Pavel s.p. - keramčarstvo, Drečji vrh
10, Trebelno, priglasitveni list, opravilna št.
057/0584/96, izdan dne 1. 2. 1996.
gnq-100859

Žnidarič Franjo, Brezula 25, Rače, prigla-
sitveni list, opravilna št. 064-0836/94, izdan
dne 18. 5. 1994. gnm-100359

Potne listine

Bajrić Bosanka, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, potni list, št. P00706660.
gnq-100855

Čehovin Brina, Mirka Pirca 7, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 071588, izdala
UE Sežana. gnw-100749

Donko Jasna, Gornja Bistrica 124, Čren-
šovci, potni list, št. P00854965, izdala UE
Lendava. gni-100288

Donko Larisa, Gornja Bistrica 124, Čren-
šovci, potni list, št. P00587780, izdala UE
Lendava. gnj-100287

Donko Tanja, Gornja Bistrica 124, Čren-
šovci, potni list, št. P00854966, izdala UE
Lendava. gnh-100289

Đivović Dalia, P. Svačića 21, Dubrovnik,
Hrvaška, potni list, št. P00094800.
gnj-100312

Eržen Borut, Cankarjeva 48, Nova Gorica,
potni list, št. S 00000061. gnx-100523

Fabjančič Valter, Povžane 3/c, Materija,
maloobmejno prepustnico, št. AI 072800, iz-
dala UE Sežana. gne-100517

Ilievski Ilija, Gradnikove brigade 29, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
104841, izdala UE Nova Gorica. gnd-100443

Ipavec Bernarda, Grčna 19, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 91465, iz-
dala UE Nova Gorica. gno-100757

Javornik Vera, Ul. padlih borcev 24, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
140006, izdala UE Nova Gorica. gnl-100760

Jeranče Edvin, Gorenje 22/b, Divača, pot-
ni list, št. BA 279559. gnx-100573

Kofol Matejka, Ulica 30. divizije 74, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
105424, izdala UE Nova Gorica. gnc-100444

Kogovšek Luka, Log pri Brezovici, Cesta
ob potoku 13, Brezovica pri Ljubljani, potni
list, št. BA 839531. gnq-100580

Nešič Ivan, Jenkova 9, Velenje, potni list,
št. P00001978. gnk-100586

Primc Ana, Hrastje 66, Kranj, potni list, št.
P00220480. gnj-100687

Primc Miroslav, Hrastje 66, Kranj, potni
list, št. P00219905. gnh-100689

Prosenak Zofija, Štajerska ulica 10, Slo-
venske Konjice, potni list, št. P00859721.
gnf-100291

Rijavec Davorin, Vrtojba, Gramozna pot 2,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00578761. gnj-100937

Šerjak Špela, Maistrova 8/a, Ljubljana,
potni list, št. P00553416. gng-100315

Škufca Alojzij, Ul. Marije Hvaličeve 14, Ljub-
ljana, potni list, št. P00310546. gnq-100530

Škufca Andrej, Ul. Marije Hvaličeve 14,
Ljubljana, potni list, št. P00312771.
gni-100713

Škufca Andrejka, Ul. Marije Hvaličeve 14,
Ljubljana, potni list, št. P00310542.
gnh-100714

Škufca Sandra, Ul. Marije Hvaličeve 14,
Ljubljana, potni list, št. P00310544.
gnk-100711

Štruklec Bojan, Polzela 33, Polzela, potni
list, št. AA 385016. gnw-100449

Trošt Ivo, Kromberk, Ul. bratov Hvalič 93,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 130854, izdala UE Nova Gorica.
gng-100340

Velepič Tatjana, Berčičeva 4/b, Ljubljana,
potni list, št. P00772434. gnh-100964

Vodlan Gašper, Vir, Stritarjeva ulica 6,
Domžale, potni list, št. BA 997829, izdala UE
Domžale. gnf-100366

Wolf Tomi, Zbigovci 79, Gornja Radgona,
potni list, št. P00079547, izdala UE Gornja
Radgona. gng-100840

Zver Vladimira, Cankarjeva 22, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 87553,
izdala UE Nova Gorica. gnj-100762

Osebne izkaznice

Ahmeti Suzana, Zbigovci 7, Gornja Radgo-
na, osebno izkaznico, št. 495584.
gnk-100336

Ajvazi Ramadan, Tomšičeva ulica 6, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št. 56039.
gnn-100283

Babič Tomaž, Adamičeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 245370. gnf-100316

Babuder Alenka, Rožna dolina, Cesta VI/5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334871.
gnx-100423

Bach Barbara, Roševa ulica 7, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 336241. gnj-100562

Bernes Lučano, Maistrova 9, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 573203.
gnn-100758

Bevc Srečko, Gorkega ulica 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 630228. gnw-100299

Bezek Igor, Rakitna 94, Preserje, osebno
izkaznico, št. 115179. gnq-100705

Bisaro Rok, Tuji grm 23, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 272536. gni-100463

Bislimaj Ajša, Kardeljeva cesta 72, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1237864.
gnm-100609

Bizjak Branka, Abramova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 797479. gnr-100354

Bizjak Rajko, Vrtojba, Ul. 9. septembra
113, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 693230. gnb-100670

Bole Zdenka, Vogrsko 158/c, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 1068527.
gni-100538

Brglez Mojca, Slovenja vas 39/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1233697. gni-100738

Brljič Gerlič Dragica, Tančeva ulica 5, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 789566.
gnx-100698

Burić Marko, Krvavi potok 18, Kozina, ose-
bno izkaznico, št. 61384. gnl-100610
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Cesar Franc, Dobovec pri Rogatcu 38/a,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 335089.
gnk-100290

Clemenz Majda, Šišenska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 248461. gnq-100755

Cvjetković Sanja, Kajuhova ulica 7, Kidri-
čevo, osebno izkaznico, št. 253699.
gnp-100835

Čampelj Katica, TZO 27, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 1021875. gnq-100730

Čatić Vida, Na peči 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 873129. gng-100740

Černjavič Branko, Kapelska cesta 20, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 281195.
gni-100438

Črnko Boštjan, Prisojna ulica 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 864065. gnq-100780

Čuk Marija, Drbetinci 5/b, Vitomarci, ose-
bno izkaznico, št. 374417. gnk-100661

Dakič Maša, Ziherlova 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1025367. gnn-100433

Delić Žarko, Glavni trg 1, Mengeš, osebno
izkaznico, št. 197208. gnp-100481

Demšar Antonija, Gregorčičeva ulica 34/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1480403.
gno-100607

Dolžan Špela, Linhartova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 979761. gng-100215

Drev Miroslav, Lokovina 22/c, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 458069. gno-100832

Družina Narciso, Dekani 144, Dekani, ose-
bno izkaznico, št. 332362. gnt-100327

Epih Luka, Chendujska cesta 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 4309. gno-100307

Erbežnik Julijana, Valjavčeva 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 42132. gnl-100285

Erhatič Mojca, Borovci 55/b, Markovci,
osebno izkaznico, št. 43972. gng-100540

Ferletič Mira, Klinetova 14, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 423573. gnn-100558

Firbas Janez, Cankova 11, Cerkvenjak,
osebno izkaznico, št. 33720. gnm-100334

Fišer Marija, Trg svobode 8, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 251662.
gnj-100712

Florjanc Emil, Galicija 22, Žalec, osebno
izkaznico, št. 1263596. gnx-100448

Furlič Pavla, Martina Krpana 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 320785. gno-100432

Gabrovec Aleš, Bartlova 1, Šmartno pri Li-
tiji, osebno izkaznico, št. 1188055.
gnz-100221

Gala Bem Danica, Streliška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1074826. gnk-100261

Gantar Mojca, Partizanska 24, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 1089903.
gno-100657

Gjerek Tone, Dolnja Bistrica 148/a, Čren-
šovci, osebno izkaznico, št. 1033527.
gng-100590

Globočnik Angela, Jakčeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 142552. gnu-100776

Golc Jasmina, Kidričeva 60, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 922633. gns-100553

Golob Marjan, Dornava 142/b, Dornava,
osebno izkaznico, št. 716171. gnx-100748

Golouh Simon, Debro 51, Laško, osebno
izkaznico, št. 755908. gnl-100685

Gorečan Medved Jožefa, Ljubljanska ce-
sta 31, Celje, osebno izkaznico, št. 751787.
gnq-100955

Gorenc Stanislav, Podlipa 1, Dvor, ose-
bno izkaznico, št. 782149. gnr-100729

Grabar Vanjo, Cesta prvih borcev 8, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 511339.
gne-100842

Grahovar Sanja, Dobovec pri Rogatcu
14/a, Rogatec, osebno izkaznico, št.
381803. gnx-100298

Gros Melita, Stanežiče 26/b, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 213119.
gny-100847

Haludek Dragutin, Vodmatska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 776454.
gni-100313

Hočevar Majda, Cankarjeva cesta 7, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 398451.
gnl-100735

Horvat Vilko, Mucherjeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 390423.
gnq-100455

Horvatić Mirko, Oljčna pot 8, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 537672.
gno-100557

Hudin Ivan, Ivanjševski vrh 17, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 1354228.
gnn-100333

Hudolin Marko, Davča 3, Železniki, ose-
bno izkaznico, št. 299347. gnt-100552

Jačmenjak Barica, Rostoharjeva 15/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1342753.
gnt-100302

Jačmenjak Denis, Rostoharjeva 15/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 1342905.
gnr-100304

Jačmenjak Vanessa, Rostoharjeva 15/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 1342834.
gns-100303

Jasenc Lidija, Krtina 31/a, Dob, osebno
izkaznico, št. 505288. gnl-100785

Jelovčan Aleksander, Na kresu 21, Želez-
niki, osebno izkaznico, št. 279510.
gnl-100660

Jerman Joni, Bošamarin 50/a, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 872830.
gnv-100850

Justin Alojzija, Taborska 6/a, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 506811. gnz-100471

Juvan Vlasta, Ponoviče 25, Sava, osebno
izkaznico, št. 261208. gny-100572

Kegl Korošec Evgenija, Koprivnik 31, Bo-
hinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
815379. gnf-100541

Keres Vesna, Ciril Metodov drevored 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 180822.
gnd-100543

Kirbiš Danilo, Prepolje 79, Marjeta na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 173100.
gnv-100300

Klemenčič Jože, Marinovševa 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 557915.
gnb-100420

Knavs Ludvik, Sadinja vas 115, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 534821.
gny-100422

Knific Anja, Grintovška ulica 18, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 952078. gnt-100852

Kocbek Jana, Milje 47, Visoko, osebno
izkaznico, št. 286252. gnh-100589

Kočar Stanko, Novo Polje, Cesta XIII/18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 148818.
gnq-100959

Kočevar Tatjana, Ribno, Gorenjska 23,
Bled, osebno izkaznico, št. 165781.
gnr-100754

Kokolj Ivana Zdenka, Tesovnikova 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 556321.
gnu-100676

Kokot Janja, Marjeta na Dravskem polju
1/b, Marjeta na Dravskem polju, osebno iz-
kaznico, št. 324627. gnb-100695

Kolar Matej, Prvomajska ulica 11, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 376274.
gnw-100228

Končar Marija, Kleče 8, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 884886. gnd-100418

Kos Barbara, Maroltova ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 190830. gnx-100348

Kos Stanislav, Nussdorferjeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 236989.
gnb-100745

Kovač Franko, Proletarskih brigad 20, Izo-
la - Isola, osebno izkaznico, št. 1004079.
gnk-100736

Krajnc David, Gestrinova 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 135942. gnl-100485

Kričej Tanja, Vodovodna 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 175342. gnu-100426

Križman Borut, Brilejeva 19, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 310261. gnp-100281

Kuhar Tadeja, Mestni trg 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 206047. gnm-100909

Kušnik Ivan, Dobja vas 82, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 570119.
gnp-100756

Lajbaher Leopolda, Hubadova ulica 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 511273.
gnv-100550

Lavrič Rok, Jelovška 13, Radovljica, ose-
bno izkaznico, št. 278405. gnl-100335

Lempl Antonija, Jedlovnik 5, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 1194067. m-1160

Leskošek Alojz, Gorenje 17/c, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 820159.
gnv-100700

Lokamani Faradin, Koroška cesta 26, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 453276.
gnb-100520

Lončarič Zdenka, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 288777. gnr-100979

Majcen Anton, Koračice 1, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 93541. gnf-100441

Maksimović Jovo, Hermana Potočnika 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 705648.
gnc-100719

Maljevac Franc, Studena gora 3, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 560297. gnn-100608

Markič Ivan, Levčeva 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1000708. gnj-100987

Marolt Gaber, Čopova ulica 23, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 383438. gny-100447

Mejak Milivoj, Regentova 9, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1491936. gnx-100473

Miklič Gregor, Vojkova 91, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 803601. gnn-100658

Mohorič Gregor, Gubčeva 7, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 224177. gnj-100612

Mujić Edita, Kamnica 16, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 241429. gnq-100355

Novak Vesna, Kettejeva ulica 24, Celje,
osebno izkaznico, št. 651330. gnh-100464

Novosel Dragica, Perišče 2, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 979234.
gnd-100368

Oblak Robert, Ulica Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 951326.
gne-100817

Obradović Milun, Povšetova 104/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 17898.
gnq-100830

Orešnik Karel, Kotnikova ulica 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 573490. gnm-100684

Orož Slavko, Maistrova 5, Šentilj v Slov.go-
ricah, osebno izkaznico, št. 260196. m-1141

Ozis Martin, Javorje 32/a, Gorica pri Sliv-
nici, osebno izkaznico, št. 305837.
gny-100347

Ožbalt Marjanca, Rašiška 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 505085. gnx-100723

Pajenk Albin, Dobrič 19/b, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 256409. gnc-100294

Pelc Anton, Gregorčičeva 27, Maribor,
osebno izkaznico, št. 127645. gnd-100318

Pelhan Melanija, Runkova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 506869. gnv-100350

Perčič Mina, Ul. Matevža Haceta 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 1023740. gne-100717
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Petric Stanko, Dragomlja vas 22, Suhor,
osebno izkaznico, št. 905437. gni-100338

Petrovič Saša, Topolšica 193, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 780795. gnw-100324

Pintar Marinko, Kekčeva pot 2, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1119506.
gni-100542

Ploj Vilma, Knezova 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 101295. gno-100382

Potočnik Gorazd, Dragočajna 5, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 393014. gnb-100970

Poženel Vesna, Linhartova 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 630886. gnf-100791

Pravdič Frančišek, Črmljenšak 42, Voliči-
na, osebno izkaznico, št. 905078.
gnv-100750

Premru Marija, Trubarjeva 81, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1144834. gnj-100462

Primožič Barbara, Knezov štradon 22/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84521.
gnt-100956

Puntar Danijela, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1509817.
gnk-100461

Rakuša David, Gresovščak 27, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 328744. gni-100838

Recek Dejan, Žižki 94/a, Lendava - Len-
dva, osebno izkaznico, št. 742070.
gne-100467

Rehar Nejc, Ul. Matevža Haceta 12, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1117853.
gnf-100716

Rosc Janez, Strmec 6, Luče, osebno iz-
kaznico, št. 781934. gny-100297

Roškar Mihael, Štrafelova ulica 30, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 905442. gnj-100437

Rozman Andrej, Zg. Brnik 127, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 558714.
gng-100790

Rutar Melita, Triglavske 3, Idrija, osebno
izkaznico, št. 1002081. gnd-100518

Sabeglia Matej, Ul. Janka Puclja 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 142525. gnt-100702

Selak Tanja, Kolodvorska 23, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 17083. gns-100853

Semprimožnik Simona, Jakopičeva 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 63456.
gny-100972

Severkar Uroš, Tržaška 583/a, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 281997.
gnv-100625

Sikošek Milena, Sp. Kostrivnica 31/a,
Podplat, osebno izkaznico, št. 249374.
gnp-100681

Smiljić Ljiljana, Zg. Rute 54, Gozd Martu-
ljek, osebno izkaznico, št. 1156518.
gnq-100630

Sovič Grišo, Mesarski prehod 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 146993. gnv-100575

Stevanović Nenad, Rudarska cesta 2/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 190294.
gnj-100737

Strasner Jelka, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1499917.
gnp-100706

Sukič Vera, Severova 2, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 1157525. gnz-100546

Svete Božena, Glavarjeva 12/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1034318. gnt-100527

Šabič Zumreta, Malgajeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 393526. gnb-100920

Šavora Silva, Slovenska c. 16, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 727877.
gne-100342

Šimenc Antonija, Poljane 7, Rečica ob Sa-
vinji, osebno izkaznico, št. 845513.
gnl-100560

Šinigoj Miran, Prešernova 41, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 200640. gnn-100483

Škerl Ivanka, Poklukarjeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 164987. gnr-100654

Šket Jožica, Krajnčica 23, Šentjur, ose-
bno izkaznico, št. 363692. gnz-100446

Škoflek Jernej, Klanc 87, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 680897. gnn-100583

Škrget Elizabeta, Bezena 39, Ruše, ose-
bno izkaznico, št. 156386. gnp-100231

Škrinjar Martin, Pernovo 37/c, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 286349. gnf-100691

Šolar Zdenka, Pešnica 16, Zgornja Besni-
ca, osebno izkaznico, št. 860813.
gnh-100839

Špegelj Alojz, Trubarjeva 17, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 617868. gns-100328

Šrot Franc, Ulica bratov Babnik 45, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 135075.
gnt-100427

Štic Robert, Starešinski vrh 42, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 238737.
gnn-100337

Štrancar Andreja, Budanje 131, Vipava,
osebno izkaznico, št. 961843. gnq-100555

Štrbenk Dejan, Derčeva 37, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 165805. gnw-100599

Tavčar Marjan, Zabiče 58, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 59657. gnm-100884

Tollazzi Tia, Mesarski prehod 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1368131. gni-100613

Ugrin Darjo, Maršiči 6, Gračišče, osebno
izkaznico, št. 230244. gnq-100330

Urana Jožica, Krmelj 13, Krmelj, osebno
izkaznico, št. 644547. gng-100565

Urankar Dejan, Hmeljarska 10, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
328450. gnc-100519

Utenkar Gorazd, Levstikova 26, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 980074.
gno-100457

Veber Metka, Gor. pri Šmartnem 39, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 735282.
gnu-100326

Velepič Tatjana, Berčičeva 4/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 777230. gni-100963

Vidmar Katja Katarina, Ziherlova 40/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 844578.
gnl-100460

Vinter Dušan, Mihovci 65, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 226800. gnf-100341

Vočanec Danilo, Libanja 20, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 203924. gns-100753

Vodeb Mitja, Ul. Frankolovskih žrtev 33,
Celje, osebno izkaznico, št. 1392069.
gnd-100718

Vogrinec Dušan, Tavčarjeva 20/a, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 297313.
gno-100332

Vombergar Simona, Britof 180, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 258559. gnw-100374

Vozlič Ana, Zoisova 8, Kranj, osebno iz-
kaznico, št. 409768. gnw-100699

Zakovšek Nada, Litijska 210/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 428653. gnb-100220

Zaletel Janez, Stanežiče 66, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 932933.
gnj-100962

Zdovc Jurij, Kajuhova 66, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 183736. gnd-100668

Zupančič Bogomir, Ustje 2, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 1016066.
gny-100222

Zupančič Marjeta, Betettova ulica 4, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 94937. gne-100867

Zupanek Andrej, Socka 22/a, Nova Cer-
kev, osebno izkaznico, št. 972425.
gnb-100445

Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1014889.
gnm-100734

Vozniška dovoljenja

Abdić Mersudin, Poljanski nasip 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
212614, reg. št. 185157, izdala UE Ljublja-
na. gnn-100708

Arnšek Martin, Griže 65, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1242350, iz-
dala UE Žalec. gnj-100587

Ažnik Mirsada, Ljubljanska cesta 3/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19287, izdala UE Kamnik. gnz-100346

Babič Jernej, Zelenica 6, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1304977, reg.
št. 10331, izdala UE Tržič. gnt-100827

Balažič Vito, Cankarjeva ulica 48, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 36994.
gnl-100235

Bartol Tomaž, Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653360, reg. št. 74804, izdala UE Ljubljana.
gnz-100421

Blatnik Roman, Vidovdanska cesta 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419102, reg. št. 236963, izdala UE Ljublja-
na. gnr-100683

Blažič Marko, Nad izvirom 5, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492966, reg. št. 119761, izdala UE Mari-
bor. gnk-100611

Bobič Marija, Drožanjska cesta 61, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
966986, reg. št. 10018. gnr-100554

Bosak Valerija, Antoličičeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092139, reg. št. 1092139, izdala UE Mari-
bor. gne-100442

Brajdič Dušan, Veliko Mlačevo 100, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131655, reg. št. 19664, izdala UE Grosu-
plje. gnk-100561

Brunčič Edvard, Brinjeva gora 23, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5946.
gnm-100634

Bučar Bojan, Dolgo Brdo 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013471,
reg. št. 184943, izdala UE Ljubljana.
gnv-100975

Bukovec Borut, Ceta na Gradec 3, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S 1431789,
reg. št. 12070, izdala UE Trebnje.
gns-100978

Burič Marko, Krvavi potok 18, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16223, izda-
la UE Sežana. gne-100492

Cegler David, Milčinskega 7, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 42785.
gnp-100556

Cunja Nada, Z. Miloša 10, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
11902, izdala UE Izola. gns-100803

Čarman Ivo, Sv. Duh 95, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9879, izdala
UE Škofja Loka. gnf-100466

Čeh Branko, Brengova 35, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001142958, reg. št. 10426, izdala UE Le-
nart. gnn-100487

Dežman Elvis, Družinska vas 39, Šmarje-
ške Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 35552. gnb-100770

Dolinar Aleš, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13607, izdala UE Škofja Loka. gnr-100854

Dovečar Simon, Zrkovci 71, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 368980, reg.
št. 98793, izdala UE Maribor. gnd-100293
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Felzer Emil, Miklavž pri Ormožu 46, Mi-
klavž pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10283, izdala UE Ormož.
gng-100490

Filiposki Darja, Polanškova ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608947, reg. št. 253280, izdala UE Ljublja-
na. gne-100917

Firm Gorazd, Krtina 99, Dob, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1052690, reg. št.
30651, izdala UE Domžale. gnm-100559

Frank Janko, Hrašče 41, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 9598. gnf-100666

Franko Zofija, Ulica za spomenikom 3, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21647, izdala UE Nova Gorica. gne-100242

Gerkšič Andreja, Podvozna 2, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8313, izdala UE Piran. gnd-100793

Golouh Simon, Debro 51, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 5129, izdala
UE Laško. gnk-100686

Grobelšek Andrej, Tomšičeva cesta 21,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18645. gns-100682

Gros Melita, Stanežiče 26/b, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 1341372, reg. št. 174318, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-100849

Hauc Denis, Vrbova pot 29, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13768, izdala UE Pesnica. m-1166

Hermonko Mojca, Onkraj Meže 9, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18237,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnd-100493

Homar Janko, Sp. Škofije 120, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19948, iz-
dala UE Koper. gnu-100576

Horvat Vilko, Mucherjeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
353412, reg. št. 67617, izdala UE Ljubljana.
gnr-100454

Horvatić Mirko, Oljčna pot 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
5955, izdala UE Koper. gnk-100811

Hudin Ivan, Ivanjševski vrh 17, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10780, izdala UE Gornja Radgona. m-1129

Ipavec Eleonora, Med ogradami 42, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26728, izdala UE Nova Gorica. gnk-100486

Jačmenjak Barica, Rostoharjeva 15/a, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12665. gnu-100301

Jagodic Miha, Ulica Goce Delčeva 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1166150, reg. št. 218208, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-100506

Janežič Božidar, Trnovska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
353203, reg. št. 22310, izdala UE Ljubljana.
gnk-100536

Jankovič Mateja, Vrhovci, cesta VI/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 584935, reg. št. 189083, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-100701

Jasenc Lidija, Krtina 31/a, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 578864, reg. št.
20451, izdala UE Domžale. gnn-100783

Jazbinšek Andrej, Preložnikova 15, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28658.
gnb-100470

Juvan Vlasta, Ponoviče 25, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1322728, izdala
UE Litija. gnz-100571

Kamnar Ivan, Novo Polje, Cesta XII/2,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241213, reg. št. 27395, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-100805

Karel Valerija, Gregorčičeva ulica 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
248978, reg. št. 92866, izdala UE Maribor.
gnj-100837

Kelemina Fredi, Škedenj 2, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št.
9588. gnc-100494

Kidrič Ignac, Križeča vas 21, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19206.
gnh-100639

Kirič Jože, Pavlovci 10, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 11512, izdala
UE Ormož. gnj-100412

Kirn Tomaž, Visoko 36/a, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 734860,
reg. št. 43691, izdala UE Kranj. gni-100388

Klimež David, Gradiška 20, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
4763, izdala UE Pesnica. m-1130

Kobal Tina, Kidričeva ulica 15, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144267, reg. št. 15101, izdala UE Ajdov-
ščina. gnb-100545

Kobale Jože, Mariborska 5, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20126, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-100788

Kobašević Damir, Arclin 68, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1144652,
reg. št. 43467. gne-100567

Kočar Rastislav, Goriška cesta 11, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1132413, reg. št. 6569, izdala UE Ajdovšči-
na. gnt-100777

Koren Luka, Dolenje 11, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1273791, reg.
št. 33757, izdala UE Domžale. gnk-100786

Koren Magdalena, Dobje 6/a, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868047, reg.
št. 17345. gnh-100264

Koretič Miha, Ul. Slavka rožanca 26, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20681, izdala UE Krško. gnq-100430

Košič Stanislav, V gaju 6, Radeče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 105898, izda-
la UE Laško. gnw-100549

Kovačič Matej, Klopčičeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731000, reg. št. 166037, izdala UE Ljublja-
na. gni-100663

Kristan Uroš, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064794, reg. št. 210670, izdala UE Ljublja-
na. gnh-100239

Križman Danica, Štihova ulica 14/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543830, reg. št. 111404, izdala UE Ljublja-
na. gnp-100306

Kuhar Tadeja, Mestni trg 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 567834,
reg. št. 180076, izdala UE Ljubljana.
gnn-100908

Kukovec Darko, Aženski vrh 5, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14494, izdala UE Gornja radgona.
gnx-100273

Kumelj Stanko, Kočevske poljane 3/a, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37308, izdala UE Novo mesto. gnl-100385

Kušej Mateja, Čečovje 35, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13653, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-100677

Lajbaher Leopolda, Hubadova ulica 7, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 746643, reg.
št. 9222. gnu-100551

Lanišek Anton, Prijateljev trg 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9038,
izdala UE Ribnica. gnd-100322

Lavrenčič Aleš, Bonini 40/a, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17182, izdala UE Koper. gnd-100468

Leban Katarina Tina, Hudovernikova ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1453871, reg. št. 242988, izdala UE
Ljubljana. gnl-100510

Lebar Igor, Zg. Hoče 29/b, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493289,
reg. št. 88038, izdala UE Maribor.
gnk-100836

Lebar Janez, Gorišnica 132, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22891, iz-
dala UE Ptuj. gnm-100384

Ledinek Franc, Stantetova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
946927, reg. št. 8261, izdala UE Velenje.
gnw-100574

Lenarčič Katarina, Ponikve 15, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
648276, reg. št. 15865, izdala UE Grosu-
plje. gnt-100927

Mahmić Hasan, Bosanska Krupa, BIH, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1587227,
reg. št. 249411, izdala UE Ljubljana.
gnx-100773

Majcen Alojz, Drakovci 42, Mala Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1402249,
reg. št. 11850, izdala UE Ljutomer.
gnv-100633

Marinovič Ivo, Mizarska 26, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6497. gny-100272

Mejias Fernando Pablo, Palmejeva ulica
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369124, reg. št. 232967, izdala UE
Ljubljana. gnz-100321

Merhar Mojca, Rožna ulica 29, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10769, izdala UE Kočevje. gne-100367

Mijatovič Duško, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 820787,
reg. št. 10988. gnm-100584

Mikloška Ljudmila, Vulčeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894993, reg. št. 93165, izdala UE Ljubljana.
gnb-100245

Mirić Matej, Vodnikova cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251743, reg. št. 224340, izdala UE Ljublja-
na. gnx-100752

Murko Vladimir, Štefanova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246846, reg. št. 58248, izdala UE Ljubljana.
gns-100928

Novak Matjaž, Sp. Besnica, Pod gozdom
17, Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1056103, reg. št. 45917, izdala
UE Kranj. gnt-100652

Ožegović Rasema, Zakotnikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1026079, reg. št. 205910, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-100274

Ožek Marija, Pečovje 4/b, Štore, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 86/2001. gnu-100851

Pagliaruzzi Mojca, Smetanova ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443614, reg. št. 18271. gnx-100373

Papič Srečko, Dunajska cesta 186, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
841339, reg. št. 68723, izdala UE Ljubljana.
gnm-100759

Papler Mirko, Vrbnje 24/b, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868039,
reg. št. 10033. gni-100263

Pečnik Cecilija, Velika Malence 44/a, Kr-
ška vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4290, izdala UE Brežice. gnd-100843



Stran 6878 / Št. 85 / 4. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Perpar Tone, Privoz 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1367304,
reg. št. 75693, izdala UE Ljubljana.
gnl-100985

Petric Stanko, Dragomlja vas 22, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1270864, reg. št. 4065, izdala UE Metlika.
gnq-100259

Plačkov Živko, Vanganel 21, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40268. gnx-100798

Podbregar Elizabeta, Podvolovljek 15, Lu-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1479, izdala UE Mozirje. gnq-100305

Podlogar Gregor, Bezenska pot 11, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9848,
izdala UE Ruše. m-1167

Posedel Magda, Braslovče 72, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg. št.
47246, izdala UE Žalec. gnd-100472

Prača Igor, Tuga Vidmarja 4, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224771,
reg. št. 43375, izdala UE Kranj. gny-100747

Prepeluh Matija, Pance 24, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454896, reg. št. 243397, izdala UE Ljublja-
na. gnr-100604

Pristovnik Cvetka, Čopova 6, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 1438867, izda-
la UE Žalec. gnr-100329

Prutki Damir, Smrekarjeva 6/a, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10941.
gni-100488

Puhek Marija, Močile 2, Stari trg ob Kolpi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9918, iz-
dala UE Črnomelj. gnr-100229

Pukl Anja, Pregljeva ulica 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595050, reg. št. 236190, izdala UE Ljublja-
na. gnz-100771

Rak Primož, Bistričica 3, Stahovica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20361, izda-
la UE Kamnik. gnv-100775

Rakanović Boro, Sodinova 1, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363266, reg. št. 46614. gnp-100456

Ribnikar Miha, Golnik 32, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1254433, reg. št.
50188, izdala UE Kranj. gnr-100379

Rosc Janez, Strmec 6, Luče, vozniško do-
voljenje, kat. BCFGH, reg. št. 10072, izdala
UE Mozirje. gnz-100296

Rozman Andrej, Zg. Brnik 127, Cerklje na
Gorenjskem, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1468610, reg. št. 38888,
izdala UE Kranj. gns-100778

Rožac Renato, Semedela 48, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14860. gnj-100237

Rupnik Slavko, Sp. Selce 6, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8709, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnq-100230

Sahitaj Shefquet, Titova cesta 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1643802, reg. št. 94841. gnp-100585

Salaj Slavi, Šmartinska cesta 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012455, reg. št. 79837, izdala UE Ljublja-
na. gnf-100966

Sedej Matjaž, Mikuževa ulica 16, Borovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16078, izdala UE Vrhnika. gnc-100619

Sekalo Ingrid, Trg 43, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12455, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr-100679

Semprimožnik Matjaž, Gabrje pod Špilkom
1, Blagovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001386997, reg. št. 35147, izdala UE
Domžale. gnp-100631

Stevanović Nenad, Rudarska cesta 2/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339633, reg. št. 22725, izdala UE Velenje.
gnh-100739

Strasner Jelka, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885797, reg. št. 93313, izdala UE Ljubljana.
gno-100707

Šalamon Dušan, Novi dom 7, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 2264,
izdala UE Hrastnik. gng-100265

Šavora Silva, Slovenska cesta 16, Sredi-
šče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5552, izdala UE Ormož. gnt-100277

Ščančar Janez, Grabe 10, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 424, izdala
UE Gornja Radgona. gnh-100489

Šemrov Vojislav, Hotedršica 13, Hotedrši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4265, izdala UE Logatec. gns-100428

Škrlec Andrej, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1366065,
reg. št. 232383, izdala UE Ljubljana.
gnk-100986

Šošo Lovro, Mačkovci 56, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1347997,
reg. št. 34684, izdala UE Domžale.
gnp-100981

Štefančič Marica, Vrh pri Fari 8/a, Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5581,
izdala UE Kočevje. gnf-100591

Štibelj Tonček, Spodnja Luša 12, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
10521, izdala UE Škofja Loka. gny-100980

Šurbatović Branko, Brvi 5, Cerklje ob Krki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11208,
izdala UE Brežice. gnd-100568

Tolar Boštjan, Log 49, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 22245, izdala UE
Škofja Loka. gnb-100570

Tomac Zvonimir, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1644363, reg. št. 123010, izdala UE Mari-
bor. gnf-100841

Topovšek Tanja, Vertnikova ul. 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1762,
izdala UE Ruše. m-1169

Tudija Andrej, Križevska vas 68, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1516475, reg. št. 6059, izdala UE Metlika.
gnk-100636

Turšič Martina Erika, Brezovica pri Borov-
nici 14, Borovnica, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/2002.
gnc-100769

Usenik Marija Ivana, Rojčeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 567240, reg. št. 156948, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-100669

Veber Metka, Gor. pri Šmartnem 39, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
881526, reg. št. 29008, izdala UE Celje.
gnv-100325

Vezjak Angela, Dravinjska cesta 87, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3075, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-100234

Vinkovič Milan, Mahovci 7, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 2593,
izdala UE Gornja Radgona. gnf-100766

Vinter Dušan, Mihovci 65, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10168, izdala UE Ormož. gnf-100241

Vogrinec Janez, Ivanjševci ob Ščavnici 6,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10783. gnu-100351

Vozelj Marjan, Počakovo 15/a, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1486460, izdala UE Laško. gng-100515

Vudrag Ivan, Stročja vas 50, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1035602, reg. št. 3711, izdala UE Ljutomer.
gnq-100680

Zajc Jože, Grintovec 11, Zagradec, vozni-
ško dovoljenje, kat. F, št. 4929, izdala UE
Grosuplje. gnz-100746

Zakrajšek Andreja, Kramplje 4, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 326179,
reg. št. 8460. gnw-100824

Zaletel Janez, Stanežiče 66, Ljubljana-Šen-
tvid, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1611547, reg. št. 103972, izdala UE Ljublja-
na. gnk-100961

Zanoškar Sarah, Celovška cesta 480/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1252355, reg. št. 224567, izdala UE Ljublja-
na. gnx-100223

Zorko Jani, Vintarovci 70, Destrnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30640,
izdala UE Ptuj. gnv-100800

Zorman Nataša, Tavčarjeva 15, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 386141.
gnk-100386

Zupančič Marjeta, Betettova ulica 4, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15107, izdala UE Brežice. gnd-100868

Žagar Katja, Bratov Praprotnik 20, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561223, reg. št. 55396, izdala UE Kranj.
gnx-100323

Žakelj Samo, Pot v Goropeke 11, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23009, izdala
UE Škofja Loka. gnm-100934

Žgavec Dušan, Grinjan 9/b, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 12810. gne-100667

Žumer Aleksander, Drstelje 13, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
34674, izdala UE Ptuj. gnu-100801

Žumer Maja, Finžgarjeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1550919, reg. št. 126165, izdala UE Ljublja-
na. gnn-100733

Župec Matej, Matena 47, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 1368058, reg. št.
234799, izdala UE Ljubljana. gnc-100744

Žurej Anton, Homec 140, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, št. S 1320717, reg. št.
17255. gnt-100452

Zavarovalne police

Čurk Darja, Grajska cesta 2, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 0804306, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. Novo mesto. gni-100638

Hafner Natalija, Gorjuša 32, Dob, zavaro-
valno polico, št. 461475, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnr-100404

Jager Marjana, Litijska cesta 37/a, Ljub-
ljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št. AO
428600, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-100451

Klavžar Janko, Mrčna sela 19, Koprivnica,
zavarovalno polico, št. 497726, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnx-100502

Kojek Štefan, Prušnikova ulica 31, Ljublja-
na-Šentvid, zavarovalno polico, št. AO
442030, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-100958

Lazič Mira, Alojza Valenčiča 8, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 0989546, izdala zava-
rovalnica Adiratic. gnx-100498

Leskovec Dejan, Kidričeva cesta 43,
Kranj, zavarovalno polico, št. 877485, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-100495
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Lovše Jože, Bušeča vas 35/a, Cerklje ob
Krki, zavarovalno polico, št. 503502, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-100673

Lutrov Terezija, Hajdl 4, Velika Nedelja,
zavarovalno polico, št. 530610, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gng-100815

Makše Jože, Pot v dolino 39, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0836910, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnb-100820

Miloševič Damijan, Pivška 1/a, Postojna,
zavarovalno polico, št. AO 0986534, izdala
zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
gns-100257

Novak Anita, Štrukljeva 2, Radovljica, za-
varovalno polico, št. 365344. gnb-100270

Ogulin Andrej, Bočka 5, Metlika, zavaro-
valno polico, št. 00101459404, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnc-100644

Popovič Dušan, Rozmanova 60, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
1036568, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnu-100501

Prepeluh Matija, Pance 24, Šmarje-SAP,
zavarovalno polico, št. 980879, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnq-100605

Rožac Renato, Semedela 48, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 1081435,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnk-100236

Stanković Elvis, Pot 27. julija 3, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 818048, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnc-100594

Šuštar Andreja, Ravne 20, Tržič, zavaro-
valno polico, št. 530078, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnk-100411

Valenčak Veronika, Pesnica 70/i, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št. 458219,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gno-100507

Vidmar Bernarda, Cesta 1. maja 55, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 624472, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-100370

Zalokar Marija, Brezovica 17, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 867619, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-100508

Spričevala

Anžur Damjan, Klanska ulica 7, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnu-100976

Armič Kotar Ladislava, Brejčeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Tone Tom-
šič, izdano leta 1976/77, izdano na ime Kotar
Ladislava. gno-100857

Artico Dragan, Bukovica 13, Volčja Draga,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Izoli - smer natakar, izdano leta 1998.
gnz-100821

Auda Nataša, Trg Dušana Kvedra 3, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1168

Avbelj Marta, Kajuhova 23, Bled, spričeva-
lo 4. letnika Tekstilne šole, izdano leta 1980,
izdano na ime Zalokar Marta. gnc-100794

Avdić Senada, Jarška cesta 71, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gne-100671

Avguštin Matej, V klancu 3, Maribor, spriče-
valo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2001.
m-1189

Bajc Suzana, Na produ 1, Vipava, spričeva-
lo 4. letnika Gimnazije Vena Pilona v Ajdovščini,
izdano leta 2000/2001. gnb-100620

Ban Igor, Lokev 43, Lokev, spričevalo 1. in
2. letnika Poklicne žel. elektrokovinarske šole,
izdano leta 1974 in 1975. gne-100267

Banaj Darijo, Jarčeva 5/a, Maribor, spriče-
valo 1. letnika Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1996. m-1175

Banič Sabina, Pot na Kamenšak 22, Lenart
v Slov.goricah, indeks, št. 81581263, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta. m-1128

Baniček Ivo, Valosavska, Koprivnica, Hrva-
ška, diplomo Poklicne gradbene šole Ljublja-
na, izdano leta 1974. gnl-100360

Bašić Edis, Belokranjska ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok, izdano leta 1998. gni-100588

Bavdek Zdravko, Ulica Antona Kodra 11,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključ-
nem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Škofja Loka, izdano leta 1982 in 1983.
gng-100415

Beber Aleksander, Unec 77/a, Rakek, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje elektrotehniške
in računalniške šole, izdano leta 1993 in 1994.
gnh-100364

Bečirović Dijana, Aškerčeva 5/d, Šoštanj,
spričevalo SUKGŠ Šentjur, izdano leta 1997.
gnz-100696

Behin Nevenka, Plintovec 28, Zgornja Kun-
gota, spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1994. m-1162

Belčič Tanja, Jenkova 16, Postojna, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje upravno-administra-
tivne šole v Ljubljani, izdano leta 1991 in 1992.
gng-100715

Belna Bojan, Šentilj 59/e, Šentilj v Slov.go-
ricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1998. m-1176

Bence Niveska, Kuzma 84, Kuzma, letno
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske in
vrtnarske šole Celje, izdano leta 1991/92 in
1992/93, izdano na ime Krpič Niveska.
gnv-100400

Benedetti Aleksander, Sončna ulica 17, Ko-
per - Capodistria, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje pomorske šole Portorož.
gnt-100352

Berložnik Anželak Simona, Tomšičeva 37,
Slovenj Gradec, spričevalo o končani OŠ II
Slovenj Gradec. gng-100269

Bitević Siniša, Kajuhova cesta 14, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnm-100434

Bohorč Damjan, Škofja riža 9/a, Dobovec,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje kemijske
šole, izdano leta 1997/98. gnr-100504

Boljunčič Pia, Trnovska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2002.
gno-100582

Božič Beno, Groharjeva ulica 5, Maribor,
spričevalo 2. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1998. m-1152

Božič Tjaša, Kajuhova 7/b, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko po-
slovne šole Koper, izdano leta 2000.
gnw-100499

Bradeško Primož, Celovška cesta 60, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehnič-
nih strok Šiška, izdano leta 1995. gno-100936

Brbre Mateja, Kurirčkova ulica 10, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2001. m-1127

Brecelj Simon, Vitovlje 45/f, Šempas, in-
deks, št. 26104329, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gno-100532

Bremšak Blaž, Mlaka 32/a, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od
1 do 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnu-100226

Breznik Mateja, Romihova 16, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Gimna-
zije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1996. m-1135

Brežnik Melita, Pepelno 26, Šmartno v Rož-
ni dolini, maturitetno spričevalo I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2001. gnx-100973

Brežnik Melita, Pepelno 26, Šmartno v Rož-
ni dolini, obvestilo o uspehu pri maturi I. gimna-
zije v Celju, izdano leta 2001. gnt-100977

Briški Andrej, Klinja vas 52, Kočevje, spri-
čevalo 4. in 5. letnika Trgovske akademije, iz-
dano leta 1996 in 1997. gnl-100435

Brodnjak Matej, Cesta na postajo 73, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ
Centra za dopisno izobraževanje Univerzum,
delovod. 3608, mat. št. 7851, izdano leta
1999. gnp-100531

Brvar Goran, Leše 40, Prevalje, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Slo-
venj Gradec. gnw-100349

Bubanja Marko, Rudija Papeža 32, Kranj,
spričevalo Srednje gostinske šole Radovljica,
izdano leta 2000. gng-100694

Burzič Amra, Trg 57/a, Prevalje, spričevalo
1. letnika Trgovske šole Slovenj Gradec.
gny-100247

Buzeti Marinka, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ DDU Univerzum,
mat. št. 1/4482, izdano leta 1976, izdano na
ime Jeršin Marija. gnv-100425

Car Matija, Dobrovnik 107, Dobrovnik - Do-
bronak, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1995/96. gnh-100989

Cvek Romina, Prečna ulica 3, Izola - Isola,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Kopru, izdano leta 2001. gns-100828

Černe Špela, Brilejeva 12, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo, smer kozmetični tehnik,
izdano 20. 6. 1996. gnh-100414

Černe Valerija, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, indeks, Srednje zdravstevne šole -
bolničar v Ljubljani leto izdaje 1996.
gny-100822

Černe Valerija, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, indeks, Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani leto izdaje 1999. gnx-100823

Ćosić Darko, Sokolska ulica 10, Mirna, in-
deks, št. 41970181, izdala Medicinska fakul-
teta. gnd-100818

Dežman Andrej, Zgornje Gorje 35/a, Zgor-
nje Gorje, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta 1986.
gni-100513

Djuričić Sara, Gregorčičeva 13, Maribor,
indeks, št. 1/220, izdal Andragoški zavod -
smer ekonomsko komercialni tehnik. m-1196

Dobaj Vesna, Lackova 262, Limbuš, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1997 in 1998. m-1190

Dolinšek Cvetka, Novi log 21, Hrastnik, spri-
čevalo 2. letnika Konfekcionarske šole v Sevni-
ci. gnh-100439

Dolšak Elvira, Gozdna 2/d, Hoče, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika
Gimnazije pedagoške smeri, izdano leta
1976/77. m-1121

Doma Črtomir, Bevško 36, Trbovlje, diplo-
mo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
na leta 1986. gnu-100251

Dragaš Aljoša, Proletarskih brigad 79, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1994. m-1125
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Dragičević Goran, Podljubelj 132, Tržič,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne šole
Kranj, elektro smer, izdano leta 1980, 1981 in
1982. gnv-100275

Draksler Brane, Gasilska cesta 24, Šenčur,
zaključno spričevalo Srednje elektro šole Kranj,
šolsko leto 1983/84. gnb-100645

Dretnik Bernarda, Tolsti vrh 49, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Srednje kme-
tijske šole, smer poljedelstvo, živinoreja, izda-
no leta 1983. m-1143

Epih Luka, Chendujska cesta 24, Ljublja-
na, indeks, št. 28551, izdala Visoko upravna
šola v Ljubljani. gnn-100308

Erlah Jelka, Rateče - Planica 140, Rate-
če-Planica, spričevalo 2. letnika PT Srednje
šole na Jesenicah za Erlah Sašo. gnd-100768

Falatov Uroš, Cesta na Markovec, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole Piran, izdano leta
1998. gnn-100458

Flis Nataša, Laška vas 63, Štore, indeks,
št. 15174, izdala Fakulteta za družbene vede.
gnr-100254

Furlan Metka, Vojkovo nabrežje 31/a, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1993/94.
gnn-100383

Furlan Metka, Ulica Rada Simonitija 11, No-
va Gorica, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1 do 4. letnika Srednje lesarske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1988, 1989, 1990 in 1991,
izdano na ime Mamilovič Metka. gnd-100218

Gašparič Valerija, V Drago 14, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1993 in 1994. m-1138

Globokar Sony, Izlake 15, Izlake, indeks,
št. 71065925, izdala Pravna fakulteta v Mari-
boru. gnq-100405

Gornjec Nejc, Legenska cesta 56, Slovenj
Gradec, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazi-
je Slovenj Gradec, izdano leta 1999/00.
gng-100390

Govedič Aleš, Mekotnjak 36/b, Ljutomer,
indeks, št. 09990939, izdala Fakulteta za po-
morstvo in promet. gny-100497

Grešovnik Bojan, Troblje 42, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo SŠ Slovenj Gradec -
gostinska smer, šolsko leto 78/79. gni-100688

Grilc Irena, Ribiška pot 3, Dravograd, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole Mari-
bor, št. 1222, izdano leta 1994. gnf-100566

Grmovšek Ana, Dragomer, Na Grivi 49,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdrav-
stvo, izdano leta 1998/99. gnc-100344

Grošelj Alen, Aškerčeva 43, Domžale, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1995/96. gnz-100600

Habjan Miha, Kunaverjeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnt-100731

Harnik Polona, Belokranjska 20, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje ke-
mijske šole Ruše, izdano leta 2001. m-1120

Herič Andrej, Stare sledi 3, Prevalje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu CSŠ Velenje, št.
520 - elektrotehnik, elektronik, izdano leta
1995. gng-100240

Hodošček Denis, Zenkovci 81, Bodonci,
spričevalo o končani OŠ Dr. Anice Rotdajč
Grad, izdano leta 1999. gng-100440

Hodžar Mitja, Prisoje 4, Koper - Capodistria,
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in pro-
metne šole Koper. gnc-100394

Hojnik Drejče, Štrafelova 1, Ptuj, diplomo
Srednje SKMKŠ, smer strojni tehnik, izdana
leta 1989. m-1149

Horvat Alenka, Bukovci 71/b, Markovci,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1997/98, smer gradbeni
tehnik. m-1148

Ivančič Urška, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 1. 2. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1991 in 1992. gnn-100983

Ivanušec Vjekoslav, Miklavčičeva cesta 7,
Borovnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1999/2000. gne-100417

Jagarinec Stjepan, Mejna 57, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika srednje gradbene šole, smer
slikopleskar, izdano leta 1973. m-1156

Jakšič Miha, Ulica nadgoriških borcev 43,
Ljubljana, indeks, št. 26103824, izdala fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnf-100491

Jalšovec Damir, Štrukovec 135, 40314,
Selnica, Hrvaška, diplomo Centra srednjih šol
tehniške in družboslovne usmeritve v Velenju,
poklic rudar, izdana 16. 6. 1989. gnf-100720

Jamnikar Aljoša, Vodovnikova 1, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1132

Jerele Samo, Ulica 1. maja 5, Metlika, spri-
čevalo 1. letnika Šolskega centra v Novem me-
stu, smer zdravstveni tehnik, izdano leta
1992/93. gns-100503

Jerina Jernej, Ob izviru 2, Vrhnika, spriče-
valo o končani OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki.
gnc-100219

Jeromel Sanda, Gmajnica 91, Kamnik, spri-
čevalo 4. letnika Centra za dopisno izobraževa-
nje Univerzum, št. 172-89/90, izdano 15. 4.
1988, izdano na ime Cibašek Sanda.
gnl-100710

Jesenovec Žiga, Puštal 59/a, Škofja Loka,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Škofja Lo-
ka, izdano leta 1999 in 2000. gni-100692

Jug Gorazd, Focheva ulica 44, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika SERŠ Maribor, izda-
no leta 1994 in 1996. m-1131

Jurejevčič Luka, Povšetova ulica 59, Ljub-
ljana, indeks, št. 63990225, izdala Fakul-
teta za računalništvo in informatiko.
gnp-100656

Juršinič Erna, Rateče 117, Rateče-Planica,
spričevalo 3. letnika UAŠ Kranj. gny-100397

Kačičnik Matjaž, Vir, Zoisova ulica 34, Dom-
žale, diplomo Srednje šole za elektrotehniko v
Ljubljani, št. 1205, izdana leta 1989.
gnq-100709

Kalender Sabina, Cesta 1. maja 76, Jese-
nice, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šo-
le Kranj, izdano leta 1998. gno-100232

Keber Andrijano, Glinškova ploščad 4, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1985.
gnk-100311

Kerezović Ljubomir, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, indeks, št. 11990032, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gnl-100310

Klančnik Andreja, Javornik 63, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovne šole.
gns-100403

Klemenčič Marija, Gočova 20/b, Sv.trojica
v Slov.goricah, zaključno spričevalo Srednje
družboslovne šole Murska S, izdano leta 1983.
m-1192

Kobaševič Nada, Taborniška 5, Sevnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šo-
le, triletni program. gnl-100410

Koci Peter, Maroltova ulica 10, Ljubljana,
indeks, št. 26102686, izdala Fakulteta za grad-
beništvo in geodezijo. gni-100563

Kocjančič Marko, Dekani 72, Dekani, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske poslovne šole Ko-

per - poslovni tajnik, izdano leta 1997.
gnz-100246

Kočevar Milena, Ulica 25. maja 19, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, smer bolničar, izdano leta 1995.
m-1146

Kolarič Jožef, Triglavska ulica 36, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Šole za miličnike -
kadete, izdano leta 1975. gnq-100480

Komac Jožica, Žabče 30/a, Tolmin, indeks,
št. 21014601, izdala FDV. gne-100742

Končar Vesna, Gabrje pri Jančah 1, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Sostro, izdano
leta 1990. gnr-100954

Koprani Arijanit, Poštna ulica 3/b, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnc-100569

Kosančič Kristijan, Tavčarjeva 5, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Tone Čufar Jesenice,
izdano leta 1991/92. gnp-100406

Kosi Suzana, Čučkova ulica 9, Kidričevo,
diplomo Srednje šole ped. in kult. usmeritve
Maribor, izdana leta 1989. m-1178

Košmrlj Bojana, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 2002. gnr-100479

Kotnik Bojan, Ormoška cesta 11, Ljutomer,
indeks, št. 81528839, izdala EPF. m-1187

Kovač Anja, Savska 4, Lesce, spričevalo 1.
letnika Gimnazije Jesenice. gnt-100402

Kozel Jožef, Trdobojci 1, Zgornji Leskovec,
spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1158

Kozlovič Kilijan, Vanganel 33/d, Koper -
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1971. gnv-100650

Kozlovič Kilijan, Vanganel 33/d, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1970. gnu-100651

Kozlovič Kilijan, Vanganel 33/d, Koper -
Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1971. gnw-100649

Krajnc Simon, Miklavška ulica 35, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1179

Krajnčič Milan, Koseskega 19, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole v Kamnici, izdano leta 1989. m-1163

Krajnčič Zlatko, Tomanova 5, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter diplomo Srednje
družboslovne šole Maribor, izdano leta 1987 in
1988. m-1123

Krajšek Andrej, Prekorje 21, Škofja vas, spri-
čevalo 3. letnika in zaključno spričevalo SSŠŠ
Štore, št. 607, izdano leta 1995. gng-100465

Kralj Feliks Srečko, Brinje 19, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta
1966. gnt-100727

Kralj Valerija, Rošpoh 135/b, Kamnica, za-
ključno spričevalo Srednje gostinske šole Ma-
ribor, izdano leta 1997. m-1186

Kranjčič Klavdija, Stara vas 22, Bizeljsko,
spričevalo Srednje tekstilne šole Sevnica.
gnn-100258

Krebs Veronika, Leše 81, Prevalje, obvesti-
lo o uspehu 4. letnika Poklicne in srednje eko-
nomske šole - ekonomsko komercialni tehnik,
izdano 31. 8. 1999. gne-100642

Križnik Cvetka, Paridol 23, Dobje pri Plani-
ni, spričevalo od 1 do 3. letnika Gostinske šole
v Celju, izdano leta 1979. m-1193

Krofl Žiga, Bezje 3, Kranjska Gora, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1991. gne-100392

Kukavica Haris, Pot na Labar 9/c, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1999/2000.
gnh-100789
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Kukenberger Tomaž, Studenec 20, Treb-
nje, spričevalo Poklicne šole v Domžalah - mon-
ter ogrevalnih naprav, izdano leta 1981.
gnp-100806

Kunaver Rok, Stara Ježica 7, Ljubljana, ob-
vestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000. gnz-100646

Kurtović Omar, I. tankovske brigade 6, Se-
žana, spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
gorica - poklic mehanik, izdano leta 1993.
gnj-100262

Kvasnik Elizabeta, Preglov trg 7, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jože Kramar
Juš, št. I/631, izdano leta 1977, izdano na ime
Hanc Elizabeta. gni-100988

Lavrič Jure, Zagorica pri Velikem Gabru 49,
Veliki Gaber, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra v Novem mestu, izdano leta 1998.
gnx-100227

Lečnik Simona, Šolska ulica 14, Slovenska
Bistrica, diplomo Srednje ekonomske šole Ma-
ribor, smer ekonomski tehnik, št. I/266, izda-
na 20. 6. 1986. gnv-100500

Lednik Gregor, Hermankova 8, Maribor, in-
deks, št. 81578324, izdala EPF. m-1185

Lesjak Jernej, Črni vrh 16, Tabor, indeks,
št. 93490448, izdal FERI. m-1165

Levc Nataša, Habatova ulica 13, Trzin, spri-
čevalo 5. letnika Srednje šole Domžale, izdano
leta 2001. gnm-100484

Lovše Nina, Ljubljanska 19/a, Maribor, ma-
turitetno spričevalo I. Gimnazije Maribor, izda-
no leta 1998, izdano na ime Peršak Nina.
gns-100478

Mađarević Sabina, Preglov trg 11, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agro-
živilske šole, izdal Cene Štupar, izdano leta
1997/98. gnp-100331

Magajna Luka, Moša Pijade 21/b, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1137

Majhenič Boštjan, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, spričevalo 3. letnika Lesarske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-1171

Maksimović Danijel, Preglov trg 7, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šo-
le, izdano leta 1999. gnd-100593

Marinko Danilo, Rimska cesta 26, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Celje, izdano leta 1994.
gny-100597

Markovčič Lilijana, Cesta Sergeja Mašere
2, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole Koper, izdano leta 1980. gnf-100816

Marsetič Mitja, Vegova 8, Koper - Capo-
distria, indeks, Poklicne trgovske šole v Kopru.
gnr-100529

Martinuč Tilen, Bošamarin 10/a, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole. gno-100632

Meden Maja, Gradnikove brigade 9, Vipa-
va, spričevalo in diplomo Srednje šole Koče-
vje, smer šivilja, krojač, izdano leta 1996, 1997
in 1998. gnw-100399

Mehić Tanja, Cesta pod Rifnikom 7, Šen-
tjur, spričevalo 2. letnika Srednje steklarske
šole Rogaška Slatina, izdano leta 1999/2000.
gnx-100848

Memeti Behar, Zlatoličje 109, Starše, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Mari-
bor, izdano leta 2001. m-1142

Mercina Gregor, Na griču 17, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-100724

Mihajlović Igor, Golnik 107/a, Golnik, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole - upravni te-
hnik, izdano leta 2001. gnq-100655

Milovanović Dušan, Liboje 119/d, Petrov-
če, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šo-
le Celje, izdano leta 1997. m-1170

Mlinarič Robi, Jarčeva 18, Maribor, diplo-
mo EPF Maribor, izdana leta 1995. m-1183

Mrazovič Kavaš Natalija Andreja, Preglov trg
13, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimna-
zije Moste, izdano leta 2000 in 2001.
gnv-100375

Muhič Marija, Nova vas 88/a, Ptuj, maturi-
tetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje administrativne šole Ptuj, izdano leta
1976 in 1977, izdano na ime Drolc Marija.
gnj-100787

Naglič Andreja, Viška cesta 23/a, Dravo-
grad, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Muta, izdano leta 1996. gnw-100424

Nerat Mira, Kozjak nad Pesnico 96, Zgor-
nja Kungota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Po-
klicne lesarske šole Limbuš, izdano leta 1976,
1977 in 1978. m-1136

Novak Mojca, Stara Cerkev 74, Stara Cer-
kev, indeks, št. 16407, izdala FDV.
gno-100732

Novak Vesna, Ješovec 29, Kozje, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje kmetijske šole Mari-
bor, izdano leta 1994/95 in 1995/96. m-1144

Očko Peter, Šmartno ob Paki 30, Šmartno
ob Paki, spričevalo Šolskega centra Velenje -
pomočnik elektrikarja, izdano leta 1999.
gnt-100377

Očko Peter, Šmartno ob Paki 30, Šmartno
ob Paki, spričevalo o končani OŠ Karla Destov-
nika Kajuha Šoštanj, izdano leta 1998.
gnu-100376

Očko Peter, Šmartno ob Paki 30, Šmartno
ob Paki, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra Velenje, izdano leta 2001.
gns-100378

Osmankić Samira, Povšetova ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno ad-
ministrativne šole, smer administrator in poslov-
ni tajnik, izdano leta 1991/92 in 1992/93.
gnh-100539

Pagon Dolores, Albina Rejca 6/a, Tolmin,
indeks, št. 1100067, izdala VIsoka šola za
zdravstvo. gnc-100369

Panić Dejana, Brilejeva 4, Ljubljana, spriče-
valo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gnz-100846

Papež Marcela, Frankopanska ulica 16,
Ljubljana, indeks, št. 62960104, izdala Visoka
šola za hotelirstvo in turizem. gnw-100624

Papež Matjaž, Krmelj 10, Krmelj, spričeva-
lo 3. in 4. letnika Ekonomske šole Novo mesto,
izdano leta 1999 in 2000. gnn-100833

Pečuh Jozo, Brletova cesta 5, Medvode,
spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča, izdano leta 1981. gnm-100913

Pelcl Mario, Kozjak nad Pesnico 1, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 8. razreda OŠ Zgornja
Kungota, izdano leta 1987. m-1133

Pelhan Gregor, Novo Polje, Cesta X/12a,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimna-
zije Vič, izdano leta 1995. gni-100617

Perc Aljoša, Železno 16/a, Žalec, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Šolskega centra Celje, smer
strojništvo - finomehanik, izdano leta 1994/95
in 1995/96. gnh-100514

Pertovt Nevenka, Ročinj 27, Ročinj, spriče-
valo 1. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1990. gng-100365

Peterneš Nataša, Silova 15, Velenje, in-
deks, št. 93409349, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo Maribor. m-1177

Petrovič Barbara, Kraigherjeva 23, Ptuj, di-
plomo Srednje družboslovne, ekonomske in
naravoslovne matematične šole Jožeta Lacka,
smer naravoslovno matematični tehnik. m-1154

Pirš Boštjan, Semič 48/e, Semič, spričeva-
lo 1. letnika Srednje ekonomske šole, smer
upravni tehnik, izdano leta 1992/93.
gnm-100534

Plak Klemen, Zikova 5, Kamnik, spričevalo
1. letnika Srednje gradbene in ekonomske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-100244

Plošnik Gregor, Partizanska cesta 24, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šo-
le, smer frizer, izdano leta 1994/95. m-1139

Podgoršek Barbara, Ložarjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za računalništvo - gimnazija, izdano leta
1983 in 1984. gny-100672

Podrzavnik Vojko, Ruške čete 7, Ruše, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1990 in 1991. m-1161

Polak Matej, Ul. heroja Šlandra 15, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2001. m-1191

Popek Tilen, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Nove Fužine, izdano leta
2000. gnu-100276

Potočnik Igor, Ovsiše 6, Podnart, spričeva-
lo Tehniške strojne in elektrošole šole Kranj,
izdano leta 1983. gnl-100260

Potočnik Samanta, Ob gozdu 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 2002. m-1126

Poznič Špela, Cesta heroja Vasje 11, Mo-
ravče, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1999 in 2000.
gnj-100387

Prah Maja, Badovinčeva 14, Laško, spriče-
valo 2. letnika Frizerske šole Celje, št. 3 -
C/1217, izdano leta 2000. gnz-100521

Prelog Marjeta, Branoslavci 1/a, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu SETUAŠ Murska
Sobota, izdano leta 1995/96. gnk-100286

Primožič Tanja, Dolenji Boštanj 130, Boš-
tanj, indeks, št. 18001510, izdala Filozofska
fakulteta. gnf-100416

Prinčič Anja, Plave, Vojkova 32, Deskle,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center,
Poklicna in tehniška kmetijska in živilska šola
Nova Gorica, izdano leta 2002. gnz-100271

Radkovič Nataša, Bohoričeva 13, Krško,
spričevalo o končani OŠ Jurij Dalmatin Krško,
izdano leta 1984, izdano na ime Pirc Nataša.
gnd-100343

Radojčič Rosita, Potiskova 12, Maribor, di-
plomo Srednje ekonomske šole Maribor, izda-
na leta 1988. m-1150

Radoš Draženka, Rozmanova 13/a, Ilirska
Bistrica, indeks, št. 62980608, izdala Visoka
šola za turizem v Kopru. gnr-100804

Radujko Sanja, Cahova 12, Ankaran - An-
karano, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Piran, izdano leta 1995. gnr-100279

Rajh Anja, Močna ul. 41/b, Pernica, spri-
čevalo 1. letnika GSKŠ Ruše, izdano leta 2002.
m-1164

Rajh Sašo, Na Korošci 2, Ljubljana, spriče-
valo o končani OŠ Franc Rozman Stane v Ljub-
ljani, izdano leta 1999. gnk-100361

Rajkovič Ivica, Loška cesta 1, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 1. letnika Aškerčeve gim-
nazije, izdano leta 1996. gnt-100602

Rakar Lorena, Dekani 245, Koper - Capo-
distria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Ljubljana, št. 37, izdano 23. 6.
1994. gnf-100266

Rakovič Nataša, Poljanska cesta 52, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani, na ime Brinovec Nataša leto izdaje
1986. gnc-100248

Razgoršek Danilo, Pameče 7/b, Slovenj
Gradec, spričevalo 4., 5. letnika in zaključno
spričevalo Centra SŠ Velenje. gne-100792
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Rebernik Marijana, Cankarjeva 39/c, Ra-
dovljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jeseni-
ce, izdano leta 2000. gny-100797

Rebronja Sead, Salendrova 6, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole za
strojništvi - strojni tehnik, izdano leta 2002.
gnq-100255

Renčelj Miha, Celovška cesta 130, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polje, izda-
no leta 2000. gnb-100320

Retelj Špela, Češminova ulica 10, Domža-
le, spričevalo 4. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnj-100537

Rihtarič Drita, Planina 7, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta
2000/2001. gnm-100834

Ristić Nenad, Prušnikova 12, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Poklicne šole za prodajalce
v Ljubljani, izdano leta 1983. gnn-100533

Robinig Marko, Proletarska cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnm-100413

Rogina Anja, Bevkova 3, Ptuj, obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Ptuj,izdano leta
2001. gnl-100664

Rozman Helena Katja, Tovarniška cesta
12/h, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika Gim-
nazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1996 in
1997. gnq-100409

Saviozzi Klavdija, Cesta 1. maja 32, Hra-
stnik, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1990 in
1991. gnz-100796

Scaza Patricija, Cesta Borisa Kidriča 5, Za-
gorje ob Savi, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Novem mestu, izda-
no leta 1993, 1994, 1995 in 1996, izdano na
ime Čavić Ljubica. gni-100363

Schlaus Tina, Vešenik 9/c, Slovenske Ko-
njice, maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
Center, izdano leta 2000. gnz-100896

Sever Darko, Vučja vas 58, Križevci pri Lju-
tomeru, spričevalo 4. letnika Srednje strojne in
poklicne šole v Murski Soboti - strojni tehnik,
izdano leta 2001. gnw-100249

Slamič Aja, Cesta v Rastke 14, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 8. razreda OŠ Hinka Smre-
karja, izdano leta 1984. gnr-100629

Slapnik Monika, Ravne 24, Šoštanj, spriče-
valo 2. letnika Srednje vrtnarske šole Celje.
gnb-100845

Smej Marko, Vezna 7, Beltinci, zaključno
spričevalo Trgovske šole - prodajalec, šolsko
leto 1995/1996. gnd-100643

Smole Mojca, Kamnje 6, Šentrupert, spri-
čevalo 3. letnika Srednje poklicne in strokovne
šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gnn-100408

Smolić Bojani, Frankolovska 9, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
Maribor, izdano leta 2001. m-1159

Smrekar Gabrijel, Rožni Dol 10/a, Semič,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1996 in 1997. gnq-100280

Snoj Marko, Ptujska cesta 10, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Srednje elektroračunalni-
ške šole Maribor, izdano leta 1998. m-1122

Sobočan Gabriela, Dolga vas 24, Lendava -
Lendva, indeks, št. 81429011, izdala Ekonom-
sko poslovna fakulteta. gnr-100704

Stanič Mojca, Bate 1, Grgar, spričevalo
5. letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 2000.
gnp-100256

Stojanović Goran, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnc-100469

Stojković Dušanka, Poljanska 43, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost, izdana leta 1985 na Srdić Dušanka.
gnf-100516

Šišić Ermina, Klunova ulica 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu 5. letnika Sred-
nje upravno-administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 2000/01. gny-100772

Škrubej Dejan, Dolž, Jesenovec 2, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2001. gnp-100381

Šolar Sandi, Ljubno 120, Podnart, maturi-
tetno spričevalo Delavska univerza Radovljica,
izdano leta 1978. gns-100453

Šteharnik Marijana, Robindvor 105, Dravo-
grad, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Slovenj Gradcu, izdano leta 1988/89.
gnz-100725

Šteharnik Marijana, Robindvor 105, Dravo-
grad, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Slovenj Gradcu, izdano leta 1989/90.
gnu-100726

Tajnšek Boštjan, Rakeževa 2, Šmarje pri
Jelšah, indeks, št. 81557488, izdala EPF.
m-1184

Tavčar Matjaž, Mare Kusove 3/a, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu izdal Landis -
izobraževanje in poslovno svetovanje Ljubljana,
izdano leta 1998. gnc-100969

Tavčar Saša, Hafnerjevo naselje 10, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole v Kranju, izdano leta 1992.
gnk-100765

Tekavc Gregor, Šuštarjeva kolonija 25, Tr-
bovlje, spričevalo 3. letnika STPŠ Trbovlje, iz-
dano leta 2001. gnz-100396

Tepeš Matic, Partizanska 10, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje - Cen-
ter. gnh-100614

Tetičkovič Mateja, Koželjskega 3, Velenje,
spričevalo 1. letnika Gospodinjske šole Vele-
nje. gnq-100380

Tkavc Miran, Pod goro 33, Krško, maturi-
tetno spričevalo Srednje šole Krško, izdano
leta 1995. gnb-100774

Tomič Dražana, Cesta 1. maja 34, Jeseni-
ce, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje železni-
čarske šole v Ljubljani, izdano leta 1989/90 in
1990/91. gnd-100393

Tominc Janez, Vrhpolje pri Moravčah 40,
Moravče, spričevalo 3. letnika PTT srednješol-
ski center v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnw-100224

Topić Milorad, Begunje na Gorenjskem
161, Begunje na Gorenjskem, spričevalo o
končani OŠ Anton Tomaž Linhart, izdano leta
1995/96. gnc-100819

Toplak Davorin, Ob gozdu 41, Lenart v
Slov.goricah, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
2002. gnv-100250

Topolovec Marjan, Prešernova 16, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercialne
šole, izdano leta 2001. gnt-100252

Trabos Vesna, Gosposvetska cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednješolski center
PTT Ljubljana, izdano leta 2000. gnd-100968

Tratnjek Anja, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 2001. gnb-100974

Tretnjak Marko, Slomškov trg 18, Maribor,
indeks, št. 81451058, izdala EPF Maribor.
m-1181

Trnek Alenka, Gorenja vas, Trata 38, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1999/2000.
gnl-100535

Tulumović Savo, Pod ježami 20, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol

v Ljubljani, izdano leta 1981 in 1982.
gny-100947

Urek Sabina, Kapele 33, Kapele, spričeva-
lo 1. letnika Frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gno-100807

Vardjan Julija, Snebersko nabrežje 57, Ljub-
ljana, indeks, št. 21016722, izdala FDV v Ljub-
ljani. gnt-100577

Vardjan Martin, Veliki Nerajec 18/a, Draga-
tuš, spričevalo 4. letnika SŠGT. gni-100238

Vegan Maja, Sagadinova 27, Ptuj, spriče-
valo 1. in 2. letnika Ekonomske šole Ptuj, izda-
no leta 1995 do 1997. gnf-100395

Viher Irena, Tolsti vrh 3, Mislinja, izkaz Osnov-
ne šole Prežihov Voranc - Ravne. gnh-100389

Vocovnik Matjaž, Prežihova ulica 4, Ravne
na Koroškem, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje strojno kovinarske šole Ravne na Koro-
škem, izdano leta 1993 in 1994. gnw-100674

Vodopivec Urša, Brest 47, Ig, spričevalo 3.
letnika Kmetijske srednje šole Grm, izdano leta
2002. gns-100603

Vogrinčič Danilo, Ptujska 60, Miklavž na
Dravskem polju, diplomo Srednje gostinske šo-
le Maribor. m-1172

Vozila Robert, Ljubljanska 2, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
per, št. 150/91, izdano leta 1991.
gnl-100635

Vrabec Gordana, Pokopališka ulica 6, Ljub-
ljana, indeks, št. 2326, izdala FDV v Ljubljani.
gnr-100579

Vrbanek Đurđica, Bubnjarci 26, Kamanje,
Hrvaška, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol, izdano leta 1981/82, izdano na ime
Meke Đurđica. gnd-100522

Weingerl Igor, Zg. Korena 65/a, Zgornja
Korena, indeks, št. 50001128, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gng-100640

Zagoričnik Uroš, Šalek 82, Velenje, indeks,
št. 17085848, izdala Pravna fakulteta Maribor.
m-1155

Zajc Uroš, Pšata 87, Dol pri Ljubljani, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1995/96.
gnh-100314

Zega Ivan, Ob parku 3, Solkan, spričevalo
o končani OŠ Solkan. gns-100653

Zelenc Domen, Mrakova 61, Idrija, indeks,
št. 23100325, izdala Strojna fakulteta v Ljub-
ljani. gno-100982

Zore Vrbič Jerica, Knezdol 11, Trbovlje,
spričevalo Osnovne šole Slavko Šlander Pre-
bold, izdano leta 1982. gnq-100505

Zupanič Aleksandra, Slovenja vas 65/f, Haj-
dina, spričevalo 1. letnika SEŠ Ptuj, izdano leta
1990, izdano na ime Cibula Aleksandra.
gnt-100802

Zvezič Boštjan, Majcigerjeva 9, Maribor, in-
deks, št. 81549799, izdala EPF Maribor.
m-1153

Žabkar Melita, Ulica mladih borcev 2, Hra-
stnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Ljubljana, št. 834, izdano leta
1996. gny-100647

Žagar Daša, Smelijevo naselje 12, Stari trg
pri Ložu, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2002. gnf-100216

Železnik Markežič Jelka, Markova 65, Ko-
per - Capodistria, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Koper, izdano leta 1982. gnd-100243

Željan Patricija, Grudnova 9, Koper - Capo-
distria, diplomo Srednje pedagoške, naravo-
slovne in matematične šole v Kopru, št.
236/138, izdana leta 1986. gns-100278

Žerjav Sandra, Pernica 18, Pernica, spriče-
valo 2. letnika Srednje gradbene šole, izdano
leta 1993, izdano na ime Goltes Sandra. m-1140
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Žigman Petra, Cesta 24. junija 74, Ljubljana,
letno spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Pleč-
nika, izdano leta 2000/2001. gnv-100825

Žle Saša, Cesta v Zajčjo dobravo 20, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998. gni-100813

Žnidar Janez, Obrne 12, Bohinjska Bela,
indeks, št. 20980296, izdala Pravna fakulteta.
gnc-100419

Žugelj Bernarda, Čurile 22, Metlika, diplo-
mo SŠGT Novo mesto, izdana leta 1984.
gnb-100795

Ostali preklici

Avtoprevozništvo Majer Ivan s.p., Ulica he-
roja Lacka 22, Lenart v Slov.goricah, licenco,
št. 4971 za vozilo IVECO, tip 440 E 42T, reg.
št. MB 99 - 60F, izdana s strani OZS, dne
9. 7. 1999. gnq-100509

Babić Anđa, Ul. Jožeta Jakija 21, Ljubljana,
delovno knjižico, reg. št. 103463. gnl-100960

Bajc Mark, Ulica Andreja Gabrščka 58,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
26104126, izdala Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo v Ljubljani. gne-100317

Bambič Benjamin, Hrib 108, Loški Potok,
študentsko izkaznico, št. 19363816, izdala
Ekonomska fakulteta. gnf-100595

Banko Andrej, Strukovci 26, Bodonci, li-
cenco št. 8684 za vozilo MS 25-01 H, izdala
OZS dne 10. 5. 1999. gns-100482

Baus Marija, Avgustinčičeva ulica 22, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnv-100450

Begovič Igor, Dolga ulica 36, Miklavž na
Dravskem polju, delovno knjižico št. 16042,
izdana leta 1989 v Mariboru. m-1151

Bobek Tanja, Cesta Kozjanskega odreda
4, Štore, delovno knjižico št. 127/96.
gnp-100781

Bogataj Miroslav s.p., Avtoprevozništvo, Le-
dinske Krnice 3/a, Spodnja Idrija, izvod licen-
ce št. 002483/1259-LM21/1997 za vozilo
RABA F26 z reg. št. GO M1-858. gnx-100398

Bolčina Primož, Ob Belci 1, Bohinjska Bistri-
ca, delovno knjižico. gng-100690

Butina Barbara, Spodnji Rudnik II/51, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-100217

Cimerman Žiga, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gne-100967

Čačić Marina, Flisova 3, Hoče, študentsko
izkaznico, št. 93252934. m-1195

Čeplak Mojca, Aljaževa ulica 4, Brezovica
pri Ljubljani, delovno knjižico. gne-100592

Denša Jožef, Trnje 12/a, Črenšovci, zdrav-
stveno izkaznico. gng-100615

Divjak Isidora, Kraljeviča Marka 12/2, Be-
ograd, Jugoslavija, študentsko izkaznico, št.
41990474, izdala Medicinska fakulteta.
gnh-100814

Đurković Sonja, Triglavska 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01000282, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnf-100641

Ekart Katja, Ulica čebelarja Močnika 22,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkazni-
co, št. 21016085, izdala FDV. gnp-100581

EXPO BIRO d.o.o., Puhova ulica 20, Mari-
bor, licenco št. 0001844/36, izdana 30. 3.
1998 pri Gospodarski zbornici Slovenije.
gnv-100225

Fajdiga Brigita, Hacquetova ulica 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnz-100621

Garbajs Klemen, Glavarjeva 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. S 41950013110, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gny-100547

Gašperič Marko, Prešernova ulica 6/b, Čr-
nomelj, študentsko izkaznico, št. 21015661,
izdala FDV. gnm-100809

Gavrilović Dragoslav, Raičeva 20/d, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnz-100596

Glasenčnik Martina, Tomaška vas 32/a,
Šmartno pri Slov.Gradcu, študentsko izkazni-
co, št. 27003967, izdala Fakulteta za matema-
tiko in fiziko v Ljubljani. gnw-100524

Gorenc Štefan, Rihpovec 10, Trebnje, de-
lovno knjižico, ser. št. 220088, reg. št. 9682,
izdana 2. 9. 1981 v Trebnjem. gns-100628

Grabljevec Franci s. p., Livarsko 6, Ivančna
Gorica, izvod licence, št. 4087 za vozilo M. A.
N. 14.284 MLLC z reg. št. LJ Z2 - 29U.
gnb-100295

Grković Vesna, Preglov trg 3, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja šola za kozmeti-
ko, zdravstvo in farmacijo. gnt-100477

Grnjak Robert, Spodnji Kamnščak 16/c,
Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 26103248,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnu-100601

Hercigonja Sanja, Podmilščakova 28/b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. izdala FDV
v Ljubljani. gnm-100784

Hrastelj Matej, Ivanjski vrh 19, Spodnji Iva-
njci, delovno knjižico. gnv-100475

IGM SAVA d.o.o., Velika vas 62/a, Lesko-
vec pri Krškem, licenco št. 0000772/22 z
dne 22. 12. 1997, izdala GZS za vozila MAGI-
RUS-DEUTZ 310D22FL z reg. št. KK-N1968,
MAGIRUS-DEUTZ 310D22FK z reg. št.
KK-M5146, TAM 260T26BK z reg. št.
KK-1428K in ZASTAVA 640AN z reg. št. KK
59-42H. gnu-100751

Ilić Dragica, Rojčeva 19, Ljubljana, potr-
dilo o opravljenem o opravljenem preizkusu
znanaja za opravljanje del in nalog servirke -
natakarice, št. 402, izdano leta 1984.
gnc-100544

Ilić Ivana, Vrhloga 24, Slovenska Bistrica,
delovno knjižico, št. 8516, reg. št. 8986, izda-
na leta 1972. m-1180

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O., Voj-
kovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, licenco
št. 0010832 z dne 1. 2. 2002 za vlečno vozilo
IVECO ES LD 260E z reg. oznako KP J2-141.
gno-100357

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O., Voj-
kovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, licenco
št. 0010832 z dne 1. 2. 2002 za vlečno vozilo
RENAULT 385.18T z reg. ozanko KP 93-02H.
gnn-100358

INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O., Voj-
kovo nabrežje 32, Koper - Capodistria, licenco
št. 0010832 z dne 1. 2. 2002 za vlečno vozilo
MB Actros 1848 z reg. oznako KP 49-19E.
gnj-100362

Ivanuša Matjaž, Škofjeloška cesta 17, Med-
vode, preklic indeks, objavljen v Ur. l. RS, št.
83/2002. gnm-100659

Jakofčič Anton, Plintovec 5/c, Zgornja Kun-
gota, orožni list, št. 13531, izdan 7. 12. 2001
pri UE Pesnica. m-1145

Jelić Branko, Polanškova ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-100743

Knific Anja, Grintovška ulica 18, Kranj, dija-
ško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnj-100812

Kodrca Svetelj Lucija, Jesenkova ulica 6,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01070803,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno-100957

Kolačko Dejan, Ljubljanska cesta 80, Dom-
žale, delovno knjižico. gnx-100648

Kolbl Mateja, Cesta ob ribniku 21, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št. 20086.
m-1157

Kolenc Gregor, Ul. Kozjanskega odreda 4,
Celje, študentsko izkaznico, št. 19362156, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-100268

Kovačič Dragan, Zlato polje 3/c, Kranj, de-
lovno knjižico. gny-100372

Kramarič Anita, Stritarjeva ulica 5, Brežice,
delovno knjižico. gnu-100476

Kranjc Luka, Kremžarjeva ulica 14, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gng-100965

Kreft Alenka, Blaguš 29, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, študentsko izkaznico, št. 18000466, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnk-100761

Kuhar Tadeja, Mestni trg 17, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18271, izdala FDV.
gnk-100911

Lampreht Saška, Škalce 59/a, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, ser. št. 0338927,
reg. št. 16686, izdana 10. 11. 1997 v Sloven-
skih Konjicah. gnf-100616

Leban Branko, Dolje 1/c, Tolmin, delovno
knjižico, št. A 479169, izdana leta 2002.
gnw-100799

Likovič Janz, Cesta dveh cesarjev 134,
Ljubljana, kotelno knjižico za stabilno tlačno
posodo, št. 11812, proizvajalec IMP - podjetje
SKIP, letnik izdelave 1993 - prostornine 2970
l. gno-100782

Lukše Rok, Na gardišču 12, Mozirje, štu-
dentsko izkaznico, št. 230AO230, izdala fakul-
teta za strojništvo v Ljubljani. gne-100767

Lukšič Katja, Keršičev hrib 30, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 71114689. m-1124

Marič Milena, Slovenska 24, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 474, izdana leta 1967.
m-1194

Meden Ahac, Zvezna ulica 2, Murska So-
bota, študentsko izkaznico, št. 21015479, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnj-100512

Mikuž Jasmina, Ivana Suliča 12/a, Šempe-
ter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
27004479, izdala Fakulteta za matematiko in
fiziko. gnf-100741

Nakrst Jana, Preserje pri Lukovici 2, Luko-
vica, študentsko izkaznico, št. 26202071, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnu-100826

Ogrizek Vlado, Vodenovo 7, Šmarje pri Jel-
šah, delovno knjižico št. 2590702.
gnd-100618

Oprešnik Aleš, Glinškova ploščad 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-100831

Ovčar Damir, Povodnova 5, Ptuj, študent-
sko izkaznico, št. 93476329. m-1174

Panič Sašo, Ipavčeva 10, Brežice, študent-
sko izkaznico, št. 63010258, izdala FRI v Ljub-
ljani. gnz-100971

Petrovič Milan, Keršova 3, Vojnik, orožni
list, št. 1544, izdan 22. 3. 2002. gnn-100808

Požun Branko, Bahorska ulica 26, Sevnica,
certifikat za prevoz nevarnih snovi št. 014960.
m-1147

Pranjič Marijana, Kidričeva 1, Kočevje, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
v Ljubljani. gnm-100984

Prus Gašper, Dolenji Boštanj 115, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 12130080542.
gns-100703

Rajk Tadeja, Mucherjeva 10, Ljubljana, de-
lovno knjižico reg.št. 933/95, serija A
0302191. gno-100882

Rebula Aleksander, Dane pri Sežani 65,
Sežana, študentsko izkaznico, št. 19830323,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-100829

Rednak Matija, Bregarjeva ulica 25, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 71960147, izda-
la Biotehniška fakulteta. gny-100697



Stran 6884 / Št. 85 / 4. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delav-
ke Krašček Lilijane, št. 0506166, izdano dne
15. 5. 1995. Ob-78350

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje pooblastilo za nošenje
orožja delavca Kranjc Roberta, št. 173/I.
Ob-78351

Rojko Dejan, Glinškova 16, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 51028829. m-1173

Rupert Jera, Iška vas 26/a, Ig, študentsko
izkaznico, št. 18001099, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gno-100282

Selak Špela, Levčeva ulica 15, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šiška.
gnw-100474

Skrt Gregor, Podsabotin 53/a, Kojsko, štu-
dentsko izkaznico, št. 64990192, izdala Fa-
kulteta za elektrotehniko. gnu-100626

Smej Jure, Rusjanov trg 5, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 23500, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnk-100436

Šertel Valerija, Straže 106, Mislinja, štu-
dentsko izkaznico, št. 01071283, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnu-100526

Šetina Tina, Belokranjska cesta 33, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 18960651, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnp-100431

Šumenjak Mira, Ulica Ilije Gregoriča 7, Mi-
klavž na Dravskem polju, delovno knjižico št.
35836, izdana leta 1978 v Mariboru. m-1134

Tasič Gregor Jan, V Murglah 245, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20201346, izda-
la Pravna fakulteta. gno-100407

Tasovac Vasja, Župančičeva 4, Ptuj, štu-
dentsko izkaznico, št. 93402791. m-1182

Teršek Lea, Lutverci 78, Apače, delovno
knjižico. gnc-100844

Todorović Dušica, Moškričeva ulica 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-100637

Toplak Irena, Malečnik, Metava 45, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93296093. m-1188

Toplak Jožica, Steletova 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnv-100429

TPJ d.o.o., Cesta 1. maja 42, Jesenice,
licenco, št. 0000118/7 z dne 18. 9. 1997,

izdala GZS za vovozilo z reg. št. KR N3 - 653.
gnk-100511

Vidmar Maja, Vrh pri Višnji Gori 67, Višnja
Gora, preklic maturitetnega spričevala, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 83/2002. gns-100578

Volk Borut, Stresova ulica 4/a, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 37000610, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani. gne-100721

Zagernik Andrej, Javornik 63, Ravne na Ko-
roškem, delovno knjižico. gnv-100675

Zajc Gregor, Skopčeva ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-100623

Zanoški Natalija, Ulica Danila Bučarja 17, No-
vo mesto, študentsko izkaznico, št. 25006308,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gne-100292

Žerjav Mirjam, Borovnica, Molkov trg 5, Bo-
rovnica, študentsko izkaznico, št. 19367893,
izdala Ekonomska fakulteta. gny-100622

ŽGAJNER-ŽIS D.O.O., Zg. Negonje 36/a,
Rogaška Slatina, potrdilo za registracijo uvože-
nega avtomobila znamke Renault, tip Laguna
1.9 DCI s št. šasije VF1BG0G0627500024,
ocarinjeno po K.V. 10446 z dne 2. 9. 2002.
gnt-100606
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