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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 344-1/2002, JN:32/02VV Ob-78780
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nakup letalskih
vozovnic za potrebe državnih organov.
4. Kraj dobave: I.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v roku
40 dni.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. 478-18-20, Breda Kosec, tel. 478-18-21.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: kot v točki 6.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade

e-pošta: objave@uradni-list.si

11. 10. 2002
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

nega naročila za RTG aparat za pljuča in
kosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
85, z dne 4. 10. 2002, Ob-78504.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Šempeter pri Gorici
Št. 252-1/02-18

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
Obvestilo
Javni razpis za dobavo stroja za glajenje
ledu v dvorani Zavoda ŠRC Tivoli, je bil pomotoma objavljen v rubriki Javni razpisi v
Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10. 2002,
na strani 6850, pod oznako Ob-78271, št.
1/1-02. Razpis po naravi sodi v rubriko
ZJN-12.B.
Uredništvo
Popravek
Št. 01-789/4-02
Ob-78849
V objavi javnega razpisa za nakup računalniške opreme, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002,
Ob-77074, se količine pod 3. (b) točko
popravijo in se pravilno glasijo:
I. sklop:
– 1. namizni računalniki – 100 kosov,
– 2. zmogljivejši namizni računalniki –
75 kosov,
II. sklop – 1. prenosni računalniki – 15
kosov,
III. sklop – 1. tiskalniki – 100 kosov.
Klinični center Ljubljana
Št. 252-2/02-13

Ob-78883
Preklic
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, preklicuje objavo jav-

Leto XII

Ob-78885

Preklic
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici, preklicuje objavo javnega naročila za obnovo gama kamere, objavljene v Uradnem listu RS, št. 85 z dne
4. 10. 2002 (Ob-78503).
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Šempeter pri Gorici
Št. 252-2/02-14
Ob-78884
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 aparat 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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.a.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno 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 gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 11. 2002 do
12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti 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 ponudb: 7. 11. 2002 ob 13. uri v prostorih
sejne sobe upravne službe.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. prav., vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Šempeter pri Gorici
Št. 252-1/02-17
Ob-78886
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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.
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(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
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 gotovinsko pri blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 11. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti 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 ponudb: 7. 11. 2002 ob 11.30 v prostorih
sejne sobe upravne službe.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. prav., vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
7. 10. 2002.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“
Šempeter pri Gorici
Št. 173/02
Ob-78725
1. Naročnik: Gasilska zveza Celje.
2. Naslov naročnika: Dečkova cesta 36,
3000 Celje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gasilskega vozila s cisterno GVC 16/15
1+5.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
4. Kraj dobave: Cesta na Ostrožno 90,
3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vinko Sentoč-

nik, Gasilska zveza Celje, Dečkova 36,
3000 Celje, tel. 041/763-144.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak torek in četrtek med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT (DDV je vključen).
Virmansko nakazilo na transakcijski račun
št. 06000-0003667675, pri Banki Celje.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 11. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Gasilska zveza Celje, Dečkova
cesta 36, 3000 Celje. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom:
“Javni razpis – nabava gasilskega vozila s
cisterno GVC 16/15 1+5 – ne odpiraj!“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 11. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Gasilske zveze Celje, Dečkova cesta 36,
3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila. Dobava blaga najkasneje v 90 dneh
po izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: predložitev dokazil o registraciji ter finančni sposobnosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so določena v razpisni dokumentaciji (cena, garancijska doba, plačilni pogoji, reference,
rok dobave).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Gasilska zveza Celje
Št. 5
Ob-78726
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b,
5270 Ajdovščina.
(a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža tehnološke merilne opreme in
računalniškega vodenja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega naročila obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: tehnološka merilna oprema,
– sklop 2: računalniško vodenje.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki – 4.348 kg in
24.279,20 l,
2. meso in mesni izdelki – 6.386 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca – 3.318 kg,
4. ribe in konzervirane ribe –
1491,20 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice –
12.320 kg,
6. krompir – 12.700 kg,
7. jabolka – 7.500 kg,
8. ostalo sveže in suho sadje –
12.170 kg,
9. zamrznjena zelenjava – 2.570 kg,
10. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje – 4.419,50 kg,
11. sadni sokovi in sirupi – 5.470 l,
12. žita in mlevski izdelki – 2.160 kg,
13. testenine 1.140 kg,
14. zmrznjeni izdelki iz testa – 1.850 kg,
15. kruh in pečeno pekovsko pecivo –
8.931,50 kg,
16. slaščičarski izdelki in keksi –
839 kg,
17. splošno prehrambeno blago –
3.217,40 kg in 1606 l.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali vse sklope skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo na del razpisanega javnega naročila (sklop živil). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati
vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika.
Dobavna mesta: Vrtec Šentvid, enota Sapramiška, Ulica pregnancev 66, Ljubljana
Šentvid in enota Mravljinček, Martinova pot
16, Ljubljana Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 12. 2002, zaključek 31. 11. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu vrtca pri Veroniki Mahovič.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro, do pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba Vesna Kosmač tel. 01/512-45-86.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
7. 11. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne doku-

mentacije je 18.000 SIT z DDV. Potrdilo o
vplačilu na podračun EZR naročnika
01261-6030637732, sklic na št. 023,
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 7. 11. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Vrtec Šentvid, Ulica
pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, tajništvo. Prevzemnica Veronika Mahovič, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 9.
in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 11.
2002 ob 12. uri na naslovu naročnika Vrtec
Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, I. atrij, pedagoška soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 30 mio SIT. Bančna garancija mora
biti veljavna do 16. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da ponudba zajema vse artikle v posameznem sklopu,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
10. 1. 2003. Naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri najkasneje do 18. 11. 2002.
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Ponudniki lahko blago ponudijo v celoti
ali po posameznih sklopih in ne morejo ponuditi le določenih postavk iz posameznih
sklopov.
4. Kraj dobave: centralna čistilna naprava Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: KSD d.o.o
Ajdovščina, Goriška 23/b, kontaktna oseba
Aleš Bačer, Anka Peternelj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na trans. račun
št. 04751-0000120476 pri NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 11. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene, z veljavnostjo 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok min. 60 dni oziroma skladno z vzorcem pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obsega del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 1/2001
Ob-78727
1. Naročnik: Vrtec Šentvid.
2. Naslov naročnika: Ulica pregnancev
6, 1210 Ljubljana Šentvid, tel./faks
512-45-86.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga“ in številko te objave. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 3. 10. 2002.
Vrtec Šentvid

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni, predvideni datum odločitve je
30. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
I. tehnične zahteve – 60%,
II. komercialne zahteve: 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 24/2002
Ob-78728
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386-7-48-02-00, faks
+386-7-49-21-528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: en rotor,
P/N: 08-114-872-574 za črpalko model #96X66 YDDVRM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do ca. 1. 5.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija – uvozna nabava: K. Žinko, tel. +386-7-48-02-339, e-mail katarina.zinko@nek.si; tehnične informacije: T. Virag, tel. +386-7-48-02-416, e-mail tomislav.virag@nek.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 11. 2002 ob 13. uri v glavni
sejni sobi NEK.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

Št. 10806
Ob-78823
1. Naročnik: Javni gospodarski zavod,
Protokolarne storitve Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/26-01-000, faks
04/20-21-652.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. bencin zeleni 95 – 15.000 l,
2. dizel gorivo D2 – 25.000 l,
3. kurilno olje ekstra lahko –
480.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni.
4. Kraj dobave: JGZ Brdo, Protokolarne
storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, Grad
Strmol, Dvorje 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo JGZ
Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje
39, 4000 Kranj, Jamšek Franc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 7. in 14. uro
razen sobot, nedelj in praznikov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj (tajništvo,
hotel Kokra).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 11. 2002 v JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj,
sejna soba (hotel Kokra).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 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): ne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-

na o javnih naročilih: refernce ponudnika.
Ustrezna finančna sposobnost ponudnika
(čisti dobiček v zadnjem finančnem obdobju poslovanja ponudnika. Najdaljši dobavni rok je 3 dni (izločilni kriterij). ISO
certifikat kakovosti: ISO 9001 ali ISO
9002. Razpoložljivost blaga, ki je predmet
naročila javnega razpisa v obratovalnem
času dobavitelja. Veljavnost ponudbe je
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudbe. Plačilni rok je najmanj 60 dni od dneva
izstavitve računa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika, finančna
sposobnost ponudnika: poslovanje z dobičkom, certifikat kakovosti ISO, druge ugodnosti (brezplačna kontrola tesnosti rezervoarjev, popust pri čiščenju rezervoarjev
najmanj 50%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS
Št. 26-ZF/02
Ob-78844
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: premog,
količina: 506 ton.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 02/33-11-533.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. ure do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT negotovinsko,
na
transakcijski
račun
št.:
01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo Premog.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 13. 11.
2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 14. 11. 2002, ob 11. uri, v 16.
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12. da ponudnik zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago;
13. da ponudnik sprejema posebne
zahteve naročnika glede kakovosti premoga.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe: dne 22. 11.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost specifikacije ponudbe s
cenami.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije: Marija Žlender,
univ. dipl. ek., tel. 02/321-25-56.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od zadnjega roka za dostavo ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb je 90 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnično-tehnološke karakteristike,
– ponudbena cena, preračunana na primerljivi nivo,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Radetu Kneževiču, univ. dipl. inž. el., tel.
42-01-391.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Elektro Celje, d.d., Celje
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etaži-mala konferenčna predavalnica Kirurške stolpnice SBM.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudb;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 ali Podatke iz
bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja
s potrdilom poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
6.1. da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4
točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti javnega razpisa; ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti javnega razpisa;
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;
7. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% letne razpisane
vrste in količine blaga;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško
Pohorje - razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
11. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

Ob-78847
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago dobava tehnološke opreme za prenovo
distribucijskega centra vodenja (DCV)
in oddaljenih delovnih mest.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d., lokacija Celje, Krško, Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: določen v
razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 408/IV, dodatne
informacije pa pri Radetu Kneževiču, tel.
42-01-391
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 60.000 SIT (vključno
z
DDV)
na
transakcijski
račun
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 11. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od skupne ponudbene vrednosti (brez
DDV) ali depozit na transakcijski račun, veljavnost 120 dni od odpiranja ponudb.

Ob-78851
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 5, p.p.
537,
1000
Ljubljana,
telefon
01/24-19-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski bioreaktor z mešalom in opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko odda kot celota ali po sklopih.
Sklopi po katerih se lahko odda ponudba pa so:
1. sklop: laboratorijski bioreaktor z
mešalom,
2. sklop: oprema za merjenje in
3. sklop: oprema za vodenje in nadzor.
4. Kraj dobave: Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko,
biokemijsko in ekološko inženirstvo, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. decembra 2002 do 28. februarja 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana – oseba pri kateri
se dobi razpisno dokumentacijo je Olga
Skalja, tel. 01/24-19-350, kontaktna oseba za dodatne informacije je prof. dr. Aleksander Pavko, tel. 01/24-19-506 ali
01/24-19-507.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
pri UJP, št.: 01100-6030707992.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 13. november 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo laboratorijskega bioreaktorja z mešalom in opremo“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. november 2002 ob 10. uri v
sejni sobi dekanata Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po dobavi opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 16. decembra 2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
29. november 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. oktober 2002.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Št. 12/02
Ob-78878
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in servisiranje nakladača - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
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Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, telefon
477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 2.500 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na TRR naročnika
št.: 02924-0020286671 pri NLB d.d. s
pripisom JR B12/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 11. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za nakladač – JR B12/02“. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega
razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik
se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 60 točk, garancijski rok 10 točk,
dobavni rok 10 točk, specializirano osebje
za servisiranje stroja, opremljenost servisne
delavnice in zaloga rezervnih delov 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Snaga javno podjetje d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-78848
Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za dobavo športne opreme v večnamenski
športni dvorani v Tržiču, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6.
2002, Ob-72399.
Občina Tržič
Št. 40510-9/02-34
Ob-78639
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mostu čez Rovščico v naselju Rova.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
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nje z gradbeno obrtniškimi deli v poslovnih prostorih naročnika – Območne
enote Celje.
(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: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v 30 dneh od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul.15, Ljubljana, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan med 12. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 1.000 SIT
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
plačati na transakcijski račun št.:
01100-6030264023.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati točen naziv firme, naslov in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 11. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 2002 ob 13. uri, ZPIZ Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul.15, mala sejna
dvorana v VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po izvršeni
storitvi.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sode ali prisilne odločbe;
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da je finančno in poslovno sposoben;
6. da je v zadnjih treh letih izvedel dela
najmanj 10 naročnikom;
7. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
8. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;
9. da bo dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi;
10. da vse v ponudbi priložene fotokopije ustrezajo originalom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2002; predviden datum odločitve 7. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: maks. 60 točk,
– garancijski pogoji: maks. 20 točk (delo in material skupaj),
– rok izvedbe del: maks. 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
naslovijo na naslov naročnika. Pisni odgovori bodo posredovani v roku 5 dni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
ZPIZ Slovenije
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Rova pri Radomljah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
– koncem leta 2002, rok izvedbe 45 koledarskih dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarske javne službe, Savska 2, kontaktna oseba: Janez Bizjak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT, Občina Domžale, transakcijski račun:
01223-0100001491, sklic – javni razpis:
“Izgradnja mostu čez Rovščico v naselju
Rova“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 11. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska 69, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 11. 2002 ob 16. uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica – vrednost 1 mio SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
ZJF.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 2 potrjeni referenci, ko
je ponudnik v zadnjih treh letih izvajal podobne investicije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe 90 dni, predvideni datum odločitve 15
dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Oddelek za gospodarske javne
službe, Savska 2, kontaktna oseba: Janez
Bizjak.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Občina Domžale
Št. 11/2002
Ob-78656
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža ter zagon opreme za hlaje-

Št. II-5/115
Ob-78749
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
pripravljalnih del, zemeljskih del in gradbenih del za sanacijo kanalizacije v
Kovačičevi ulici v Kopru.
(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: Semedela v Kopru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 18. 11.
2002, dokončanje 18. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
razvoj in investicije, Nataša Đukić-Vasić,
univ. dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4,
6000 Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
do petka med 7. in 15. uro v tajništvu,
soba št. 11.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (skupaj z DDV)
na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2002 ob 12. uri na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 1. 2003, predvidoma 18. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, garancijski rok, plačilni pogoji,
rok izvršitve del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-78755
1. Naročnik: Občina Sodražica.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 3,
1317 Sodražica, tel. 01/83-66-075, faks
01/83-71-003, e-naslov: obcina.sodrazica@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija lokalne ceste LC 229 060 (dolžina odseka 1500m).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja ponudb po delih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kračali.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek maj
2003 in konec september 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel.
01/83-66-075, faks 01/83-71-004, kontaktna oseba Vinko Čampa.
(b) Čas, v katrem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure, od 14. oktobra 2002 dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dvig dokumentacije možen na osnovi dokazila o plačilu
15.000 SIT na EZR Občine Sodražica,
01379-0100005681.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 14. 11. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 14. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni
sobi na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidni
iz razpisne dokumentacije – vzorec pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: nobenih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 2. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 20. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Občina Sodražica
Št. 1176
Ob-78762
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, telefon 04/25-69-444.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija - gradbeno obrtniška dela za
objekt lekarna-sterilizacija-garderobe.
(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: Bolnišnca Golnik KOPA.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 1. 2003 30. 4. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: nabava in javna naročila, R. Potočnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z gotovino na
blagajni bolnišnice ali na zakladniški račun
št. 01100-603-0277603.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 11. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
na upravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS oziroma ponujenimi plačilnimi pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme imeti blokiranega ŽR.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponujena cena, plačilni pogoji, rok dokončanja del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo za izračun ponudbene
cene ponudnika točkoval po formuli Ct =
15 x ((1 - (Ci - Cn / Cn)) pri čemer Ct
pomeni št. točk, ki jih prejme ponudbena
cena ponudnika, Ci ceno ponudnika i in Cn
najnižjo ponudbeno ceno.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Bolnišnica Golnik - KOPA
Št. 3271
Ob-78764
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).
2. Naslov naročnika: Zavod: tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347, Petrol:
tel.
01/47-14-875,
faks
01/47-14-820.
3. (a) Opis in obseg gradnje: avtomatizacija – nadgradnja vgrajenega sistema
za gašenje s peno na obstoječih rezervoarjih v skladišču naftnih derivatov Rače pri Mariboru.
Ocenjena vrednost del je 90 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: skladišče naftnih derivatov, Petrol Rače pri Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
konec leta 2002 – začetek leta 2003 (ca. 2
meseca).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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Ocenjena vrednost del je 220 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Skladišče naftnih derivatov, Petrol Rače pri Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
konec leta 2002 – začetek leta 2003 (ca. 2
meseca).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel. & faks).
Kontaktne osebe:
– za Zavod: Škerjanc Vanda, tel.
01/58-97-317,
– za Petrol: Andraž Lipolt, tel.
01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “požarno
črpališče ND Rače“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 11. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 11. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Poslovnega centra, Dunajska 106/1, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je konec novembra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 65%, rok izvedbe 20%, rok garancije 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
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cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel. & faks).
Kontaktne osebe:
– za Zavod: Škerjanc Vanda, tel.
01/58-97-317,
– za Petrol: Andraž Lipolt, tel.
01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.:
01100-6030230073, s pripisom “gašenje
s peno ND Rače.“
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2002 ob 9. uri, v prostorih Poslovnega centra, Dunajska 106/1, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je konec novembra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 65%, rok izvedbe 20%, rok garancije 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 3272
Ob-78767
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Petrol).
2. Naslov naročnika: Zavod: tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347,
Petrol:
tel.
01/47-14-875,
faks
01/47-14-820.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija požarnega črpališča v skladišču naftnih derivatov Rače pri Mariboru.

Št. 40308/06/2002/25-6
Ob-78768
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skofljica@moj.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava PGD projekta meteorne in fekalne kanalizacije v
naselju Želimlje in v naselju Pijava Gorica (sklic: Priloga 1A točka 12).
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja se v celoti, brez sklopov.
5. Kraj izvedbe: Občina Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: december
2002 – julij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v tajništvu v času uradnih ur, in sicer
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 11. ure
in v sredo od 15. do 17. ure.
Vodja javnega naročila je Vesna Tomažin, ek.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po faksu št.
01/366-78-72 pod šifro: PGD – kanalizacija
Želimlje, Pijava Gorica, do najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega javnega razpisa do datuma za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956 sklicna številka: 00
40308-06/02
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zaprti kuverti najkasneje do
11. 11. 2002, do 12. ure v tajništvu.
(b) Naslov: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudba mora biti označena na naslednji način: “Ne odpiraj – ponudba JR, PGD –
kanalizacija Želimlje, Pijava Gorica“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb se prične
11. 11. 2002, ob 12.30, Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica v sejni
dvorani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% razpisane vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah, potrjenih s strani strokovnega nadzorstva v 60 dneh po
potrditvi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: ponudniki morajo imeti pridobljeno primernost za izdelavo projektne dokumentacije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, črpališč, vodohranov, čistilnih
naprav in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju Ljubljane z okolico, za kar je bil izveden razpis JP VOKA in objavljena dodelitev
primernosti v Uradnem listu št. 42-43/
17. 5. 2002.
15. (a) Ali je navedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma določenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Občina Škofljica
Št. 4153/02
Ob-78770
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško, tel. 07/481-72-00, faks
07/481-72-50.
3. (a) Obseg in opis gradnje: rekonstrukcija kanalizacije Krško, obnova odseka kanala ‘’10'’ od J487 do priključka
na kanal ‘’VIPAP’’.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti
predložitve ponudbe za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora
predložiti ponudbo za celoto razpisanih
del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Krško, Občina Krško.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: november
2002, maj 2003.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kostak d.d., Tehnično
razvojni sektor, Leskovška cesta 2a, Željko
Horvat.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvidena osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT, TRR pri SKB
d.d., Ljubljana: 03155-1000187879.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Kostak d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunale, na sedežu podjetja, Leskovška
cesta 2a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačila se bodo vršila po izstavljenih
situacijah v roku 90 dni od prejema situacije in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb na
podlagi tega javnega razpisa, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev,
g) da ima ustrezne reference,
h) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
i) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

l) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,
m) da nudi 90 dnevni rok plačila,
n) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
o) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predloži vse
zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije,
p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– reference,
– finančna sposobnost ponudnika,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško
Ob-78821
1. Naročnik: Goriški muzej, Kromberk,
Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Grajska 1, Kromberk,
5000
Nova
Gorica,
faks
05/335-98-20, tel. 05/335-31-140.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
amfiteatra II. faza in javne razsvetljave v
grajskem parku Kromberk.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kromberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2002,
dokončanje po terminskem planu, razviden
v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Egit d.o.o.,
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, Miro
Bizjak udig, GSM 041/713-267.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak
delavnik od 10. 11. 2002 dalje, med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
20.000
SIT
na
TR
Egita,
št.
14000-0550047894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 11. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Goriški muzej, Grajska1, Kromberk, 5000 Nova Gorica – tajništvo.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo do 12. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 12. 2002; naročnik bo odločitev
sprejel najkasneje do 12. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
KSP Hrastnik,
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.

zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, telefonska/telefaks št., navedba ali je davčni
zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40307702.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 5. 11. 2002, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
5. 11. 2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Natančnejša določila so podana v
razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2002 ob 12. uri, Goriški muzej, Grajska1, Kromberk, 5000 Nova Gorica, v pisarni direktorja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvidno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financirana in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002, 8. 11.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena–
vplivnost 80%, rok izvedbe – vplivnost 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Goriški muzej, Kromberk, Nova Gorica
Št. 536/02
Ob-78824
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-mail: zorka. majes@siol.net, 56-42-310.
3. (a) Opis in obseg gradnje: pripravljalna dela za izgradnjo II. faze deponije
Unično.
(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 Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. 11. 2002
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: naslov službe
– tajništvo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, dodatne informacije – Ernest
Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 10. 2002,
od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, št. poslovnega računa: 26331-0017472104.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KSP Hrastnik, d.d., tajništvo,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2002 ob 12. uri, KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sejna
soba.

Št. 17123-06-403-77/02
Ob-78861
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-5791.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
tamponske blazine in predobremenilnega nasipa za Azilni dom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: novopredvideni objekt
Azilnega doma, in sicer na lokaciji: Cesta v
Gorice, Ljubljana – Vič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvedbe del je december 2002,
rok za dokončanje del pa je največ 25 dni
od uvedbe izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 25. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 40307 -9/2002
Ob-78989
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/57-41-243.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega sistema za Zaledje Prešernove ceste (Črtomirova ulica, Mladinska ulica in Trubarjeva cesta) z obnovo
ceste, vodovoda in javne razsvetljave.
Dela se bodo izvajala po fazah in odsekih v
letu 2002 in 2003. Investitor ima pravico
sam določati zaporedje faz.
(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: Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek december 2002, čas izvedbe največ v 90 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, kontaktna
oseba: Anton Kovačič, tel. 04/575-01-31,
faks 04/57-41-243.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8 in 12. uro po predhodnem plačilu in
najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun Občine Bled, odprt pri UJP Kranj,
01203-0100007903
sklic
na
št.
71419942.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 11. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled, z navedbo: Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo kanalizacijskega sistema za Zaledje Prešernove ceste (Črtomirova ulica, Mladinska ulica in Trubarjeva
cesta) z obnovo ceste, vodovoda in javne
razsvetljave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 11. 2002 ob 12. uri, Občina
Bled, Cesta svobode 13, Bled, sejna soba,
pritličje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti javnega naročila.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni od uradne potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba (sestavni del razpisne dokumentacije).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predviden rok za izbiro izvajalca 15. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, reference 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2002.
Občina Bled

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
Ob-78948
V javnem razpisu za oddajo del: Sanacija
propusta čez potok v Žusterni na cesti
G2-111/0238, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z dne 30. 8. 2002,
Št.133/02, Ob-76568, se popravita 8.(a)
in 9. točka in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 2002 do
9. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 2002
ob 10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet
Popravek
Ob-78951
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije za dobo treh
let, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85 z
dne 4. 10. 2002, Ob-78192, se naslednje
točke popravijo in se pravilno glasijo:

9. (a) Datum in ura do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 28. 10.
2002 do 12. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 2002 ob 12. uri.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena:
90%, reference 10%.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 7301/02
Ob-78731
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-03.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: dobava cestninskih listkov, vrednotnic in obrazcev
– tiskarske storitve (I a – št. kat. 15).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – cestninski listki,
2. sklop – abonentski boni,
3. sklop – računski trakovi,
4. sklop – obrazci.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: dostava v posamezne
PE – AC baze pri naročniku v Republiki
Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure, ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 11. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
(soba št. 308).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 11. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2013.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dokumentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu naročnika. Razpisna dokumentacija se lahko
pošlje tudi po pošti po predhodnem plačilu
in dostavi dokazila, da je razpisna dokumentacija bila plačana. Dodatne informacije
o razpisu dobijo zainteresirani samo pisno
pri Rudi Benko, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 11. 10. 2002 dalje, med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen),
plačilo virmansko na prehodni račun naročnika 01100-6030277118, pri UJP Koper.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 22. 11.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 11. 2002 ob 11. uri, v prostorih
sejne sobe v I. nadstropju Splošne bolnišnice Izola, Polje 35, 6310 Izola.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ocenjene vrednosti in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z razpisnimi pogoji in pogodbo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbi ponudnik predloži pogodbo o poslovnem sodelovanju članov skupine ponudnikov, iz katere mora biti razvidna medsebojna odgovornost za izvršitev pogodbe in drugi elementi.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji so
razvidni iz vsebine razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: standardi, sprejeti na osnovi Zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99) in
predpisi, na katere je imel vpliv; Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l.RS, št.
52/00 in 42/02); Pravilnika o higieni živil
(Ur. l. RS, št. 60/02), priporočilih Svetovne
zdravstvene organizacije idr.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v

skladu s pogoji, predvidenimi v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od javnega odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve: december 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, investicijski pogoji 10%,
kvaliteta 20%, plačilni pogoji 5%, reference
5%; podrobnejše informacije so vsebovane
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
ocenjena
vrednost
naročila
200,000.000 SIT/leto. Pogodba o opravljanju storitev se bo sklenila za daljše obdobje – za 10 let. Izbran najugodnejši ponudnik bo v delovno razmerje prevzel zaposlene delavce Splošne bolnišnica Izola, ki
sedaj opravljajo storitev, ki je predmet javnega razpisa.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
16. 8. 2002, Ob-76104.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
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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):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
11. 1. 2003; datum odločitve do 26. 11.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev je edino merilo ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 77/02
Ob-78745
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/660-63-06,
faks
05/660-63-05.
3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev priprave prehrane za bolnišnico.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola. Prehrana se dostavlja neposredno na posamezne oddelke
bolnišnice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da. Možne so štiri variante:
– I. varianta: storitve priprave bolnišnične prehrane za naročnika – brez storitev
mlečne kuhinje;
– II. varianta: storitve priprave bolnišnične prehrane za naročnika – z mlečno kuhinjo;
– III. varianta: storitve priprave bolnišnične prehrane za naročnika in zunanje naročnike – brez mlečne kuhinje;
– IV. varianta: storitve priprave bolnišnične prehrane za naročnika in zunanje naročnike – z mlečno kuhinjo.

Št. 018057
Ob-78757
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana; tel. 01/58-08-333;
faks 01/58-08-302.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje geodetskih del za potrebe katastra JP VO-KA.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda v celoti.
5. Kraj izvedbe: vodovodno in kanalizacijsko omrežje v upravljanju JP Vodovod –
Kanalizacija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je januar 2003 ter dokončanje december 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP Vodovod –
Kanalizacija Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc Vizjak – tel.
01/58-08-333) – dvig razpisne dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti!
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
nakazilo
na
TTR:
17000-0000067258, pri SIB banki, v znesku 10.000 SIT.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 11. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 11. 2002 ob 8.30, v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija
Ljubljana, Vodovodna 90.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, tehnična zmogljivost, strokovna usposobljenost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 2. 2003, odločitev bo predvidoma
konec decembra 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference za izmerjeno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje, reference za
izmerjene vodovodne ali kanalizacijske priključke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Št. 042/2002-3L-ODP/S
Ob-78761
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predrevizije, revizije in posamezna svetovanja na RTV
Slovenija za dobo treh let.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ tri leta od
datuma podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila - Sonja
Snedec, Čufarjeva ul-veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks: 01/475-21-86
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 042/2002-3L-ODP/S) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno dne
13. 11. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 11. 2002 ob 11. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 042/2002 Predrevizije, revizije in posamezna svetovanja.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, november 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena - 50 točk, svetovanje - 10
točk, reference - 40 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4.10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 354-11-17/2002
Ob-78779
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48,
Sl – 1000 Ljubljana; tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: tehnična pomoč pri izvedbi projekta: “Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen ter
nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2002
– november 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: svetovalni inženir: Sl consult d.o.o., Kersnikova 6, SI –
1000 Ljubljana, 7. nadstropje, kontaktna
oseba: Iztok Frank, tel. 01/234-00-80, faks
01/234-00-87.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predložijo svoje ponudbe najkasneje do 6. novembra 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska cesta 48, SI –
1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. november 2002 ob 12. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, SI – 1000 Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od orientacijske vrednosti javnega razpisa za leto 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila na podlagi četrtletnih poročil.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
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): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: Zakon o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 58/02).
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. april 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 29. avgust 2002,
V-1/2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Banka Slovenije

cijo in dodatne informacije: Sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks: 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije - Irena Bera Kvasič, tel. 01/478-38-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 11. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem
računu,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa,
– ponudnik zagotavlja vsaj 2 osebi za
koordinacijo pri opravljanju storitev, ki so
predmet tega razpisa in za opravljanje najzahtevnejših storitev, predvsem v zvezi s
prodajo vozil; osebi morata imeti najmanj 2
leti delovne dobe in najmanj VII. stopnjo
izobrazbe;
– ponudnik zagotavlja vsaj 2 osebi za
operativno izvajanje storitev, predvsem
hrambe (vodenje evidenc v zvezi z vozili, ki
so v hrambi) in prodaje vozil (izvajanje operativnih storitev, potrebnih za izvedbo posameznega načina prodaje); osebi morata imeti najmanj 2 leti delovne dobe in najmanj V.
stopnjo izobrazbe;
– ponudnik zagotavlja vsaj 4 osebe za
neposredno opravljanje storitev prevoza,
hrambe in uničevanje vozil; osebe morajo
imeti najmanj 2 leti delovne dobe in najmanj
IV. stopnjo izobrazbe,
– ponudnik omogoča za izvajanje storitev hrambe vozil 24 ur dnevno izvajanje
hrambe vozil, ponudnik razpolaga s prostorom za hrambo, velikim najmanj 4000 m2
(prostor mora biti ograjen z vsaj 2,5 m visoko sklenjeno ograjo, ki bo onemogočala
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. januarja 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kadrovska zasedba ponudnika ter kadrovska zasedba projektne skupine po sklopih – 50%,
2. reference ponudnika in projektne skupine ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje zadnjih treh
dopolnjenih in tekočega leta – 30%,
3. ponudbena cena razpisanih del –
20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 26. julij 2002, Ob-74835,
popravek 16. avgust 2002, Ob-76092; postopek javnega razpisa je ponovljen, ker naročnik ni pridobil dveh samostojnih pravilnih
ponudb in v skladu s 76. členom ZJN-1
naročila ne more oddati; 6. september
2002, Ob-76850; postopek javnega razpisa je ponovljen, ker naročnik ni pridobil dveh
samostojnih pravilnih ponudb in v skladu s
76. členom ZJN-1 naročila ne more oddati.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 2/2002
Ob-78855
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Banka Slovenije,
Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Republika Slovenija, tel. +386 01 47-19-419,
fax: +386 01 25 15 516, internet naslov:
revizor-2003-5@bsi.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: ponovljeni razpis –
revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije za leto 2003, 2004 in
2005.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek: november 2003, dokončanje: do 20.
marca 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska cesta 35, 1505
Ljubljana. Dodatne informacije: Marko Halik, pravni svetovalec banke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: 11. oktober
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. november
2002 do 12. ure po lokalnem času.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije, vložišče, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Republika Slovenija.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. novembra 2002 ob 14. uri po
lokalnem času.

Št. 462-02/129-3/2002
Ob-78920
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
hrambe, prevoza (vleke), prodaje in uničevanja vozil, ki so carinsko blago (druge storitve, priloga I B - storitve, št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celoten predmet javnega razpisa.
5. Kraj izvedbe: javno naročilo se bo
izvajalo v prostoru izvajalca in na območju
Republike Slovenije, in sicer hramba vozil v
prostoru izvajalca, prevoz (vleka) vozil na
celotnem območju Republike Slovenije,
prodaja vozil v prostoru izvajalca in uničevanje vozil v prostoru izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2003, konec 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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dostop do vozil; prostor mora biti v celoti ali
delno pokrit, tako da omogoča hrambo vsaj
100-tih vozil v pokritem delu);
– ponudnik bo v primeru izbora, takoj po
sklenitvi pogodbe, z zavarovalnico sklenil
pogodbo za zavarovanje vozil in za zavarovanje skladišča proti normalnim rizikom (požar, toča, vihar, vlomne tatvine) in s pooblaščeno organizacijo sklenil pogodbo za tehnično varovanje skladišča in vozil, ki se hranijo;
– ponudnik zagotavlja za opravljanje storitev prevoza (vleke) vozil vozni park za celostno opravljanje storitev prevoza (vleke)
vozil, omogoča izvajanje storitev prevoza
(vleke) vozil na celotnem območju Republike Slovenije, omogoča izvajanje storitev prevoza (vleke) vozil 24 ur dnevno in zagotavlja
takojšnji odzivni čas od prevzema naročila
za prevoz (vleko) vozila;
– ponudnik je pooblaščen/registriran
za izvajanje uničevanja vozil, omogoča
uničevanje vozil na način, da je onemogočena kakršnakoli nadaljnja uporaba
tega vozila ali kateregakoli izmed njegovih
delov ter zagotavlja možnost uničevanja
vozil, za katere so izpolnjeni pogoji za uni-

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 4134
Ob-78759
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
I. kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. jabolka,
V. jajca,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. meso in drobovina,
X. mesni izdelki,
XI. perutninsko meso,
XII. olja in rastlinske maščobe,
XIII. začimbe,
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čenje, dvakrat mesečno (predvidoma na
14 dni).
V primeru, da ponudnik odda ponudbo z
enim ali več podizvajalci, lahko pogoje za
opravljanje storitev hrambe (6. alinea), prevoza (vleke) (8. alinea) in uničevanja vozil
(9. alinea) izpolnjuje skupaj s podizvajalcem
oziroma podizvajalci.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 1. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe do 29. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
cena. Ponudbe se bodo ovrednotile glede
na ponudbeno vrednost storitev, ki bodo

XIV. splošno prehrambeno blago I.,
XV. splošno prehrambeno blago II.
Ponudniki lahko konkurirajo za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope
skupaj. Sposobnost bo ponudniku priznana po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mirjani
Tacer, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in priložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun pri
UJP, št.: 01100-6030267030, s pripisom
(živila in material za prehrano – javni razpis)
ali na blagajni naročnika s pripisom (živila in
material za prehrano – javni razpis).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 10. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajnštvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 12. 2002.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

opravljene v enem letu. Ponudbena vrednost
storitev bo seštevek ponudbenih vrednosti
za opravljanje hrambe, prevoza (vleke), prodaje in uničevanja vozil v enem letu in se bo
preračunala v točke po naslednji formuli:
minimalna ponudbena
letna vrednost * 100
obravnavana ponudbena letna vrednost
Pri tem je:
– minimalna ponudbena letna vrednost
storitev izmed vseh ponudb najnižja letna
vrednost storitev in
– obravnavana ponudbena letna vrednost storitev letna vrednost storitev tiste
ponudbe, ki se obravnava
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najnižjo letno vrednost storitev in prejel najvišje možno število točk, to je 100 točk..
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 12. 2002 do 9. ure, 19. 12.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Kovačič Maja, splošni del
razpisne dokumentacije, Fajfar Viljem,
vsebinski del razpisne dokumentacije, tel.
02/480-61-00.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 4134
Ob-78760
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, faks
02/471-31-57.
3. (a) Vrsta in količina blaga: material
zdravstvene nege, okvirne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
I. obvezilni in sanitetni material,
II. osebna zaščitna sredstva,
III. razkužila,
IV. negovalna kozmetika,
V. medicinsko potrošni material.
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(b) Kraj dobave: Postojna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne dobave v času trajanja pogodbenega razmerja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna – tajništvo uprave, tel. 05/726-26-81.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.(a) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.950 SIT,
brezgotovinsko na podračun pri UJP,
01294-6030923235.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 10. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: navedena v razpisni dokumentaciji.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe do 30. 11. 2002,
odločitev o sprejemu ponudbe do 6. 12.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Zdenka Martulaš, vodja javnih naročil, tel. 05/726-54-01.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Postojna
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Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
za več sklopov ali za vse sklope skupaj. Sposobnost bo ponudniku priznana po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, tajništvo, pri Mirjani
Tacer, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in priložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun pri
UJP, št.: 01100-6030267030, s pripisom
(material zdravstvene nege – javni razpis) ali
na blagajni naročnika s pripisom (material
zdravstvene nege – javni razpis).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 10. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor,
v tajnštvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 12. 2002.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 19. 12. 2002 do 12. ure, 19. 12.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Frangež Goran, splošni del razpisne dokumentacije, Mlekuž Vlasta, vsebinski del razpisne dokumentacije, tel.
02/480-61-00.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 1-2/02
Ob-78843
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 2,
6230 Postojna, faks 05/726-26-81, tel.
05/726-54-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski potrošni material.

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. 4324/02
Ob-78738
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a, Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
elektromontažnih in gradbenih del v ocenjeni vrednosti 700 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: elektromontažna dela za SN
in NN omrežja v ocenjeni vrednosti del 280
mio SIT;
2. skupina: elektromontažna dela za
RTP-je v ocenjeni vrednosti del 20 mio SIT;
3. skupina: elektromontažna dela za DV
in KBV 110 kV in 35 kV v ocenjeni vrednosti
del 30 mio SIT;
4. skupina: gradbena dela v ocenjeni
vrednosti del 370 mio SIT.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /

4. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na
podlagi povabila v II. fazi.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se razpisuje
za obdobje 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/208-36-27 ali
faksu 04/208-36-00, z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 10. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene vrednosti.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni od izstavitve fakture.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 11. 2002.
14. Merila za ocenitev ponudb: /
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 83 z dne
27. 9. 2002, Ob-77808.
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

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. 371-01-24/2002
Ob-78640
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana, faks št. 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: programska oprema za potrebe pravosodnih organov.
Kraj dobave je na dogovorjenih lokacijah
posamezne skupine pravosodnih organov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev javnega
naročila je najnižja cena. Izbrani ponudnik
je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A – Skupina
Atlantis, Parmova ulica 51, Ljubljana, za
sklop B – Liko Pris d.o.o., Verd 100A, Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: za sklop A –
38,322.285,60 SIT, za sklop B –
18,433.632 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A – 38,456.917,20 SIT,
38,322.285,60 SIT,
– sklop B – 18,679.339,20 SIT,
18,433.632 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka:
Uradni list RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53105.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 268/18-3/2002
Ob-78688
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Vladoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: filmi in kemikalije za rtg.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hibiskus, d.o.o., Puhova 19, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,680.209
SIT brez vključenega DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,248.086 SIT brez DDV,
23,680.209 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: dodelitev naročila je bila sprejeta na
podlagi sklepa Državne revizijske komisije.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. MZZ01-IT/2002
Ob-78689
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Naslov naročnika: Prešernova cesta
25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta in količina blaga: 1. sklop – osebni računalniki IBM Netvista A22 (168
kosov); 2. sklop – prenosni računalniki
IBM thinkpad T30 (14 kosov); 23. sklop
– strežniki IBM xSeries 220 (11 kosov);
5. sklop – tiskalniki HP LJ 2200DN (20
kosov).
Kraj dobave: sedež naročnika v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Izbrani ponudnik je za vsakega od štirih razpisanih sklopov ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Simt, d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena
vrednost:
67,861.009,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so navedene na kos opreme DDP
naročnik z vključenim DDV: 1. sklop:
292.680 SIT, 274.564,80 SIT, 2. sklop:
538.200, 494.868 SIT, 23. sklop:
966.830,09 SIT, 880.294,80 SIT; 5. sklop: 287.716,84 SIT, 256.136,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javno naročilo z oznako OMNM.IT-5/2001, Uradni
list RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 3
Ob-78690
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 56, 8270 Krško, tel.07/488-02-00, faks 07/492-20-37.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sanitetno vozilo – nizka verzija, VW
SYNCRO T4 2,5 TDI za Zdravstveni dom
Krško, CKŽ 56, 8270 Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– reference,
– kmpatibilnost opreme,
– garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,696.484,28
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,708.964,28 SIT, 13,696.484,28
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2002.
Zdravstveni dom Krško
Št. 402-04-22/2002
Ob-78730
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala za
potrebe Davčne uprave Republike Slovenije z uradi po Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – skupaj največ do
100 točk,
2. popust na uradni cenik za pisarniški,
računalniški in ostali potrošni material – skupaj največ 12 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Glavni urad DU – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
2. sklop: Posebni DU – Mladinska knjiga birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1000
Ljubljana;
3. sklop: DU Brežice Mladinska knjiga
birooprema d.d., Dunajska c.121, 1000
Ljubljana;
4. sklop: DU Celje – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
5. sklop: DU Kočevje – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
6. sklop: DU Koper – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
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Ob-78736
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: smetiščar s pralcem, 1kom, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na sistem ocenitve je
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Man Gospodarska vozila Slovenije d.o.o., Brnčičeva ulica 35,
1000 Ljubjana.
7. Pogodbena vrednost: 45,675.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,309.162 SIT, 43,435.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 14. 6.
2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Snaga d.o.o., Maribor

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Inšpektorat RS za okolje in prostor
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7. sklop DU Kranj – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
8. sklop: DU Ljubljana – Mladinska kniga birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1000
Ljubljana;
9. sklop: DU Maribor – Mladinska kniga
birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1000
Ljubljana;
10. sklop: DU Murska Sobota – Extra
Lux d.o.o, Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana;
11. sklop: DU Nova Gorica – Mladinska
knjiga birooprema, Dunajska c. 121, 1000
Ljubljana;
12. sklop: DU Novo mesto – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo d.o.o., 1000 Ljubljana;
13. sklop: DU Postojna – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo d.o.o., 1000 Ljubljana;
14. sklop: DU Ptuj – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo d.o.o., 1000 Ljubljana;
15. sklop: DU Hrastnik – Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana;
16. sklop: DU Velenje – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo d.o.o., 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
389,974.235,06 z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: Glavni urad DU: 22,677.057,45
SIT, 18,722.511,11 SIT,
2. sklop: Posebni DU: 7,854.216,28
SIT, 6,709.558,70 SIT,
3. sklop: DU Brežice 20,343.640,16
SIT, 17,000.160 SIT,
4. sklop: DU Celje 41,242.153,08 SIT,
36,099.581,88 SIT,
5. sklop: DU Kočevje: 7,225.462,07
SIT, 6,730.886,57 SIT,
6. sklop: DU Koper 25,271.650,15 SIT,
20,597.424,72 SIT,
7. sklop: DU Kranj 28,120.993,94 SIT,
23,194.749,36 SIT,
8. sklop: DU Ljubljana 111,030.410,96
SIT, 98,542.631,48 SIT,
9. sklop: DU Maribor 58,360.969,20
SIT, 49,780.505,06 SIT,
10. sklop: DU Murska Sobota
23,728.985,95 SIT, 19,891.525,10 SIT,
11.
sklop:
DU
Nova
Gorica
23,573.986,12 SIT, 20,386.865,56 SIT,
12.
sklop:
DU
Novo
mesto
31,367.928,18 SIT, 23,963.603,75 SIT,
13. sklop: DU Postojna 7,585.151,27
SIT, 6,690.743,72 SIT,
14. sklop: DU Ptuj 16,780.193,23 SIT,
13,821.622,15 SIT,
15. sklop: DU Hrastnik 15,666.294,29
SIT, 13,662.200,70 SIT,
16. sklop: DU Velenje 17,092.578,46
SIT, 14,179.665,17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 3. 7. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade

Št. 021-02-45/2002
Ob-78748
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102,
e-mail:
Katja.Straziscar@gov.si.
3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega, računalniškega in ostalega potrošnega materiala za
potrebe inšpektorata.
Kraj dobave so sedeži Območnih
enot Inšpektorata RS za okolje in prostor (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: ponudbena cena 90%, dostavni
čas 10%.
Vse ponudbe, ki so bile pravočasne in
pravilne, so bile ocenjene oziroma točkovane na podlagi zgornjih meril.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,291.840,13
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,315.296,30 SIT, 14,976.134,53
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /

Št. 024/2002-1
Ob-78751
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: videokasete formata IMx.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 70%, tehnična ustreznost 20%, plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LOREX d.o.o., Celovška 268, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,210.099
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,985.658 SIT, 20,210.099 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 070-23/2002
Ob-78752
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Goedetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sklop 1: 1. namizni računalniki
(19 kom), 2. računalniki s CD-RW
(25 kom),
sklop 2: 1. prenosni računalniki
(14 kom),
sklop 3: 1. CD-RW notranji vgradnji
(16 kom), 2. CD-RW zunanji prenosni
(3 kom), 3. DVD interna enota (1 kom),
– sklop 4: 1. zaslon 19'’ (33 kom), 2.
LCD zaslon 15'’ (2 kom), 3. LCD zaslon
17'’ (7 kom),
– sklop 5: 1. Tiskalniki A3 barvni
mrežni (32 kom), 2. barvni laserski tiskalnik A4 (1 kom),
– sklop 6:1. Optični čitalci A3 barvni
(16 kom),
– sklop 7: 1. projekcijski top (2 kom),
– sklop 8: 1. zunanje diskovno polje.
Kraj dobave: Ljubljana, Geodetska uprava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Edino merilo za dodelitev naročila je
cena.
Sklop 3: naročnik je prejel samo eno
nepravilno ponudbo za sklop 3.
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Sklop 6: naročnik ni prejel ponudb za
sklop 6.
Sklop 7: naročnik je prejel dve nepravilni in eno pravilnoponudbo.
Sklop 8: naročnik je prejel eno nepravilno in eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Oria Computers d.o.o., Polje
4, 1410 Zagorje ob Savi,
– sklop 2: Gorenje d.d., Partizanska 12,
3320 Velenje,
– sklop 4: Gorenje d.d., Partizanska 12,
3320 Velenje,
– sklop 5: Liko pris d.o.o.,Verd 100a,
1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 15.430.800 SIT,
– sklop 2: 8.718.360 SIT,
– sklop 4: 4.391.160 SIT,
– sklop 5: 8.202.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 6,
– sklop 2: 6,
– sklop 3: 1,
– sklop 4: 4,
– sklop 5: 3,
– sklop 6: /,
– sklop 7: 3,
– sklop 8: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 18.586.716 SIT / 15.430.800
SIT,
– sklop 2: 9.518.600 SIT / 8.718.360
SIT,
– sklop 4: 5.124.996 SIT / 4.391.160
SIT,
– sklop 5: 8.845.341 SIT / 8.202.360
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po omejenem postopku,1. faza CVI.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 8
Ob-78775
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: razglednice in voščilnice za nadaljnjo prodajo božično novoletni program.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in asortiman.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. V.P.C., d.o.o., Trnoveljska cesta 2b,
3000 Celje, voščilnice 50.000 kosov po 58
SIT, in glinena znamenja 1500 kosov, po
217 SIT, razglednice 50.000 kosov po
20,90 SIT. Pogodbena vrednost 4,270.500
SIT,
2. Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5,
2000 Maribor, voščilnice 85.000 kosov po
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61 SIT, razglednice 95.000 kosov po 21
SIT. Pogodbena vrednost 7,180.000 SIT,
3. T&GRAF, Rudolf Tovornik, s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje, voščilnice 55.000
kosov po 65 SIT, razglednice 40.000 kosov po 19 SIT. Pogodbena vrednost
4,335.000 SIT,
4. Papirna galanterija ŠUM, Turk Matjaž,
s.p., Prešernova 21, 1410 Zagorje, voščilnice 9.000 kosov po 57 SIT in 9.000 kosov
po 56 SIT. Pogodbena vrednost 1,980.000
SIT,
5. Pot, Ljubljana, d.o.o., Savlje 89, 1000
Ljubljana, voščilnice 45.000 kosov po
59,90 SIT, HP LUX 750 kosov po 139,20
SIT in unikatne 750 kosov po 179 SIT. Pogodbena vrednost 2,934.150 SIT,
6. Gikart papirna galanterija, Kralj Franc,
s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani, voščilnice 195.000 kosov po 59,90 SIT, razglednice 380.000 kosov po 20,90 SIT. Pogodbena vrednost 19,622.500 SIT,
7. Emma, d.o.o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik, voščilnice 55.000 kosov po 64
SIT, glasbene voščilnice 10.700 kosov po
142 SIT, 2.200 kosov po 148 SIT in ročno
izdelane voščilnice 1.500 kosov po 140
SIT. Pogodbena vrednost 5,575.000 SIT,
8. Sidarta, d.o.o., Cesta 24. junija 23,
1000 Ljubljana, kompleti malih voščilnic po
10 kosov – cena 500 SIT za komplet –
4.200 kompletov; kompleti velikih voščilnic
po 10 kosov – cena 590 SIT za komplet –
500 kompletov; razglednice 15.650 kosov
po 23 SIT. Pogodbena vrednost 2,754.950
SIT,
9. Hočevar – Gaspari, Štefan Hočevar
s.p. Pražakova 6, 1000 Ljubljana, voščilnice 16.900 kosov po 48 SIT, razglednice
26.000 kosov po 28 SIT. Pogodbena vrednost 1,539.200 SIT,
10. Ekološko društvo za boljši svet, Bolfenška 66, 2000 Maribor, voščilnice
10.500 kosov po 60 SIT. Pogodbena vrednost 630.000 SIT,
11. A Firma, d.o.o., Cesta na Ostrožno
106, 3000 Celje, voščilnice 12.000 kosov
po 60 SIT. Pogodbena vrednost 720.000
SIT,
12. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, kompleti
malih voščilnic po 10 kosov – 1.300 kompletov – cena 700 SIT za komplet. Pogodbena vrednost 910.000 SIT,
13. Slovenski odbor za Unicef, Pavšičeva ul.1, 1000 Ljubljana, kompleti malih voščilnic po 10 kosov cena 956,25 SIT za
komplet – 4000 kompletov. Pogodbena
vrednost 2,754.950 SIT.
7. Pogodbena vrednost: zajete že v točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: voščilnice od 48 SIT do 229 SIT, razglednice od 19 SIT do 28 SIT in kompleti
vizitk od 189 SIT do 1.450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63388.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 27
Ob-78774
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški, čistilni in potrošni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska Knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 44,331.478,06
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,778.861,05 SIT, 44,331.478,06
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-4677.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 8
Ob-78773
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: razglednice in voščilnice za nadaljnjo prodajo splošni program.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in asortiman.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. V.P.C., d.o.o., Trnoveljska cesta 2b,
3000 Celje voščilnice 3.500 kosov po 217
SIT, 3000 kosov po 200 SIT, 2.500 kosov
po 600 SIT, 22.000 kosov po 69,70 SIT,
2000 kosov po 180 SIT, razglednice 8.000
kosov po 21 SIT. Pogodbena vrednost
4,920.900 SIT,
2. Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5,
2000 Maribor, voščilnice 36.000 kosov po
61 SIT. Pogodbena vrednost 2,196.000
SIT,
3. T&GRAF, Rudolf Tovornik, s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje, voščilnice 28.000
kosov po 65 SIT in 2.000 kosov po 85 SIT,
razglednice 3.000 kosov po 22 SIT. Pogodbena vrednost 2,141.000 SIT,
4. Papirna galanterija ŠUM, Turk Matjaž,
s.p., Prešernova 21, 1410 Zagorje, voščilnice 14.000 kosov po 65 SIT, 12.000 kosov po 53 SIT, razglednice 11.000 kosov
po 21 SIT. Pogodbena vrednost 1,567.000
SIT,
5. Pot, Ljubljana, d.o.o., Savlje 89, 1000
Ljubljana, voščilnice 29.000 kosov po
59,90 SIT, 2.000 kosov 99 SIT, 6.500 kosov ročno izdelane po 229 SIT in 7.000
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška strojna oprema – LAN
– aktivna oprema za LAN.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
po predhodni objavi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smartcom d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 37,092.453,60
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,866.272,16 SIT, 37,092.453,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za nabavo aktivne opreme
LAN v omejenem postopku ni prejel dveh
pravilnih ponudb.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je nakup in
dobava novega serijsko izdelanega preizkušenega policijskega reševalno patruljnega plovila.
Dobava: fco privez pomola Mejnega prehoda Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne ponudbe, od katerih je bila ena
ponudba zaradi formalne nepopolnosti izločena iz nadaljnjega postopka. V ostalih dveh
ponudbah so bila ponujena tri različna plovila, od katerih je bila ponudba za eno plovilo
zaradi tehnične neustreznosti izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudbi za ostali dve
plovili sta primerni in pravilni, zato sta bili
ocenjeni na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe in vseh podmeril, ter
na način, podan v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je izbral ekonomsko ugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala podmerilom: cena, čas garancije in finančno
stanje ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Jadran d.d., Partizanska c. 69, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je: 176,500.000 SIT (fco privez
pomola Mejnega prehoda Koper).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 183,000.000 SIT, 176,500.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002,
Ob-72584 in Ob-72585 (angleška verzija).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29-30 z dne 5. 4. 2002,
Ob-66865.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
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kosov mini vizitk po 49,90 SIT. Pogodbena
vrednost 3,772.900 SIT,
6. Gikart papirna galanterija, Kralj Franc,
s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani, voščilnice 201.000 kosov po 61 SIT, razglednice 68.000 kosov po 22 SIT. Pogodbena vrednost 13,757.000 SIT,
7. Emma, d.o.o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik, voščilnice 26.000 kosov po 60
SIT, 8.000 kosov ročno izdelane po 155
SIT in 92.000 kosov glasbene po 142 SIT,
razglednice 10.000 kosov po 20 SIT in
3.000 kosov maksi razglednice po 43 SIT.
Pogodbena vrednost 16,193.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: zajete že v
točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: voščilnice od 48 SIT do 600 SIT,
razglednice od 20 SIT do 43 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002, Ob-63388.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 038/2002-2
Ob-78785
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup licenc, vzdrževanje novo nabavljenih licenc ter podaljšanje vzdrževanja licenc Oracle.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oracle Software
d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,083.613,90
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20 člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 035/2002
Ob-78787
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.

Št. 407-4/2002
Ob-78854
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota,
Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-44-00, faks 02/512-44-30.
3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: notranja oprema lekarne Puconci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba po naslednjih merilih:
– ponudbena cena: 40%,
– tehnični pogoji: 40%,
– plačilni pogoji: 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Šavel, Inženiring notranje opreme, d.o.o., Obrtna ul. 36, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 13,457.612,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,227.556 SIT, 13,317.075,18
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Pomurske lekarne Murska Sobota
Št. 17123-03-308/17-02
Ob-78862
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.

Ob-78880
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski materil, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– serološki testi:
Mikro+Polo d.o.o. Maribor, Laskova 78,
Maritim d.o.o. Ljubljana, Tacenska 20,
Mediline d.o.o. Kamnk, Perova 30,
Medis d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 29,
– testi (identifikacija):
Mikro+Polo d.o.o. Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Medias int. d.o.o. Ljubljana, Leskoškova
cesta 9D,
Maritim d.o.o. Ljubljana, Tacenska 20,
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AMS Meding d.o.o. Šentjur, C. Leona
Dobrotinška 2,
Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,
– diski z antibiotiki:
Medias int. d.o.o. Ljubljana, Leskoškova
cesta 9D,
– podloge za gojišča:
Mikro+Polo d.o.o. Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Medias int. d.o.o. Ljubljana, Leskoškova
cesta 9D,
Maritim d.o.o. Ljubljana, Tacenska 20,
Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,
– steklovina:
Mikro+Polo d.o.o.Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Kefo Lab d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 29,
Tlos d.o.o. Maribor, Trubarjeva 6,
– material PVC:
Mikro+Polo d.o.o. Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Golias Labortehnika Ljubljana, Grohareva 6,
Kefo Lab d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 29,
Kemomed d.o.o. Kranj, Kališka 9,
Žikplast Škofja Loka, Hosta 10,
– kemikalije:
Mikro+Polo Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Kefo Lab d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 29,
– material za laboratorij:
Mikro+Polo d.o.o. Maribor, Lackova 78,
Sanolabor d.o.o. Ljubljana, Tacenska 20,
Maritim int. d.o.o. Ljubljana, Tacenska 20,
Medias int. d.o.o. Ljubljana, Leskoškova
cesta 9D,
Kefo Lab d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 29,
Spes d.o.o. Ljubljana, Stegne 21,
Shemass d.o.o. Ljubljana, Baznikova 40.
7. Pogodbena vrednost: 168,251.906
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 28. 6.
2002, Ob-72863.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 1/2002
Ob-78881
1. Naročnik: Zdravstveni dom Idrija.
2. Naslov naročnika: O. Župančiča 3,
5280 Idrija, tel. 05/37-34-200.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: reševalno vozilo – reanimobil, 1 kom,
Idrija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MPI, d.o.o. Grilčeva 4,
5280 Idrija.
7. Pogodbena vrednost: 15,999.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,091.266,80 SIT, 15,999.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Zdravstveni dom Idrija
Št. 15/02
Ob-78912
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava računalniške opreme po specifikaciji v razpisni dokumentaciji. Dostava
razpisanega blaga je v poslovne prostore
naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– skladnost z že instalirano opremo (15%
delež),
– dobavni rok (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: delovne postaje (70 kom):
EMG, d.d., Aškerčeva 4/a, 3310 Žalec,
– sklop 2: prenosni računalniki (10 kom):
EMG, d.d., Aškerčeva 4/a, 3310 Žalec,
– sklop 3: dvo-procesorski strežnik (1
kom): SIMT, d.o.o., Industrijska c. 5, 1290
Grosuplje,
– sklop 4: monitorji (70 kom): SIMT,
d.o.o., Industrijska c. 5, 1290 Grosuplje,
– sklop 5: tiskalniki (33 kom): PCX Computers, d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: delovne postaje (70 kom):
18,374.239,80 SIT (DDV vključen), proizvajalec: IBM;
– sklop 2: prenosni računalniki (10 kom):
5,177.563,44 SIT (DDV vključen), proizvajalec: IBM,
– sklop 3: dvo-procesorski strežnik (1
kom): 5,685.177,60 SIT (DDV vključen),
proizvajalec: IBM,
– sklop 4: monitorji (70 kom):
3,602.676 SIT (DDV vključen), proizvajalec: Samsung,
– sklop 5: tiskalniki (33 kom):
3,429.240 SIT (DDV vključen), proizvajalci:
Epson, Kyocera in Lexmark.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 2: 4 pravilne ponudbe,
– sklop 3: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 4: 5 pravilnih ponudb,
– sklop 5: 5 pravilnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

– sklop 1: 16,233.000 SIT (brez DDV),
15,311.866,50 SIT (brez DDV),
– sklop 2: 5,539.914,89 SIT (brez
DDV), 4,314.636,20 SIT (brez DDV),
– sklop 3: 5,021.843,51 SIT (brez
DDV), 4,737.648 SIT (brez DDV),
– sklop 4: 3,682.000 SIT (brez DDV),
3,002.230 SIT (brez DDV),
– sklop 5: 2,897.290 SIT (brez DDV),
2,785.394,73 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 7. 10. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ljubljana
Št. 025/2002
Ob-78915
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: telekino in barvni korektor slike.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop A: telekino: ekonomska cena 50 točk, plačilni pogoji 10 točk,
reference 20 točk, tehnična ustreznost 15
točk, operativni stroški 5 točk; sklop B:
barvni korektor slike: ekonomska cena 50
točk, plačilni pogoji 10 točk, reference 40
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 21. 6.
2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 027/2002
Ob-78917
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: digitalne audio mešalne mize.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, reference 10%, servis
10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno, ker je prispela samo ena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost: /
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mentacijo: ponudbena cena 50 točk, način
plačil in fiksnost cen 20 točk, rok izvedbe
10 točk, reference 15 točk, druge ugodnosti 5 točk; izbrani ponudnik je dosegel največje število točk (94 od 100 možnih).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,291.924
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,776.525 SIT; 42,291.924 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Občina Postojna

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak d.d., Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 99,576.178
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105,078.435 SIT, 99,576.178,58
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Občina Krško
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

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. 328/4-02
Ob-78636
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230
Postojna, tel. 05/726-45-51, faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@siol.net
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
in kraj izvedbe: gradnja upravnega objekta na CČN Postojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok plačila, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krasinvest d.o.o., Gradišče 12, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 60,814.791,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,958.689,67 SIT, 60,814.791,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Kovod Postojna, d.o.o.,
Postojna
Št. 351-01-2/02
Ob-78648
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230, Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.
3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba dozidave OŠ
Prestranek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno doku-

Št. 351-03-35/2002 0605
Ob-78651
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 25. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ceste – osnovni asfalti
in preplastitve cest v Občini Krško v letu
2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, garancijska
doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 162,606.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 202,530.960 SIT, 196,608.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik in izbran ponudnik sta se
dogovorila za zmanjšan obseg del.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Občina Krško
Št. 351-03-54/2002 0605
Ob-78649
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 14, 8270
Krško,
faks
07/49-22-221,
tel.
07/49-81-201.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija ceste Pot
na Armes.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, garancijska doba.

Št. 005-7/02-100
Ob-78653
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks
03/574-34-46; tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste LC 396100 Šentvid–Zagorje, III.
faza, etapa B.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izvedbe, garancija in
reference, utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, najkrajši rok izvedbe, dobre reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AGM Nemec Primož,
s.p., Sedraž 3, Laško.
7. Pogodbena vrednost: 18,050.849,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,907.131,40 SIT, 18,050.849,76
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Občina Šentjur
Št. 005-5/02-100
Ob-78652
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks
03/574-34-46; tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela lokalne ceste LK 396270 Cesta Leona
Dobrotinška Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponudbena cena, rok izvedbe, garancija, utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, najkrajši rok izvedbe, najdaljša garancija.

Stran

6908 / Št. 86 / 11. 10. 2002

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 32,616.343,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih pravilnih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,948.655,20 SIT, 32,616.343,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Občina Šentjur
Št. 35206-2/2002
Ob-78692
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja deponije za
zbirno – sortirni center za odpadke v
Puconcih – I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 70%,
– tehnična ocena 30% (od tega: rok izvedbe 20%, plačilni pogoji 20%, reference
(gradbena dela) 20%, reference (HD PE folija) 20%, garancijski rok 20%).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d.
Murska Sobota, Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota.
7. Pogodbena
vrednost:
166,476.968,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 199.770.972,30 SIT, 147.804.364,18
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Občina Puconci
Št. 351-03-55/2002 505
Ob-78740
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalno opremljanje
zemljišč v OC MDB Leskovec – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, garancijska
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doba. Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kostak, Komunalno stavbno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a,
8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 32,093.649,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,100.940,40 SIT; 32,093.647,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Krško
Št. 407-56/2002
Ob-78743
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: oddaja naročila gradnje
po odprtem postopku po sistemu ključ v
roke s fiksno ceno za Srednjo šolo Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, garancijski roki, zagotavljanje kakovosti izvedbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica
d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost: 937,345.454
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.432,506.000 SIT in 830,400.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002, Ob-65679.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 407-171/2002
Ob-78744
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-76, faks
01/244-12-69.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: oddaja naročila gradnje
po odprtem postopku za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri
gradnji šolske športne dvorane za Srednjo šolo Srečka Kosovela v Sežani.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d.,
Sežana, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.
7. Pogodbena
vrednost:
485,739.282,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 613,828.565 SIT in 586,028.336,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002, Ob-67721.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 5/114
Ob-78746
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-761.
3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih,
zemeljskih, gradbenih, obrtniških del,
elektroinstalacije in strojne instalacije
ter fekalne in meteorne kanalizacije za
zbirni center s sortiranjem na deponiji
Dvori.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila so: ponudbena cena,
garancijski rok, plačilni pogoji, rok izvršitve
del, zbrani izvajalec je ponudil najnižjo ponudbeno ceno, najdaljši garancijski rok in
najugodnejše plačilne pogoje.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Stavbenik d.o.o., Koper.
7. Pogodbena vrednost: 89,718.610
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,669.294,24 SIT oziroma
89,718.610 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 0/8057
Ob-78754
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: večdela in dodatna dela
pri obnovi kanala po Gerbičevi ulici.
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80%,
– podatki o ponudniku,
– 20% reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
113,335.587,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 129,599.362,30 SIT, 113,335.587,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Javni zavod Republike Slovenije
za varstvo kulturne dediščine,
Restavratorski center
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mont grad d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,500.078,65
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: osnovna pogodba za obnovo kanala
po Gerbičevi ulici (št. 1029/2001 – TIS z
dne 17. 7. 2001) je bila sklenjena s podjetjem Mont Grad d.o.o., Tbilisijska 81, 1000
Ljubljana, kot najugodnejšim na javnem razpisu.
Dela pri obnovi kanala so nadaljevanje
del iz leta 2001. Dela na gradbišču so zaključena. Pogodbena vrednost je presežena zaradi:
a) dodatnih stroškov asfalterskih del cestišča po zahtevah upravljalca cestišča –
vrednost del je bila v ponudbenem predračunu precej manjša kot so bili dejanski
stroški,
b) dodatnih stroškov asfalterskih del za
pločnike – sklenjena pogodba o sofinanciranju z MOL -om, naročilo MOL-a.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Ob-78765
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: predmet razpisa je izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja
za naselje Britof (I. faza) v skupni dolžini
3175 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merila pri izbiri najugodnejšega ponudnika so se upoštevala: cena 60, garancijska doba 20 in reference
20. Za izvedbo je bil izbran ponudnik, ki je
dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
Kranj.
7.
Pogodbena
vrednost:
117,823.724,58 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 162,970.104 SIT (vključno z DDV),
117,823.724,58 SIT (vključno z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Ob-78766
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: predmet razpisa je:
1. izvedba kanala GZ-7 od sedanje
mehanske čistilne naprave v Struževem
do priključka na obstoječi kanal št. 156
na Gorenjesavski cesti v Kranju v skupni
dolžini 1391 m,
2. Izvedba kanalizacijskega priključka od skakalnega centra na Gorenji Savi do novozgrajenega kanal GZ-7 v skupni dolžini 261 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kot merila pri izbiri najugodnejšega ponudnika so se upoštevala: cena 60, garancijska doba 20 in reference
20. Za izvedbo je bil izbran ponudnik, ki je
dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo cest,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
7.
Pogodbena
vrednost:
87,414.205,32 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,783.816,88 SIT (vključno z
DDV), 87,414.205,32 SIT (vključno z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-78783
1. Naročnik: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Restavratorski center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
40, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe:
1. faza: nabava opreme in izvedba
elektroinštalacijskih,
strojnoinštalacijskih in ključavničarskih del v obstoječem
objektu,
2. faza: izvedba gradbenih, elektroinštalacijskih, strojnoinštalacijskih in gradbenih del za novi del.

Št. 006/2002-3
Ob-78789
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja in dograditev
pasivnega dela univerzalnega strukturiranega kabelskega ožičenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik v drugi fazi omejenega postopka za izgradnjo in dograditev
pasivnega dela univerzalnega strukturiranega kabelskega ožičenja – Systimax ni prejel
dveh pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 37 z dne 26. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 61/02
Ob-78791
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani, po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova toplovodnega
omrežja v Študentskem naselju v Rožni
dolini v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 167,849.571
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 222,000.000 SIT, 167,849.571
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 62-63 z dne 19. 7. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana
Št. 61/02
Ob-78792
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.
2. Naslov naročnika: Vurnikova 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: GOI dela pri preureditvi
podstrešja Gimnazije Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolinka inženiring Beltinci, z.o.o., Panonska 22, Beltinci.
7. Pogodbena vrednost: 21,244.565
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,711.514 SIT, 21,244.565 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 60-61 z dne 12. 7. 2002, št.
39/02.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
LIZ-inženiring, d.d., Ljubljana
Št. 2609/9
Ob-78802
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sklenitev aneksa k
osnovni pogodbi z dne 23. 10. 2000 za
izgradnjo platoja, gradbenih konstrukcij
in instalacij v stikališču RTP 400/110
kV Krško z razpletom daljnovodov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
132a, 1122 Ljubljana.
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7. Pogodbena
vrednost:
86,744.022,01 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,744.022,01 SIT, 86,744.022,01 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 9. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Prenos električne energije
Št. 9/169
Ob-78809
1. Naročnik: J.P Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 15. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dokončanje komunalne
infrastrukture in uličnega tlaka v Bazoviški ulici v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril: ponudbena
cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni
pogoji, rok izvršitve. Izbran je ponudnik, ki
je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper, Ankaranska c. 5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 44,791.106
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,030.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,696.574 SIT; 44,791.106 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 1145/2002
Ob-78822
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde
11, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: oprema obnovljene
Lekarne Medvode na Donovi cesti 1 v
Medvodah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. kvaliteta izvajalca,
2. cena,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,813.300
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,640.915,32 SIT, 15,813.300 SIT
(brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Lekarna ljubljana.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Lekarna Ljubljana
Ob-78850
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: /
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena; izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbenik Tolmin d.o.o.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
7. Pogodbena vrednost: 35,357.492
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,306.343 SIT, 42,106.142 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Občina Tolmin
Št. 43/05-02
Ob-78853
1. Naročnik: Občina Podlehnik.
2. Naslov naročnika: Podlehnik 9, 2286
Podlehnik.
3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: modernizacija cest
2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok, rok izvedbe, garancijski rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
400,390.284,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
483,804.802,93
SIT
in
400,390.284,73 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Občina Podlehnik
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Št. 351-03-29/2001 o505
Ob-78739
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
idejnega projekta komunalne infrastrukture industrijske cone Vrbina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kvalitetno
in pravočasno izdelana dokumentacija v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, strokovna izobrazba kadrov, vzpostavljen sistem
kakovosti ISO 9001. Izbrana ekonomsko
najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Savaprojekt d.d., Cesta
krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 29,160.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,960.000 SIT; 29,160.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Krško

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila so bila cena in garancijski rok za vgrajeno stavbno pohištvo. Izbrani izvajalec je bil
pri omenjenih merilih najugodnješi za kar
je pridobil najvišje število točk za izbiro.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Almont-Aluplast d.o.o.,
Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska
Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
52,915.604,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,754.400 SIT, 47,576.520,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Ministrstvo za obrambo RS
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 403-01-14/2002
Ob-78734
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-110,
faks 02/88-12-118, e-mail: info@slovenj-gradec.si.
3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: rekonstrukcija cest v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2002:
a) rekonstrukcija ceste Sele–Pežel,
b) rekonstrukcija ceste Šmartno–Homec,
c) rekonstrukcija ceste Bošnik–Raduše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
70%,
– kvaliteta – 20%,
– garancijski rok – 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) rekonstrukcija ceste Sele–Pežel: Cestno podjetje Maribor, Družba za gradnjo in
vzdrževanje cest d.d., Iztokova ulica 30, Maribor,
b) rekonstrukcija ceste Šmartno–Homec: Gradnje IGEM d.o.o., Celjska cesta
7, 2380 Slovenj Gradec,
c) rekonstrukcija ceste Bošnik–Raduše:
Gradnje IGEM d.o.o., Celjska cesta 7,
2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: /
a) Rekonstrukcija ceste Sele–Pežel:
11,435.520 SIT,
b) Rekonstrukcija ceste Šmartno–Homec: 8,313.993,60 SIT,
c) Rekonstrukcija ceste Bošnik–Raduše
– 13,150.382,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) rekonstrukcija ceste Sele–Pežel:
Gradnje IGEM – 11,561.971,20 SIT, Cestno podjetje Maribor – 11,435.520 SIT,
b) rekonstrukcija ceste Šmartno–Homec: Cestno podjetje Maribor–8,564.460
SIT, Gradnje IGEM – 8,313.993,60 SIT,
c) rekonstrukcija ceste Bošnik–Raduše:
Cestno podjetje Maribor–13,520.856 SIT,
Gradnje IGEM – 13,150.382,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Mestna občina
Slovenj Gradec

Ob-78747
1. Naročnik: Glasbena šola Sežana.
2. Naslov naročnika: Kosovelova ulica
4B, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: finančni leasing za nakup poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve, stroški priprave in izvedbe posla.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hypo leasing Koper
d.o.o., Ferarska ulica 30, Koper.
7. Pogodbena vrednost: 29,981.491
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,527.598 SIT, 29,981.491 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2002.
Glasbena šola Sežana
Št. 208/02
Ob-78771
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
oziroma obnova stavbnega pohištva na
več lokacijah Republike Slovenije za stanovanjske enote Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

Št. 9/99
Ob-78781
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova transformatorja T1 220/110 kV 50 MVA v
RTP Cirkovce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 110. člena ZJN-1,
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 90,591.276
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Prenos električne energije
Št. 034/2002-1
Ob-78786
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
strežnikov Intel arhitekture.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
po predhodni objavi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica 7, Trzin.
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7. Pogodbena vrednost: mesečni pavšal 1,387.070,40 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,464.950 SIT, 1,387.070,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za vzdrževanje strežnikov
Intel arhitekture v odprtem postopku ni prejel dveh pravilnih ponudb. Odpti postopek
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 19. 4. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 3009
Ob-78801
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: za dobavo
in montažo opreme ter izdelavo tehnične dokumentacije za optično infrastrukturo v RTP 400/110 kV Okroglo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javnem razpisu naročnik
ni prejel vsaj dveh pravilnih ponudb, zato
razpis ni uspel.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 90101-1/2002-23
Ob-78860
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Datum izbire: 28. avgusta. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev
permanentnih GPS postaj osnovne državne mreže v Mariboru in Črnomlju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena storitve do 60 točk,
– garancijski pogoji do 10 točk,
– zagotovitev nadomestnega sprejemnika do 15 točk,
– ustreznost standardu ISO 9001 do 10
točk,
– usposobljenost ponudnika do 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Geoservis d.o.o., Litijska
cesta 45, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 13,471.341,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,471.341,10 SIT, 12,720.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 17123-03-308/109-01
Ob-78863
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je zagotovitev plačevanja z
uporabo plačilnih in kreditnih kartic, in
sicer plačevanja upravnih taks, stroškov
upravnega postopka, zaračunljivih tiskovin in drugih plačil v zvezi z upravnimi
storitvami.
– za sklop 1: plačevanje z uporabo kartic Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali
Activa);
– za sklop 2: plačevanje z uporabo drugih plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic
iz sklopa 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponudbe. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil,
da so ponudbe pravilne. Naročnik je za posamezna sklopa izbral ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala merilu: za sklop 1 povprečje višine provizij ponderiranih s tržnim
deležem posamezne kartice, za sklop 2 višina provizije posamične plačilne ali kreditne kartice.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop 1: Banka Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper,
– za sklop 2:
Banka Koper d.d., Pristaniška 14, 6000
Koper – za kartico Activa,
Diners club Slovenija d.o.o., Dunajska
129, 1000 Ljubljana – za kartico Diners
club,
Abanka d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana – za kartico Visa,
Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana – za kartico Karanta.
7. Pogodbena vrednost:
Okvirna letna pogodbena vrednost za
sklop 1 je 106,000.000 SIT.
Okvirna letna pogodbena vrednost za
sklop 2:
– za kartico Activa je 54,000.000 SIT,
– za
kartico
Diners
club
je
5,220.354.000 SIT,
– za kartico Visa je 8.000,000.000 SIT,
– za kartico Karanta je 650,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo

predmetno naročilo za sklop 1 izvedel s
pomočjo podizvajalca, in sicer v višini 0,1%
od skupne ponudbene vrednosti;
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1: najvišje povprečje višine
provizij: 2,79%, najnižje povprečje višine
provizij: 1,90%
– za sklop 2:
Kartica Activa: najvišja in najnižja provizija: 2,0%,
Kartica Diners club: najvišja in najnižja
provizija: 2,5%,
Kartica Visa: najvišja in najnižja provizija:
2,3%
Kartica Karanta: najvišja in najnižja provizija: 2,3%
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002,
Ob-68701.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, z dne 19. 4. 2002,
Ob-67652.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 10. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 13/02
Ob-78909
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 20. avgust 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
strokovnega nadzora gradbenih in elektromontažnih del pri gradnji transformatorskih postaj SN/NN s SN in NN vodi na
območju družbe Elektro Ljubljana, za
enoletno obdobje 2002/2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnike
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih delih s področja razpisanih del v drugih elektrogospodarskih družbah Slovenije (15%
delež),
– izkušnje ponudnika o opravljenih delih
s področja razpisanih del v družbi Elektro
Ljubljana, d.d. (7% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikati kakovosti (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– področje DE Elektro Kočevje: Projekt,
d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica;
– področje DE Elektro Ljubljana mesto:
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
– področje DE Elektro Ljubljana okolica: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
– področje DE Elektro Novo mesto: Projekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica;
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mestu Gornja Radgona, podaljšan do srede
23. 10. 2002 do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo isti dan (23. 10. 2002) ob
12.30, v veliki sejni sobi Občine Gornja
Radgona.
Občina Gornja Radgona

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine
Žužemberk (Ur. l. RS, št. 71/01, in 80/02).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do vključno 28. 12. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 28. 11. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: definirana bodo v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Občina Žužemberk
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– področje DE Elektro Trbovlje: C&G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– področje DE Elektro Kočevje:
1,324.000 SIT (z DDV);
– področje DE Elektro Ljubljana mesto:
2,585.422,80 SIT (z DDV);
– področje DE Elektro Ljubljana okolica: 5,707.077,60 (z DDV);
– področje DE Elektro Novo mesto:
3,357.500,01 (z DDV);
– področje DE Elektro Trbovlje:
2,374.800 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– področje DE Elektro Kočevje:
357.226 SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Ljubljana mesto:
ni podizvajalca;
– področje DE Elektro Ljubljana okolica: ni podizvajalca;
– področje DE Elektro Novo mesto:
905.882 SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Trbovlje:
1,088.450 SIT (brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb,
in sicer 5 pravilnih in 1 nepravilna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– področje DE Elektro Kočevje:
2,322.000 SIT (brez DDV), 1,103.333,33
SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Ljubljana mesto:
3,950.000 SIT (brez DDV), 1,879.583,33
SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Ljubljana okolica: 10,287.000 SIT (brez DDV), 4,755.898
SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Novo mesto:
5,562.000 SIT (brez DDV), 2,797.916,68
SIT (brez DDV);
– področje DE Elektro Trbovlje:
3,780.000 SIT (brez DDV), 1,873.333,33
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 7. 10. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d. Ljubljana

Podelitev koncesij
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
Št. 352-05-08/02-3
Ob-79045
Na podlagi petega odstavka 25. člena
ZJN – 1 razpisovalec (koncedent) Občina
Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja
Radgona, obvešča vse ponudnike, da je
rok za oddajo ponudbe na javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
16. 8. 2002, Ob-76037, za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v

Št. 031-01/02-916
Ob-78641
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, tel. 07/38-85-180, faks
07/38-85-181.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije
za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov in minimalnega javnega potniškega prometa v Občini Žužemberk; 1 A
kategorija 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Žužemberk.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2003, za obdobje 12 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, kontaktna
oseba
Dare
Pucelj,
tel.
07/38-85-190, faks 07/38-85-181, e-mail: dare.pucelj@zuzemberk.si
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 15.000 SIT na transakcijski račun Občine Žužemberk št.
01000-01000015522 s pripisom ‘’Razpisna dokumentacija za izvajanje šolskih prevozov’’
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 25. 11. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, Žužemberk, občinska uprava, 1. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 27. 11. 2002
ob 10. uri, v prostorih Občine Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk, v sejni sobi v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: izjava banke, da bo v
primeru izbire izvajalca izdala bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 tolarjev.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

Javni razpisi
Obvestilo
Javni razpis za dobavo stroja za glajenje
ledu v dvorani Zavoda ŠRC Tivoli, je bil pomotoma objavljen v rubriki Javni razpisi v
Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10. 2002,
na strani 6850, pod oznako Ob-78271, št.
1/1-02. Razpis po naravi sodi v rubriko
ZJN-12.B.
Uredništvo
Št. 316-78/2002
Ob-78857
Na podlagi navedbe zadnjega odstavka
5. točke pogojev oddaje subvencij, ki so
bili sestavni del razpisne dokumentacije, objavljamo
zaključek javnega razpisa
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks
01/300-69-91, e-pošta: info.aure@gov.si.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za oddajo subvencij gospodinjstvom
za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije za leto 2002 je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7. 2002. Prispele vloge so bile vloge komisijsko pregledane in prosilcem popolnih vlog dodeljene
subvencije po zaporedju predloženih vlog
do porabe vseh razpisanih sredstev, to je
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55 mio SIT. Obravnavane so bile vse vloge,
ki so prispele na naslov Agencije, s poštnim
žigom do 5. 9. 2002 oziroma do zaporedne številke 488. Vloge z višjo zaporedno
številko niso bile odprte in obravnavane ter
bodo vrnjene vlagateljem.
4. Datum odposlanja zahteve za objavo:
7. 9. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo
Agencija RS za učinkovito rabo
energije
Št. 569/02
Ob-78776
Na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in na
podlagi 5. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l. RS, št. 36/02)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja:
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov v letu 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj,
ki so plod lastnega raziskovalnega dela
znanstvenikov,
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni prenosu fundamentalnih znanstvenih
spoznanj v prakso in tehnološki razvoj.
Na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referatov oziroma vabljenih predavateljev.
Ministrstvo sofinancira pripravljalna dela
za organizacijo sestankov, krije stroške tiskanja vabil in povzetke oziroma razširjene
povzetke referatov v knjižni oziroma elektronski obliki, najemnine dvorane in bivanja
vabljenih predavateljev iz tujine.
3. Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva. Prav tako se lahko prijavijo zavodi in društva (v nadaljnjem besedilu: organizator).
Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obrazec: S1-03) in samostojne priloge:
– programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka,
– seznam članov programskega in organizacijskega odbora (z nazivi in institucijo),
– seznam vabljenih predavateljev (z nazivi in institucijo in okvirno temo njihovega
znanstvenega prispevka),
– seznam že organiziranih sestankov,
– finančni predračun (Obrazec: S2-03),
– akt o registracij oziroma redni izpisek
iz rednega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Prijavo (prijavni obrazec in samostojne
priloge) je treba poslati v dveh izvodih.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
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– aktualnost tematike in pričakovana odzivnost sestanka,
– reference predavateljev,
– organizacijske reference organizatorja
sestanka.
Prednost pri sofinanciranju imajo sestanki:
– ki imajo mednarodni značaj,
– katerih organizatorji so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva,
– pri katerih je zagotovljena racionalnejša poraba sredstev.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 93 milijonov SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
Sestanek mora biti izpeljan v letu 2003.
V primeru velikih sestankov, ki bodo potekali v letu 2004, se sofinancira samo pripravljalna dela.
7. Rok, do katerega morajo predložiti
vloge o dodelitvi subvencij, način predložitve vlog ter opremljenost vlog:
a) rok predložitve vlog in način predložitve ne glede na način prenosa morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
najkasneje do 8. 11. 2002 do 12. ure.
b) Opremljenost vloge:
– vidna označba: “Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov v letu 2003“,
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov v letu 2003“ je lahko le ena vloga.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za vodenje postopka dne 13. 11. 2002 ob 9. uri, na
sedežu ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni 45 dni od zaključka razpisa.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva razpisa vsak delavnik med 7. in 17. uro, do vključno 8. 11.
2002, na recepciji MŠZŠ, Trg OF 13, ali
poiščejo na domači internet strani MŠZŠ.
11.Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali
po telefonu 01/478-47-16, vsak delavnik
od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 407/02
Ob-78924
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66-3560/01) Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev v
zamejstvu in po svetu ter sodelovanja z
njimi v letu 2003
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naročnik oziroma Urad): Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
dejavnosti, ki omogočajo utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, ki živijo v tujini, njihovo medsebojno povezovanje ter
ohranjanje vezi s Slovenijo.
Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti se predlogi programov
in projektov za sofinanciranje s strani Urada
zbirajo v dveh ločenih sklopih:
A) programi in projekti avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah ter sodelovanje z njimi v letu 2003,
B) programi in projekti Slovencev po svetu ter sodelovanje z njimi v letu 2003.
3. Predlagatelji in predmet javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot fizične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samostojni avtorji projektov itd.) iz Republike Slovenije in tujine.
Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z
izjemo Slovencev na avtrijskem Štajerskem)
prijavijo svoje programe in projekte osrednjim organizacijam Slovencev v zamejstvu
(Svet slovenskih organizacij in Slovenska
kulturno-gospodarska zveza v Italiji, Zveza
slovenskih organizacij in Narodni svet koroških Slovencev v Avstriji, Zveza Slovencev
na Madžarskem ter Zveza Slovencev na Hrvaškem), le-te pa usklajeno, skupno vlogo
(skupaj z vsemi prijavljenimi programi in projekti – tudi tistimi, ki jih niso uvrstile v skupni
predlog) pošljejo na Urad.
Predmet javnega razpisa so predlogi programov in projektov, ki predstavljajo dosežke znotraj posameznih slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu ter hkrati zagotavljajo ohranjanje in krepitev slovenske identitete, predvsem jezikovne in kulturne.
Urad zbira predloge programov in projektov predvsem z naslednjih področij:
– ohranjanje slovenskega jezika,
– kulturne dejavnosti (tudi arhivske in
knjižnične dejavnosti),
– mediji (internet, časopis, radio, televizija, založništvo),
– športne dejavnosti ter
– spodbujanje gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
4. Načela in merila za oblikovanje programov in izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Pod A:
Okvirna višina sredstev za programe in
projekte avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah ter za sodelovanje z njimi
na razpisanih področjih za leto 2003 znaša
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7. Izbira predlogov
Postopek javnega razpisa in dodelitve
prispevkov vodita strokovni komisiji, ki ju
posebej za področje Slovenskih manjšin v
sosednjih državah in Slovence po svetu imenuje vodja Urada za Slovence v zamejstvu in
po svetu.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila komisija po sistemu več zaporednih odpiranj:
1. odpiranje: 26. novembra 2002, 2. odpiranje: 2. decembra 2002, 3. odpiranje: 9.
decembra 2002. V skladu z 2. odstavkom
77. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66-3560/01). Odpiranja ne bodo
javna.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva zadnjega odpiranja vlog. Če bo sprememba proračuna za leto 2003 sprejeta po
9. decembru 2002, bodo ponudniki o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje 45
dni po sprejemu spremembe proračuna.
8. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve, Urad
za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 10. in 15. uro, tel. 01/478-22-91,
faks 01/478-22-96, ter po elektronski pošti z naslovom: urad.Slovenci@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu

delom v dogovorjenem roku. V nasprotnem
primeru šteje, da so od pogodbe odstopile.
Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju pri drugem izvajalcu.
V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– kratko vsebino programa dela;
– zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda;
– količino in vrsto storitev, ki jih želi
opravljati;
– kraj in čas opravljanja storitev;
– vrednost programa in predlog cen storitev.
4. Ponudbe morajo biti pripravljene skladno z Dogovorom 2002 in ustreznim področnim dogovorom.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani,
Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano
dokumentacijo v roku 14 dni na sedež Območne enote Zavoda, na območju katere
opravljajo svojo dejavnost ali imajo sedež.
6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2002 oziroma ustreznem
področnem dogovoru.
7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in njihovimi programi najpozneje v 45
dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.
8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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1,500.000.000 SIT. Točna višina razpoložljivih sredstev bo znana s sprejemom spremembe državnega proračuna za leto 2003.
Pod B:
Okvirna višina sredstev za programe in
projekte Slovencev po svetu ter za sodelovanje z njimi za leto 2003 znaša
90,000.000 SIT. Točna višina razpoložljivih
sredstev bo znana s sprejemom spremembe državnega proračuna za leto 2003.
Pod A in B:
Višino posameznega prispevka določi
strokovna komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in glede na merila,
opredeljena v 4. točki tega razpisa. V kolikor bo vrednost vseh zaprošenih sredstev
presegla razpoložljiva sredstva, bodo pri dodelitvi imele prednost vloge, ki izpolnjujejo
čim več prednostnih kriterijev in meril.
Dodeljena sredstva morajo biti v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, porabljena v letu 2003.
6. Način in rok prijave programov in projektov
Razpisno dokumentacijo (obrazce za pripravo predlogov, merila za izbor projektov
oziroma pogramov ter vzorec pogodbe) zainteresirani lahko dvignejo v vložišču Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-22-91 (vsak
dan med 9. in 15. uro), na sedežih osrednjih organizacij Slovencev v zamejstvu ter
na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih
ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu: http://www.sigov.si/mzz/usps/zamejstvo.doc
in
http://www.sigov.si/mzz/usps/po_svetu.doc.
Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za oddajo vlog tako iz točke A kot iz
točke B je 25. november 2002 (velja poštni
žig). Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih, vloge pa poslane na
naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad
RS Slovence v zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, 1000 Ljubljana. Vloge se lahko
oddajo na gornji naslov tudi osebno, in sicer najkasneje do 25. 11. 2002 do 15.
ure. Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z
izjemo Slovencev na avstrijskem Štajerskem) pa oddajo svoje predloge osrednjim
oziroma krovnim organizacijam Slovencev v
zamejstvu najkasneje do 18. novembra
2002.
Opremljenost vloge
Vloge morajo do naročnika prispeti v
zaprtih ovojnicah, na katerih morajo biti podani:
Pod A:
– vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis “Slovenske manjšine v sosednjih državah“ za leto 2003“,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Pod B:
– vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis “Slovenci po svetu“ za leto
2003“,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.

Št. 0202-12/4a-2002
Ob-78654
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 6/99, 56/99, 99/01 in
60/02) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2002 (v nadaljnjem besedilu “Dogovor 2002”), določenega dne 23. 5.
2002, Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
programov zdravstvenih storitev
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je
Zavod.
Na programe iz 2. točke tega razpisa se
lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje
in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe in še nimajo sklenjene pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnem besedilu: Zavod). Izvajalcem, ki so sklenili pogodbo z Zavodom
že v letu 2001, pa bo Zavod, v skladu z
31. členom Dogovora 2002, ponudil sklenitev nove pogodbe.
2. Zavod objavlja razpis programov
zdravstvenih storitev za področje lekarniške
dejavnosti.
Za Republiko Slovenijo je obseg programov zdravstvenih storitev v lekarniški dejavnosti določen v Dogovoru 2002 oziroma
ustreznem področnem dogovoru.
3. Pravne in fizične osebe, ki bodo
opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi
koncesije, morajo predložiti Zavodu odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji do konca razpisnega roka ter pričeti z

Št. 170/02
Ob-78691
Na podlagi 12. člena pravilnika o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, št.
88/00) (v nadaljevanju: pravilnik), Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 51 (v
nadaljevanju: fundacija) objavlja:
javni razpis
za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji v letu 2003
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer do naslednjih višin:
– športna dejavnost 560 mio SIT, in sicer:
a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 235,200.000 SIT,
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b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc
235,200.000 SIT,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 67,200.000
SIT,
d) za druge programe 22,400.000 SIT;
– gradnja športnih objektov 700 mio SIT,
in sicer:
a) za
gradnjo
športnih
objektov
675,500.000 SIT,
b) za subvencioniranje obresti od posojil
za gradnjo športnih objektov 24,500.000
SIT;
– raziskovanje in razvoj športa 112 mio
SIT;
– založništvo v športu 28 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri gradnji športnih objektov največ
30% predračunske vrednosti celotne investicije,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.
2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
Prednost pri izboru bodo imele nepridobitne organizacije.
2.3.1. Za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa in dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, lahko kandidirajo le nacionalne panožne športne zveze, in
sicer, če:
– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda;
– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vključeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
Za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine ter športno dejavnost študentov lahko kandidirajo prosilci s programi, ki niso del rednega ali razširjenega programa šole, ki ga izvaja prosilec med šolskim oziroma študijskim letom.
Prednost pri sofinanciranju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športne rekreacije bodo imeli programi, ki bodo imeli
večje število udeležencev, večje število strokovnih delavcev v športu in aktualen, izviren
ter ekonomičen program. Prednost pri izboru bodo imele krovne organizacije, kot
so razna športna združenja in športne zveze, ki združujejo programe društev in klubov na nacionalni ali lokalni ravni. Za športno rekreacijo bodo imeli prednost prosilci
s projekti množičnih prireditev.
Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s projekti, katerih namen je:
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– informiranje ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju,
– promocija športnorekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega,
– muzejska dejavnost na področju
športa.
Za program muzejske dejavnosti na področju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Prosilci za sofinanciranje drugih programov morajo za izpeljavo zagotoviti najmanj
60% delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi, ki bodo ob enakih pogojih finančno
ugodnejši.
Vsi prosilci na področju športne dejavnosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in finančni načrt programa.
2.3.2. Za sofinanciranje gradnje športnih objektov lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževalnega dela na športnih objektih ali prosilci za
pridobitev dokumentacije, in sicer:
– za sofinanciranje novogradenj in rekonstrukcij športnih objektov investitorji, ki predložijo lokacijsko dokumentacijo in dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP); investitorjem se odobrena sredstva
sprostijo po predložitvi gradbenega dovoljenja, ki ga morajo investitorji predložiti najkasneje do 31. 8. 2003;
– za sofinanciranje adaptacij in vzdrževanj športnih objektov investitorji, ki predložijo dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) in odobreno priglasitev del
pristojnega upravnega organa;
– za sofinanciranje pridobitve dokumentacije investitorji, ki predložijo dokazilo o
lastništvu zemljišča, kjer bo potekala investicija, oziroma soglasje lastnika zemljišča k
investiciji, če prosilec ni lastnik zemljišča.
Za dokazovanje javnega interesa v investicijah, ki bodo kandidirale za sredstva fundacije, je treba predložiti program nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, ki je potrjen s strani
pristojnega organa in iz katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in investicije.
Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00). V 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja morajo pri Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta, na katerem je
bila izvedena sofinancirana investicija, v razvid športnih objektov (Pravilnik o vodenju
razvida športnih objektov, Uradni list RS, št.
50/99).
Prednost pri sofinanciranju gradnje športnih objektov bodo imeli prosilci:
– katerih projekti bodo namenjeni različnim športnim dejavnostim (tekmovalnemu športu, športni rekreaciji, šolskemu in
študentskemu športu) in več športnim panogam,
– katerih investicije imajo večji športni
standard,

– ki investirajo v aktivne športne površine.
Za subvencioniranje obresti od posojil
za gradnjo športnih objektov, lahko kandidirajo investitorji novogradnje ali rekonstrukcije na športnih objektih, ki so najeli
posojilo pri poslovnih bankah.
Prosilci za subvencioniranje obresti morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– predračunska vrednost investicije mora biti najmanj 50 mio SIT,
– med viri financiranja morajo imeti zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– najvišja višina posojila, ki je predmet
subvencioniranja, znaša največ 50% predračunske vrednoti,
– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji,
Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:
– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izračun predvidenih bančnih obresti,
– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti).
Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v
letu 2003 in do 31. 12. 2007. Višina subvencije obrestne mere za posameznega
investitorja lahko znaša do 100% višine
obresti.
2.3.3. Za sofinanciranje raziskovanja in
razvoja športa lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo projekt, iz katerega mora biti razvidna vsebina in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj treninga in programov spremljanja in razvoja treninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.
Izvajalci manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so programi skladni
s 16. in 27. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98). Prednost pri sofinanciranju bodo imeli prosilci, ki bodo kandidirali za usposabljanje in izobraževanje volunterskih športnih delavcev.
Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da so skladni s 16. in
27. členom zakona o športu.
Za sofinanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, ki imajo znanstveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport (aplikativni projekti, CRP) oziroma tisti, ki bodo to potrdilo
lahko predložili do 20. februarja 2003.
2.3.4. Za sofinanciranje založništva v športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo vsebinski opis dela in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja
predložiti pozitivno mnenje recenzenta. K
imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje soglasje svet
fundacije.
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Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev.
Fundacija bo pisno obvestila samo kandidate, ki jim bodo odobrena sredstva
fundacije, in sicer najkasneje do 31. marca 2003.
Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

4. program dela za posamezne prijavljene programe,
5. seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),
6. seznam registriranih tekmovalcev z
registriranimi številkami na dan oddaje prijave po posameznih programih,
7. izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
8. podatke o članstvu na dan 30. 9.
2002,
9. izjava društva o pobiranju članarine,
10. zaključni račun za leto 2002 (bilanca stanja in bilanca uspeha), se predloži
naknadno,
11. vsebinski in finančni program dela
društva za leto 2003.
V. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine.
VI. Prijave morajo vsebovati:
– priloge iz IV. točke tega razpisa
– ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji,
– pošljite na naslov: Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255
Vitomarci s pripisom“ Javni razpis šport – Ne
odpiraj“ najpozneje do 29. 11. 2002.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.
VII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2003. Višina razpisanih sredstev je 1,000.000 SIT.
Občina Sv. Andraž v
Slovenskih goricah
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Za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
– Združenja športnih zvez, Fakultete za
šport ali pristojne nacionalne panožne športne zveze.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. decembra 2002. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis“ in
– identifikacijska številka, če je obrazec izpolnjen preko spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec
kandidira.
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2003 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo preko naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpisane obrazce in navodila za pripravo vloge pa
lahko proti plačilu prejmejo tudi na sedežu
fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.
Postopek elektronske prijave je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije.
5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno
na naslov fundacije ali preko elektronske
pošte na naslov info@fundacijazasport.org
oziroma ustno na telefonsko številko
01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Aleksandra Blagojević.
6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele na sedež
fundacije po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Če razpisna komisija ob odpiranju vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in o tem obvesti
kandidata.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlogov strokovnih komisij sveta fundacije.
Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.

Ob-78637
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v občini Sveti Andraž v Slovenskih
goricah (Ur. l. RS, št. 39 /02) – nadaljevanju: pravilnik, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2003
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah:
– športna društva in športni klubi, ki imajo sedež v občini Sveti Andraž v Slovenskih
goricah,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
II. Za sofinanciranje v letu 2003 se lahko
prijavijo naslednji programi:
1. šport otrok in mladine,
2. šport v društvih,
3. šport invalidov in upokojencev,
4. šolanje in izpopolnjevanje kadrov,
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem,
6. promocijska dejavnost,
7. športne prireditve,
8. sodelovanje športnikov na prireditvah
v občini.
III. Izbrani programi in akcije bodo financirani v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje letnih programov športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, točkovnega sistema za vrednotenje programov,
ki je priloga Pravilnika ter razpoložljivih vsakoletnih proračunskih sredstev za šport. Do
sedaj vplačane akontacije društvom so sestavni del javnega razpisa.
IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (1. do 3.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti:
1. pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,
2. potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, v kolikor ni dostavil podatkov za register strokovnih sodelavcev na področju športa na občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah oziroma so nastale spremembe,
3. potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljavcem objekta, iz katerega je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila ur
v posameznem objektu za posamezne programe v letu 2003),

Št. 414-10-182/2002
Ob-78655
Na podlagi veljavnega Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj in Programa
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
za leto 2002 Občina Črnomelj oboje sprejeto na 33. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 1. 10. 2002 Občina
Črnomelj objavlja
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za
leto 2002
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjaje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2002
za naslednje namene:
A) Podpora za združevanje kmetijskih
zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Sredstva v skupni višini do 450.000 SIT
se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
B) Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
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Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo
proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge
vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev
kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine
1,500.000 SIT se 500.000 SIT namenja za
subvencioniranje realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila.
C) Podpora za razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za dopolnilne dejavnosti
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenja za:
C.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji
C.II. Ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01)
D. Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za namenska bančna posojila.
Sredstva pod namene A, B, C in D se
zagotavljajo iz proračuna Občine Črnomelj
na postavki 0421 – Kmetijstvo, 4102 Subvencije v kmetijstvu – pospeševanje kmetijstva.
II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev
in višina sofinanciranja za posamezni namen
A) Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na območju Občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja
ali obnavlja je 0,5 ha, pri skupni obremenitvi
2,5 GVŽ. Sofinancira se do 50% vrednosti
investicijskih vlaganj za nabavo materiala za
postavitev ograje. Prednost imajo prosilci
izven nižinskih območji.
B) Sredstva v višini do 30% vrednosti
stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za stroške investicijskega vlaganja v gradnjo ali
adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko dodeli tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let.
Subvencionira se do 100% realne obrestne
mere za tekoče leto vendar ne več kot 30%
vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo
gospodarskih objektov ali nabavo opreme za
posodobitev kmetijske proizvodnje.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne
obrestne mere v višini 300.000 SIT.
C. I. Dejavnost turizma kot dopolnilne
dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 30% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za potrebe ureditve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na
kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost.
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C.II. Ostale dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva v
višini do 40% vrednosti investicijskih vlaganj
v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo
opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti. Prednost imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT.
D) Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki investirajo v nakup obdelovalne
zemlje na območju Občine Črnomelj. Podpora se dodeli v obliki subvencioniranja
realne obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 50% vrednosti investicije v nakup obdelovalnih
kmetijskih površin. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Maksimalna podpora na kmetijo je v
višini 150.000 SIT.
III. Upravičenci po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so kmetijska gospodarstva in druge fizične
ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek
za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, ki
jo upravičenci dobijo vsak delovni dan na
sedežu Občine Črnomelj.
2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene:
A)
– pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
služba;
– dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavlja posega v prostor;
– dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov;
B)
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije;
– dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov;
– če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki
subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priloženo še:
– sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjeno fotokopijo posojilne pogodbe;
– potrdilo banke o že plačanih obrestih
v tekočem letu;
– potrdilo banke o višini realne obrestne
mere v tekočem letu;
– poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen
investiranja oziroma pričakovani učinki. Pri
nakupu opreme je potrebno priložiti račun;
C)
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja oziroma širitve dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije;
– dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov;
– če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del;

D)
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu investicije za kmetijo;
– sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjeno fotokopijo posojilne pogodbe;
– potrdilo banke o že plačanih obrestih
v tekočem letu;
– potrdilo banke o višini realne obrestne
mere v tekočem letu;
– poslovni načrt oziroma investicijski
program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani
učinki;
– veljavno dokazilo o nakupu zemlje.
V. Splošne določbe
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje in
razvoj kmetijstva za posamezni namen predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu v skladu z določbami pravilnika, na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in turizem odloči župan občine. Prerazporeditev določi
župan s sklepom.
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo,
da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih
virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil.
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete
pred 1. januarjem tekočega leta, razen za
investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah.
Upravičenec po tem razpisu ne more
kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen.
VI. Obravnava zahtevkov
Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno
oddanega in popolnega zahtevka. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni
pa zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva vročenega
obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se izvrši
po določilih sklenjene pogodbe med upravičencem in občino.
VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do
24. 10. 2002 do 14. ure, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: “Ne odpiraj javni
razpis – kmetijstvo“.
Odpiranje vlog bo 25. 10. 2002.
Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno
obveščeni s sklepom župana v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka.
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Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o, torej:
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje velike gospodarske družbe po 51. in
72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so prispevale v garancijsko shemo.
V skladu s ‘Pravili delovanja RRA Koroška in ‘Pravicami ter obveznostmi članov
RRA Koroška članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Koroška pri
odobritvi garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški izdaje dokumentacije in obdelave
vloge znašajo 5.000 SIT in jih je potrebno
poravnati v osmih dneh po prejemu računa s
strani RRA Koroška oziroma pred obravnavo
vloge na garancijskem odboru, v nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana.
Prosilec mora ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 1% provizijo od vrednosti kredita za izdano garancijo.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo v višini 0,3% od stanja kredita,
oziroma min. 20.000 SIT.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– na občinah, ki sodelujejo v garancijski
shemi,
– na sedežu RRA Koroška, Dravograd,
sprejemna pisarna Gospodarske zbornice,
– na sedežu podjetja A.L.P. Peca, d.o.o.
Prežihova 17, Ravne.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 10. 12. 2002.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Koroška in bank
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RRA Koroška bo pisno seznanil prosilca
z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v
sedmih dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na tel. 02/821-83-45,
Karmen Sonjak ali Magda Piko.
Regionalna razvojna agencija
Koroška d.o.o., Dravograd
Garancijska shema za Koroško
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X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na sedežu Občine Črnomelj,
Oddelek za kmetijstvo in turizem (tel.
07/30-61-100), vsak delavnik med 8. in
10. uro, v sredo pa tudi med 13. in 16. uro.
Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Ob-78758
Regionalna razvojna agencija Koroška
d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd,
Garancijska shema za Koroško (v nadaljevanju: RRA Koroška), v sodelovanju z Abanko d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58,
1517 Ljubljana, objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za
dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 45,000.000 SIT, za katere bo RRA
Koroška dodeljeval garancije v višini 50%
skupne vrednosti kreditov, kar znaša
22,500.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
8,000.000 SIT,
– obrestna mera za kredite znaša: končna obrestna mera T+3,9%,
– doba vračanja kredita znaša do največ
5 let,
– moratorij za vračanje kredita znaša do
3 mesecev,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RRA Koroška v višini 50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji bank,
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo. 20% zneska
odobrenega kredita lahko dobi prosilec nakazano v gotovini, brez dokazil, za financiranje obratnih sredstev.
2.2 Garancije:
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Koroška z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta,
– celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RRA Koroška izvede
banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Javni razpis
Ob-78756
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina: obnova HE Medvode – LOT HMO: dobava in montaža
dveh iztočnih zapornic.
(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:
vse skupaj.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe avgust 2003.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Branko Flak, univ. dipl. inž. str.,
tel. 01/474-91-37, 01/474-92-74, faks
01/474-92-72.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski 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 50.000
SIT (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno
plačati
na
TRR,
št.
03106-1002519638, pri SKB d.d.. Na virmanu mora biti navedeno “Obnova HE
Medvode, LOT HMO“.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 11. 2002 do 11. ure.
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(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:
14. 11. 2002, Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih.
10. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (največ 80 točk),
– reference ponudnika (največ 20 točk).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: na razpisu lahko sodelujejo samo
ustrezno usposobljeni proizvajalci hidromehanske opreme.
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2002.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode
Ob-78737
Razpis
za prodajo počitniških apartmajev
Miholaščica
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja v skladu s poslovnim načrtom za leto 2002 javno dražbo
za prodajo:
počitniškega apartmaja z oznako
D3.1-2/S 22,65 m2, izkl. cena 2,980.000
SIT,
počitniškega apartmaja z oznako
D3.1-3/1 21,40 m2, izkl. cena 2,700.000
SIT.
Apartmaja sta v Miholaščici – naselje Zaglav, na Cresu – Hrvatska in se prodajata v
paketu, zato je izklicna cena za paket
5,680.000 SIT.
Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno.
Javna dražba bo v sredo, 6. 11. 2002
ob 12. uri, v prostorih družbe.
Prodaja bo potekala po načelu videno
kupljeno. Poznejših reklamacij ne upoštevamo.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki pred začetkom dražbe položijo
varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun št. 07000-0000168385, pri
Gorenjski banki d.d., Kranj in predložijo potrdilo davčnega organa o plačanih davkih in
obveznostih.
Pooblaščenci morajo predložiti pooblastilo.
Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v petih dneh po opravljeni dražbi.
Plačilo celotne kupnine je v 15 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.
Informacije od 14. 10. 2002, vsak dan
od 8. do 10. ure, Peter Dolenc. Ogled
26. 10. 2002 od 11. do 13. ure, ali po
dogovoru.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.,
Gorenja vas
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Ob-78845
Občina Brežice, Cesta prvi borcev 18,
Brežice, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1.Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: poslovno-gostinski objekt Cesta
prvih borcev 15 v Brežicah, s pripadajočimi pisarniškimi prostori na dvorišču, skupne površine 298,79 m2, na parceli številka 690 k.o. Brežice, skupne površine 593
m2. Izklicna cena je po cenitvenem poročilu stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke, septembra 2002
25,477.861,03 SIT.
2. Nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa se prodajajo zasedene z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa.
Najemna pogodba je sklenjena za dobo
20 let z dvoletnim odpovednim rokom. Najemnik ima priznan investicijski vložek v najete nepremičnine, ki ni vračunan v izklicno
ceno.
Za nakup nepremičnin najboljši ponudniki, ki niso najemniki nepremičnin, kot lastniki prevzamejo obveze, ki izhajajo iz najemne pogodbe ter aneksa in morajo plačati
najemniku priznani investicijski vložek.
3. Lastnik nepremičnine je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
4. Prodajali bomo po sistemu “videno-kupljeno”.
5. Nepremičnine bodo prepisane na
kupca, ko bo podpisana kupoprodajna pogodba in kupnina plačana v celoti.
6. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo napozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Brežice, št.
01209-0100008385.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo neuspelim ponudnikom brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
te objave, do 12. ure, na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku razpisnega roka v sejni sobi
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, ob 12. uri.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena cena, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.

10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklena, izgubi pravico do
vračila varščine. Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponudnik ne poravna celotne kupnine.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po plačilu celotne kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerikolim ponudnikom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
telefonu 07/49-91-514, vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnine – Cesta prvih borcev 15”.
Občina Brežice
Ob-78729
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet razpisa je naslednja nepremičnina: poslovno stanovanjski objekt Prekomorske brigade 6 v Postojni, parc. št.
3255 k.o. Postojna, v izmeri neto koristne
površine 2.318,57 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Objekt bo moral izbrani ponudnik celovito prenoviti.
2. Najnižja ponudbena vrednost znaša
97,600.000 SIT na dan 1. 6. 2002.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
4. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% najnižje
vrednosti, najkasneje do 25. 10. 2002, na
račun Stanovanjskega sklada Občine Postojna,
javnega
sklada
št.
01294-6959503750, ki se bo neuspelim
ponudnikom vrnila v roku 3 dni po izbiri
ponudnika, ponudniku, ki bo na razpisu
uspel, pa vračunala v kupnino. Dokazilo o
plačani varščini se predloži pisni ponudbi.
5. Prometni davek plača prodajalec,
stroške cenitve, stroške objave ter ostale
dajatve skupaj s stroški za vpis v zemljiško
knjigo pa plača kupec.
6. Kupec je dolžan pogodbo podpisati v
15 dneh po izbiri ponudnika in 40% kupnine plačati v 30 dneh po podpisu pogodbe,
razliko do ponudbene vrednosti pa najkasneje do predaje objekta. Kolikor kupec
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2002 oziroma 31.520 EUR na dan prodaje
stanovanja preračunanih v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Izklicna cena za stanovanje št. 1 v izmeri
41,17 m2 je 2,512.109 SIT na dan 2. 10.
2002 oziroma 11.000 EUR na dan prodaje
stanovanja preračunanih v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi za
stanovanje št. 4 je 100.000 SIT, za stanovanje št. 1 pa 50.000 SIT.
4. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim oziroma uspelim dražiteljem bo v 15 dneh po opravljeni
dražbi sklenjena kupoprodajna pogodba z
rokom plačila 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca, to je Občine
Šentilj.
5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– stanovanji sta naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmeta stanovanja,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih, prispevkih in zapadlih obveznostih do svojih upnikov v originalu ali v
overjeni fotokopiji, če je dražitelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba državljan Republike Slovenije,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 719.833 SIT za
stanovanje št. 4 in 251.211 SIT za stanovanje št. 1, na transakcijski račun Občine Šentilj, odprti pri Banki Slovenije, št.
01318-0100009155 in dokazilo predložiti
pred pričetkom dražbe,
– najugodnejši dražitelj je dolžan v roku
15 dni po opravljeni dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem,
– če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse rizike in stroške v zvezi z ureditvijo
lastninske pravice (davek, stroške overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi
kupec,
– ogled predmetnih stanovanj je možen
v torek, 22. 10. 2002 od 12. do 14. ure.
Vse ostale informacije o prodaji dobite pri
Petru Golobu, tel. 041/387-166,
– kupcu se stanovanje izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
Občina Šentilj

postopku prodaje stavb in posameznih delov stavb v lasti Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/98) in na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Tolmin z dne 28. 11.
2000 objavljamo
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pogodbe ne podpiše v 15 dneh po končani
prodaji, se mu plačana varščina ne vrne in
se šteje, da je odstopil od ponudbe.
7. Ogled nepremičnine bo mogoč do
srede 23. 10. 2002, po predhodnem dogovoru, tel. 05/728-07-85, 041/403-676,
e-pošta ssklad.postojna@studioproteus.si.
8. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo na skladu. Ponudbe, ki ne bodo oddane
na obrazcih razpisne dokumentacije in ki ne
bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, ne
bodo upoštevane.
9. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno petka,
25. 10. 2002 do 12. ure, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
nakup Prekomorske 6“ na naslov: Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pritličje, pisarna št. 4.
10. Javno odpiranje ponudb bo v petek
25. 10. 2002 ob 12.30, v prostorih Stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega
sklada, pisarna št. 4 (pritličje desno).
11. Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad, si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli
ponudnikom.
Stanovanjski sklad
občine Postojna

Javne dražbe
Št. 106/2002
Ob-78753
Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah, po sklepu Občinskega sveta občine Šentilj z dne 11. 4.
2002 objavlja
ustno javno dražbo
za odprodajo nezasedenih stanovanj v
večstanovanjski hiši na Vranjem vrhu
86
1. Predmet prodaje: predmet prodaje
sta dve nezasedeni stanovanji v večstanovanjski zgradbi na Vranjem Vrhu 86, na parceli parc. št. 477/7, k. o. Selnica ob Muri v
izmeri 97,27 m2 in 41,17 m2.
Predmetni stanovanji sta v večstanovanjskem objektu, ki je lociran na hribu ob glavni cesti Šentilj – Sladki Vrh. Vhod v stanovanjski objekt je iz južne, dvoriščne strani.
Objekt se nahaja v III. gradbeni coni Občine
Šentilj, pretežno v individualni zazidavi nižjih
gabaritov.
Komunalna opremljenost je dokaj dobra,
saj je objekt kot celota priključen na omrežje Mariborskega vodovoda, obstoja kanalizacija širšega območja, elektrika in telefon
sta v nadzemni izvedbi, ogrevanje je individualno na plin. Do objekta vodi asfaltna javna cesta, objekt ima tudi delno urejena parkirišča in javno razsvetljavo.
2. Čas in kraj ustne javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 25. 10. 2002 s
pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi št. 213
Občine Šentilj, Maistrova ul. 2 Šentilj.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za stanovanje št. 4 v izmeri
97,27 m2 je 7,198.333 SIT na dan 2. 10.

Ob-78778
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98
in 61/99) in Pravilnika o načinu, pogojih in

javno dražbo
za odprodajo dela nepremičnine v
Tolminu
I. a) Predmet prodaje je del neizdelanega prostora v prvem nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe skupaj s pripadajočim
solastninskim deležem zemljišča v Tolminu,
Tumov drevored 15, ki stoji na parceli št.
512/1 stanovanjska stavba 246 m2 in dvorišče 26 m2, vpisani v vl. št. 52 k.o. Tolmin.
Skupna koristna površina tega dela prostora je 63,21 m2.
Izklicna cena prostora skupaj s pripadajočim solastninskim delom zemljišča je
4,244.740,80 SIT.
Varščina je 424.474 SIT.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
b) Opis nepremičnine
Prostor, ki se prodaja, leži v objektu na
parceli št. 512/1 k.o. Tolmin in je v območju centralnega predela mesta Tolmin. Območje je komunalno opremljeno z vso
osnovno infrastrukturo. Cesta ob objektu je
asfaltirana, izvedeni so priključki na vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko
omrežje.
Ogrevanja za navedeni stanovanjski prostor ni, za pritličje pa je zgrajena kotlarna na
tekoče gorivo.
Objekt je bil zgrajen leta 1930, obnovljen leta 1948, zadnje obnove (naprava plošče nad pritličjem, naprava balkonov ter dostopnega stopnišča) so bile napravljene v
letu 1999.
Po zasnovi je objekt enonadstropen, nepodkleten in z le delno uporabnim podstrešjem. V pritličjju so poslovni prostori, v nadstropju je eno naseljeno stanovanje, eno v
izdelavi, obravnavani prostor leži v nadstropju in je neizdelan. V notranjosti so vse predelne stene porušene, nosilne stene so zaradi gradbenih posegov delno poškodovane, podobno tudi stropi. Okna so stara dvojna in potrebna zamenjave, notranjih vrat ni.
Balkona imata betonska parapeta, sicer pa
sta neizdelana. Vse notranje instalacije so
neizvedene, izvedeni so vsi priključni vodovodi do prostorov in kanalizacijski sistem
odvoda fekalnih in meteornih vod. V korist
lastnika manjšega stanovanja, ki bo zgrajeno iz tega dela prostora, je na drvarnici v
pritličnem dvoriščnem objektu, zidanem iz
opeke, ki je na parc. št. 512/3, k.o. Tolmin, ustanovljena služnost, da sme v to drvarnico za potrebe manjšega stanovanja začasno namestiti cisterno za kurjavo, dokler
na eni od sosednjih parcel ne bo zgrajen
primeren objekt zanjo.
c) Obveznosti kupca:
– prevzeti vse stroške investicije – graditve stanovanja in zlasti stroške priprave
projektne in investicijske dokumentacije,
vključno z vsemi soglasji;
– zagotoviti, da bodo pri graditvi stanovanja v celoti upoštevane mere in površine
posameznih prostorov;
– nad dostopno teraso pred vhodom v
stanovanje ob zamenjavi strehe zgraditi nadstrešek, in sicer v gabaritih prizidka v skladu
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z idejno rešitvijo v projektu za izvedbo pritličja, ter kriti sorazmerni del teh stroškov;
– dostop do stopnišča je možen le iz
smeri Tumovega drevoreda prek parcele št.
513/2 dvorišče v izmeri 210 m2 (okrog hiše) pod pogojem, da se zgradi zgoraj navedeni nadstrešek nad teraso;
– urediti manjši balkon;
– poskrbeti za ureditev nadstreška nad
balkonom, pri čemer mora biti ta nadstrešek urejen s stebri, ki bodo identični stebrom pod balkonom in v enakem razmaku;
– poskrbeti, da ob obnovi prostorov v
prvem nadstropju v nobenem primeru ne
bodo spremenjene velikosti in položaj oken
v tem nadstropju tako, da bodo ta okna v
pogledu velikosti in položaja ostala takšna,
kot so sedaj;
– poskrbeti, da bo fasada v nadstropju v
primeru obnove enaka oziroma skladna fasadi v pritličju stavbe;
– zagotoviti, da po zaključku gradbenih
del na fasadi bodoči kupec ne bo kakorkoli
spreminjal zunanjega izgleda stavbe, še zlasti ne brez soglasja druge stranke;
– če bo fasada na delu stavbe, katerega
lastnik je Območna obrtna zbornica Tolmin
ob obnovi zgornjega dela stavbe poškodovana, škodo v celoti odpravi investitor obnove tj. bodoči kupec tako, da vzpostavi prejšnje stanje;
– prevzeti stroške obnove strehe oziroma strešne konstrukcije v deležu, ki ga predstavljja uporabna površina prostora, ki ga
želi kupiti v primerjavi z uporabno površino
vseh prostorov v tem delu stavbe;
– prevzeti stroške izdelave vodovoda do
prostora, ki ga želi kupiti;
– prevzeti stroške za izdelavo elektro
omarice na fasadi in nadalnjega priključka
do prostora, ki ga želi kupiti;
– stroški za dela vzdrževanja in obnove
skupnih delov in naprav na objektu, ki morajo biti sporazumno dogovorjena se delijo
glede na razmerje med površino prostorov
posameznega lastnika in skupno površino
vseh prostorov v stavbi;
– upoštevati pogoje enotnega dovoljenja za gradnjo, ki ga je dne 22. 11. 2001,
pod št. 351-244/01, investitorjema Gaberšček Stanislavi in Darku, ki stanujeta na naslovu Zalog 11, Tolmin, izdala Upravna enota Tolmin;
– usklajevati vsa dela in ravnanja s sosedoma Stanislavo in Darkom Gaberščkom
ter jih pri njihovem delu ne ovirati.
č) Dodatna možnost kupca je, da ima
kupec tega dela prostora možnost zgraditi
dodatno mansardno stanovanje največ do
uvodoma označene površine v primeru, da
bo omogočeno nadvišanje stavbe.
Obveznosti in dodatne možnosti kupcev so razvidne iz Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov v zvezi z obnovo stavbe,
ki sta jo v letu 1999 sklenili Območna obrtna zbornica Tolmin s sedežem v Tolminu,
Brunov drevored 11 in Občina Tolmin, s
sedežem v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2.
Ta pogodba bo upoštevana kot priloga k
prodajni pogodbi, kupec pa bo moral s
podpisom prodajne pogodbe potrditi, da
je seznanjen z določbami Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in da jih v celoti
sprejema.
II. Način, čas in kraj dražbe
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Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220
Tolmin, v ponedeljek, 28. 10. 2002 ob
8.30, v pravni pisarni.
III. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo, ali
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni
list RS) ter dokazilo o plačilu varščine;
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz
sodnega ali drugega registra, iz katerega je
razvidno, da imajo sedež pravne osebe v
Republiki Sloveniji, ter dokazilo o plačilu
varščine.
Zastopniki fizičnih oziroma pravnih oseb
morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.
V. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo, najkasneje tretji dan pred pričetkom javne
dražbe, plačati varščino navedeno v tem
razpisu na transakcijski račun, št.
01328-0100014970, Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti
vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
VII. Plačilni pogoji
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 60
dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana.
V primeru pomanjkanja finančnih sredstev mora najugodnejši ponudnik urediti posojilo pri posojilodajalcih.
VIII. Drugi pogoji
a) Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
c) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
č) Če uspeli dražitelj v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
d) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne
kupnine, vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca v zemljiško knjigo pa bo predlagal
šele takrat, ko bo kupec poplačal celotno
kupnino, kar bo izkazal s pisnim potrdilom.
Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec, ki vloži zemljiškoknjižni predlog potem, ko bodo skladno z dogovori z ostalimi
etažnimi lastniki ustvarjeni formalni pogoji
za vknjižbo etažne lastninske pravice.
e) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri).
Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

Št. 64502-3/2002
Ob-78782
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01) in Odloka o proračunu Občine
Pesnica za leto 2002 (MUV, št. 3/02 in
12/02) Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, razpisuje
pisno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet pisne javne dražbe so komunalno opremljene gradbene parcele v naselju S-4 Pesnica in v ureditvenem območju
naselja Jarenina, namenjene individualni stanovanjski gradnji.
V naselju Pesnica pri Mariboru:
1. zemljišče, parcela št. 445/2, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri
1.055 m2, izklicna cena je: 4,033.000 SIT,
2. zemljišče, parcela št. 455/19, k.o.
Ranca, ZKV 323, travnik 5, v izmeri 850 m2,
izklicna cena je: 3,343.000 SIT,
3. zemljišče, parcela št. 475/12, k.o.
Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 689 m2,
izklicna cena je 2,566.000 SIT,
4. zemljišče, parcela št. 475/14, k.o.
Ranca, ZKV 532, travnik 5, v izmeri 829 m2,
izklicna cena je 2,946.000 SIT.
V naselju Jarenina:
5. zemljišče, parcela št. 66/15, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
976 m2, izklicna cena je 3,321.000 SIT,
6. zemljišče, parcela št. 66/16 k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
649 m2, izklicna cena je 2,336.000 SIT,
7. zemljišče, parcela št. 66/17 k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
703 m2, izklicna cena je 2,531.000 SIT,
8. zemljišče, parcela št. 66/18, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
991 m2, izklicna cena je 3,372.000 SIT,
9. zemljišče, parcela št. 66/19, k.o. Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
1.446 m2, izklicna cena je 4,757.000 SIT,
10. zemljišče, parcela št. 66/20, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
909 m2, izklicna cena je 3,128.000 SIT,
11. zemljišče, parcela št. 66/21, k.o.
Jareninski Dol, ZKV 62, travnik 5, v izmeri
982 m2, izklicna cena je 3,342.000 SIT.
II. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi.
III. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru 39/a (Vilko Fartely, tel. 02/654-23-28 ali
041/771-840).
IV. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o zemljiški parceli:
kopija dokumentacije o zemljiški parceli se
lahko dvigne do 23. 10. 2002, v času uradnih ur občinske uprave.
V. Pogoji pisne javne dražbe
1. V izklicni ceni niso zajeti nadomestilo
za komunalno opremljanje stavbnih zemjišč
(komunalni prispevek), stroški spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in stroški
infrastrukturnih priključkov.
2. Gradbene parcele se prodajajo posamezno. Dražitelji, ki so zainteresirani za več
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javno dražbo
za prodajo naslednjih poslovnih
prostorov:
1. poslovni prostor v kleti objekta Partizanska 28 – 30, Maribor, v izmeri
74,40 m2, prip. vl. št. 874, s prip. parc. št.
1151, k.o. Maribor – grad.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena nepremičnine je 12,938.596
SIT;
2. poslovni prostor v pritličnem delu objekta Cankarjeva 30, Maribor, v izmeri
55,56 m2, prip. vl. št. 694, k.o. Maribor –
grad s prip. parc. št. 641/1.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
Izklicna cena nepremičnine je 8,362.568
SIT.
Predkupno pravico ima najemnik poslovnega prostora;
3. poslovni prostor v pritličnem delu objekta Mlinska 22 v Mariboru, v izmeri
88,05 m2, prip. vl. št. 1310, k.o. Koroška
vrata s prip. parc. št. 1789/5.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
Izklicna cena nepremičnine je 23,174.103
SIT.
Predkupno pravico ima najemnik poslovnega prostora;
4. poslovni prostor v pritličnem delu objekta Mlinska 32 v Mariboru, v izmeri
65,18 m2, stoječ na parc. št. 1889, k.o.
Maribor – grad.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
Izklicna cena nepremičnine je 15,818.242
SIT.
Predkupno pravico ima najemnik poslovnega prostora;
5. poslovni prostor v I. nadstropju objekta Mlinska 32 v Mariboru, v izmeri
180,85 m2, stoječ na parc. št. 1889, k.o.
Maribor – grad.
Poslovni prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
Izklicna
cena
nepremičnine
je
29,851.012,50 SIT.
Predkupno pravico ima najemnik poslovnega prostora.
Pogoji javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje – pritličje,
Grajska ulica 7, Maribor, dne 28. 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 telefonu
02/252-42-51.
Za natančnejše podatke o nepremičninah in ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na telefon:
02/22-01-411.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS in fizične
osebe, 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 poslovni prostor.

Varščina se uspešnemu dražitelju všteje
v kupnino.
Najnižji znesek višanja za vse poslovne
prostore znaša 50.000 SIT.
K javni dražbi lahko pristopijo interesenti, ki predložijo potrdilo o plačilu varščine.
Pravne osebe morajo predložiti še potrdilo 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 kupoprodajno pogodbo ter plačati preostali
del kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe.
Če uspešen dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka, bo prodaja razveljavljena, plačana varščina pa zapade 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 pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški.
Kupec mora najemniku zagotoviti enoletni odpovedni rok in višino najemnine določene z veljavnim občinskim odlokom v
enoletnem odpovednem roku.
Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Mestna občina Maribor
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gradbenih parcel podajo pisno ponudbo za
vsako gradbeno parcelo posebej.
3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugodnejšem ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni, po izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji,
– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene na podračun Občine Pesnica
za javne prihodke, Urad Slovenska Bistrica,
št. 01289-0100009733 z navedbo “kavcija za javno dražbo, za parcelo št. ---– potrdilo Davčne uprave RS, da ima
dražitelj plačane vse davke in prispevke.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 25. 10. 2002,
do 12. ure, na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru, v zapečatni kuverti z oznako: “ne
odpiraj – javna dražba za gradbeno parcelo
št. -- k.o. --“.
6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
25. 10. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
7. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo dokazovale izpolnjevanja pogojev javne dražbe, bodo izločeni iz postopka že na začetku odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju pondub ne
bodo prisotni obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri
enaki ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi krajši rok plačila za celotno kupnino.
10. Kupoprodajna pogodba (notarski zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb.
11. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po plačilu celotne
kupnine.
12. Davek na promet z nepremičninami,
vse stroške sestave in overitve pogodbe (notarskega zapisa) ter druge stroške v zvezi z
nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
13. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine najkasneje v 60 dneh po javnem odpiranju pisnih ponudb, se prodaja razveljavi,
plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.
Občina Pesnica
Ob-78953
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom Mestnega sveta mestne občine
Maribbor z dne 20. 12. 2001, Uredbo o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01) in Zakonom o spremembah
in dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30/02) razpisuje

Razpisi delovnih
mest
Ob-78733
Občina Domžale razpisuje prosto delovno mesto
administrativnega manipulanta
z naslednjimi zahtevanimi pogoji:
– najmanj III. stopnja izobrazbe administrativne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas z enomesečnim poskusnim delom.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale.
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O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.
Občina Domžale
Št. 536/02
Ob-78763
1. Na podlagi določb 24. in 51. člena
statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra
Ljubljana z dne 30. 9. 2002, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovna mesta:
– predstojnika Kliničnega oddelka za
perinatologijo, SPS Ginekološka klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka za
plastično kirurgijo in opekline, SPS Kirurška klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka za
revmatologijo, SPS Interna klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka za
endokrinologijo, diabetes in presnovne
bolezni, SPS Pediatrična klinika,
– predstojnika Ortopedske klinike.
Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,
– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddeka oziroma klinike.
Svet KC bo imenoval predstojnika posamezne organizacijske enote na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija kliničnega oddelka
oziroma klinike za dobo 4 let.
2. Na podlagi določb 24. in 51. člena v
povezavi s 54. členom Statuta in sklepa
Sveta Kliničnega centra Ljubljana z dne
30. 9. 2002, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto:
– vodje Službe za otroško psihiatrijo,
SPS Pediatrična klinika.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da predloži program dela in razvoja
službe.
Svet KC bo imenoval vodjo na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja
strokovnega kolegija službe za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote naj kandidati pošljejo
v roku 15 dni po tej objavi na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo”, z navedbo delovnega mesta za katerega kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/84
Ob-78800
Na podlagi 28. in 29. člena statuta Centra za socialno delo Postojna, objavlja Svet
centra za socialno delo Postojna razpis za
delovno mesto
direktorja/ice za mandatno dobo štirih let.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,
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– da ima opravljen strokovni izpit za področje socialnega varstva,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidati/ke naj svojo prijavo z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 8
dni od dneva objave na naslov: Center za
socialno delo Postojna, Tržaška 36, 6230
Postojna, s pripisom Svet centra “javni
razpis“.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa, oziroma ko svet pridobi soglasje ustanovitelja.
Center za socialno delo Postojna
Ob-78864
Razpisna komisija na podlagi sklepa
skupščine Javnega komunalnega podjetja
Žalec, d. o. o. objavlja razpis za
direktorja javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali najmanj višjo izobrazbo,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih
izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev je
potrebno predložiti tudi življenjepis kandidata
in predstavitev razvoja dejavnosti in poslovne
politike javnega komunalnega podjetja.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Prošnjo s potrebnimi dokazili posredujte
na naslov: Občina Žalec, razpisna komisija
za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec, Savinjske čete 5, 3310
Žalec, s pripisom “za razpis ne odpirajte“ in
sicer v roku petnajst dni po objavi.
Kandidatom bo sklep o izbiri pisno posredovan v roku 30 dni po preteku roka za
prijave na razpis.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Št. 111-89/02-0515
Ob-78952
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Celju,
b) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 42304-4/00-02

Ob-78865

Javno zbiranje ponudb
za izbiro strateškega partnerja za
prenovo in oddajo starega Hotela
Palace
1. Razpisovalec in naslov: Občina Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, Slovenija, tel.
+386-5-6710331, faks +386-5-6710339,
e-mail: obcina.piran@piran.si.
2. Predstavitev: Občina Piran leži na skrajnem JZ delu Republike Slovenije. Pretežni
del občine sodi v priobalni pas. Občina Piran
je izrazito turistično usmerjena, na njenem
območju se nahaja mednarodno letališče,
igralnica, marina s preko 1000 privezi na
morju in kopnem, ohranjena je bogata kulturna dediščina (mesto Piran) in druge znamenitosti kot so npr. krajinski park Sečoveljske
soline. V Občini Piran je ca. 5000 hotelskih
ležišč, preko katerih se realizira 23,8% vseh
nočitev v hotelih v Sloveniji.
Stari Hotel Palace se nahaja v samem
centru mesta Portoroža. Hotel je bil zgrajen
ob začetku stoletja in predstavlja v Sloveniji
edini ohranjen hotel v secesijskem slogu.
Hotel, ki je bil vrsto let najelitnejši hotel na
jadranski obali, predstavlja tudi začetek turizma v Portorožu in s tem tudi pomemben
zgodovinski spomenik.
3. Namen razpisa in kratek opis predmeta razpisa: namen razpisa je pridobiti strateškega partnerja za prenovo in oddajo starega Hotela Palace ter s tem preureditev in
oživitev centra Portoroža, in ne zgolj investitorja ali gradbeno podjetje, ki bi zgolj prenovilo Hotel Palace.
Predmet razpisa je oddaja starega Hotela
Palace. Osnovna ponudba za oddajo je zakup starega Hotela Palace, ponudnik lahko
poda variantne ponudbe za oddajo kot npr.:
odkup (razen parka); zakup z opcijo odkupa
(razen parka); ustanovitev gospodarske
družbe kjer bi delež Občine Piran predstavljal stvarni vložek v nepremičninah, ki so predmet tega razpisa (razen parka), delež ponudnika pa finančna in druga sredstva; ponudnik lahko predlaga tudi drugačno poslovno
strateško sodelovanje, v katerem bo upoštevan interes Občine Piran pri oblikovanju centra Portoroža.
4. Zakonska podlaga za oddajo: Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), Uredba o postopkih prodaje in drugih oblik razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01, 62/01 in
103/01), drugi odstavek 623. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01),
102. člen Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 10/99).
5. Opis predmeta oddaje: stari Hotel Palace obsega: objekt starega Hotela Palace s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in parkom pred hotelom Palace v centru Portoroža
s skupno površino 16.674 m2, vse last Občine Piran. Objekt starega Hotela Palace ima
neto površino 11.939,45 m2 (stari del hotela
8.808,45 m2 in bazenski del 3.131 m2).
6. Obvezne sestavine ponudbe:
a) obrazec ponudbe;
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pravic družbenika Občine Piran v gospodarski družbi;
e.2.3. v primeru drugačnega poslovno
strateškega sodelovanja, ki ga predlaga ponudnik, ni dodatnega merila.
10. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Darja Levac, tel.
+386-5-6710-331, e-mail: darja.levac@piran.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame ali
naroči razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti ali naročiti
po pošti od ponedeljka do petka, od 8. do
12. ure, na sedežu Občine Piran (glej zgoraj)
ali po telefonu (glej zgoraj) ob predložitvi dokazila o plačilu cene.
(c) Znesek in način plačila cene razpisne
dokumentacije: 200.000 SIT + 20% DDV
oziroma 875 EUR + 20% DDV za ponudnike
s sedežem izven RS, znesek je potrebno
nakazati na podračun enotnega zakladniškega
računa
Občine
Piran
št.:
01290-0100005871, pri Upravi za javna plačila Urad Koper, za ponudnike s sedežem
izven
RS
pa
BSLJSI2X-012900100005871-7590-713.
11. Izključitev obveznosti skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom: obveznost
skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje je izključena. V tem primeru razpisovalec ne more prevzeti odškodninske odgovornosti.
12. Omejitve razpisovalca v primeru ponudbe za prodajo: v skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi in statutom Občine Piran
odloča o prodaji stvarnega premoženja Občinski svet občine Piran. Javni park parc. št.
1581, k.o. Portorož, ni predmet morebitne
prodaje.
Občina Piran

epitomizes the beginning of tourism in Portorož, and is as such also embodied as a historical monument of the first order.
3. Scope of Tender and Short Description of Tender Subject: The scope of tender
is the acquisition of a strategic partner for
renovation and delivery of the Old Hotel Palace in order to reconstruct and revitalise the
town centre of Portorož, and not an investor
or a construction company to merely renovate the Hotel Palace.
The tender subject is delivery of Old Hotel Palace. The basic variant for delivery is a
lease of the Old Hotel Palace; the bidder
may submit variant bids for delivery, e.g.:
purchase (with exemption of the park); lease
with purchase option (with exemption of the
park); company foundation, wherein the share of the Municipality of Piran be represented in investment in the real estate assets
(with exemption of the park) subject to this
tender, and the share of the bidder the capital investment into financial and other assets;
the bidder may also propose any other business strategic co-operation, in which the interests for Portorož centre spatial planning of
the Municipality of Piran are preserved.
4. Legal Basis for Delivery: Public Finance Act, (Official Gazette, Number 79/99,
124/2000, 79/2001 and 30/2002), Regulation on Sales Procedures and Other
Methods of State Assets Management (Official Gazette, Number: 47/2001, 62/2001
and 103/2001), Obligations Act, Article
623, Paragraph 2. (Official Gazette, Number: 83/2001), Statute of Municipality of Piran, Article 102 (Official Announcements of
Primorske Novice, Number: 10/99).
5. Delivery Subject Description: The Old
Hotel Palace comprises: Old Hotel Palace
object with pertaining functional real estate
ground and park in front of the hotel Palace
in the centre of Portorož with aggregate area
of 16.674 m2, all asset of Municipality of
Piran. The object of Old Hotel Palace includes net area of 11.939,45 m2 (8.808,45
m2 in the old part of the hotel and 3.131 m2
in the pool area).
6. Bid Documentation Obligatory Contents:
a) Bid form;
b) Declaration of the bidder as to the
public tender documentation conditions acceptance;
c) Evidence as to the conditions fulfilment
for strategic partner selection;
d) Investment programme proposal;
e) Portorož area development programme proposal;
f) Bank guarantee issued by a first class
bank as to the seriousness of the bid in
amount of 2.000.000,00 EUR (for bidders
with headquarters in the Republic of Slovenia the counter-value in Slovenian currency),
containing the bank declaration on guarantee issue regarding the good project implementation;
g) Paraphed and stamped lease contract
draft, and in the case of variant bids: paraphed and stamped sales contract draft, or
paraphed and stamped company deed on
foundation draft.
7. Conditions to be fulfilled by the bidder
in order to be inserted into the group of
suitable strategic partners:
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b) izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisne dokumentacije;
c) dokazila o izpolnjevanju pogojev za izbor strateškega partnerja;
d) predlog investicijskega programa;
e) predlog razvojnega programa za območje Portoroža;
f) bančno garancijo prvovrstne banke za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 EUR
(ponudniki s sedežem v RS v tolarski protivrednosti), ki vsebuje izjavo banke o izdaji
garancije za dobro izvedbo posla;
g) parafiran in opečaten osnutek zakupne
pogodbe in v primeru variantnih ponudb: parafiran in opečaten osnutek prodajne pogodbe oziroma parafiran in opečaten osnutek
ustanovitvenega akta.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da bo uvrščen v skupino primernih strateških partnerjev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu države, v kateri ima sedež;
– da je registriran za opravljanje turistične
ali druge s turizmom povezane dejavnosti;
– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
razpisa ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne državne ali lokalne dajatve v skladu s predpisi države ali lokalne skupnosti, v
kateri ima sedež oziroma ponudnik ki ima
sedež v tujini, da je poravnal tudi v RS tiste
javne dajatve, ki bi jih moral poravnati v RS;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga s kadri;
– da ima reference;
– da sprejema bistvene pogoje prenove
in sicer: da bo izvedel investicijska vlaganja v
prenovo starega hotela Palace v višini najmanj 20,000.000 EUR (ponudniki s sedežem v RS v tolarski protivrednosti)in bo upošteval smernice pristojne spomeniško varstvene službe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 28. 2.
2003 do 11. ure, v vložišče Občine Piran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Slovenija, vložišče v pritličju stavbe.
9. Merila za ocenjevanje ponudb:
a) višina predvidenega denarnega vložka
ponudnika v prenovo hotela (pogoj je vsaj 20
mio EUR, ponudniki s sedežem v RS v tolarski protivrednosti);
b) ocena investicijskega programa;
c) ocena razvojnega programa preureditve centra Portoroža;
d) poslovne in strokovne reference;
e) e.1. po osnovni ponudbi – zakup nepremičnin:
višina predlagane letne zakupnine;
e.2.1. v primeru variante – opcija odkupa:
višina predlagane kupnine in rok plačila;
e.2.2. v primeru variante – ustanovitev
gospodarske družbe:
višina deleža družbenika Občine Piran,
predstavništvo Občine Piran v organih družbe
in vrsta, vsebina ter obseg članskih ali drugih

Št. 42304-4/00-02

Ob-78876

Public Invitation
to Tender for Selection of Strategic
Partner for Renovation and Delivery of
Old Hotel Palace
1. Authority in Charge of Tender and Address: Municipality of Piran, Tartinijev trg 2,
6330
Piran,
Slovenia,
Tel.:
+386-5-6710331, Fax.: +386-5-6710339,
E-mail: obcina.piran@piran.si.
2. Presentation: The Municipality of Piran
lies on the foremost south-western tip of the
Republic of Slovenia. The largest part of the
municipality belongs to the coastal belt. The
Municipality of Piran is distinctly tourist oriented; on the area belonging to the municipality there are international airport, casino, marina with over 1000 berths on land and sea,
preserved rich cultural heritage (the old town
of Piran) as well as other places worth seeing, such as Regional Park Sečovlje Salt
Pans. In the Municipality of Piran there exist
approximately 5000 hotel accommodations,
through which 23,8% of all over night stays
in Slovenia are realised.
The Old Hotel Palace is situated in the
very centre of the town Portorož. It was built
at the turn into the 20th Century and represents the only preserved hotel in the Vienna
Secession style anywhere in Slovenia. It was
deemed as the most prestigious hotel on the
Adriatic coast for a number of years and
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– Registration with the competent state
authority of the country of his seat;
– Registration for execution of tourist or
any other tourist connected activity
– That there are no compulsory settlement, bankruptcy or liquidation proceedings
implemented against the bidder;
– That in the last five years prior to the
public tender bid there were no legally binding decrees for penal actions issued against the bidder in connection with business
operation of his entity, and that his executive
officers were not sentenced for penal actions in connection with the business operation of his entity;
– That all taxes, contributions and any
other compulsory state or local taxation levied
in accordance with the legal requirements of
the state or local community of his seat were
settled; and that the bidder with his seat
abroad also settled all his public tax obligations pertaining to Republic of Slovenia;
– That his financial and business capability is intact
– That he has adequate personnel at his
disposal;
– That he holds references;
– That he accepts the essential conditions
of the renovation, such as: to perform investment input into the Old Hotel Palace in amount
not inferior to 20.000.000,00 EUR (for bidders with headquarters in the Republic of Slovenia the counter-value in Slovenian currency), and to concord to the directives of the
competent monument preservation authority.
8. (a) Date and hour as the deadline until
which to submit the bid: Taken into consideration only the bids arrived at the latest until:
28th February 2003 at 11:00 hours in the
Registry of the Municipality of Piran.
(b) Address to submit the bid to: Municipality of Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
Slovenia, registry on the ground floor of the
building.
9. Criteria for bid evaluation:
a) Amount of intended monetary investment of the bidder into the hotel renovation,
(condition: not inferior to 20 Million EUR, for
bidders with headquarters in the Republic of
Slovenia the counter-value in Slovenian currency);
b) Investment programme evaluation;
c) Portorož centre reconstruction development programme evaluation;
d) Business and professional references;
e) e.1. according to basic variant bid –
real estate lease:
amount of proposed yearly lease rent;
e.2.1. according to variant – purchase
option:
amount of proposed payment and payment deadline;
e.2.2. according to variant – company
foundation:
share amount of shareholder Municipality
of Piran, representation of the Municipality of
Piran in the company boards, and character,
content and extent of participation or other
rights of the shareholder Municipality of Piran within the company;
e.2.3. in case of a different strategic business co-operation proposed by the bidder,
there are no additional criteria.
10. (a) Department address and person,
from whom the public tender documentation
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and any additional information can be
obtained:
Darja
Levac,
tel.:
+386-5-6710-331,e-mail.: darja.levac@piran.si.
(b) Time span for obtaining or ordering of
the public tender documentation: The public
tender documentation can be obtained or
ordered by mail from Monday until Friday,
between 08.00 and 12.00 hours, at the seat
of the Municipality of Piran (see above) or by
telephone (see above) with submission of
the fee payment evidence.
(c) Amount and manner of payment for
public
tender
documentation
fee:
200.000,00 SIT + 20% VAT (or 875,00
EUR + 20% VAT for bidders with headquarters outside the Republic of Slovenia),
amount to be remitted to the sub-account
of the comprehensive treasury account of
the Municipality of Piran, Number:
01290-0100005871, at the Public Payments Administration Office Koper; for bidders
with headquarters outside the Republic of
Slovenia
Number:
BSLJSI2X-012900100005871-7590-713.
11. Exclusion of obligation for contract
conclusion with the preferred bidder: The
obligation to conclude a contract with a preferred bidder offering the most favourable
conditions is excluded. Any liability for a claim raised in connection, is rejected.
12. Restrictions to the authority in charge
of the public tender in case of a
sales/purchase bid: Pursuant to the Local
Self-Management Act and Statute of the Municipality of Piran, the Municipal Council of
the Municipality of Piran decides about the
sales of the municipality assets. The public
park lot number: 1581 Portorož site, is excluded from any potential sales.
Municipality of Piran
Št. 020-111/2002
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Ponovno informativno zbiranje prijav
za občasno strokovno svetovanje v
obdobju 2002 in 2003 na področju
priprave predpisov upravljanja z vodami
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska
48,
1000
Ljubljana,
tel.
01/478-74-00.
2. Predmet razpisa je: ponovno informativno zbiranje prijav za občasno strokovno
svetovanje v obdobju 2002 in 2003 na področju priprave predpisov upravljanja z vodami.
3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število največ do 240
ur letno na kandidata in bo obsegalo sledeče
naloge:
– sodelovanje pri pregledu strokovnih
gradiv;
– sodelovanje pri pregledu slovenskih in
evropskih predpisov s področja upravljanja z
vodami;
– strokovna podpora pri pripravi osnutkov
predpisov;
– sodelovanje pri pripravi projektnih
nalog;
– strokovna pomoč pri izvajanju predstavitev in strokovnih delavnic za upravne in strokovne institucije ter lokalne skupnosti in javne službe;
– in ostale naloge pri pripravi predpisov.

4. Zahtevani pogoji, znanja, izkušnje in
usposobljenost kandidatov za občasna strokovna svetovanja
4.1. Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva (smer hidrotehnika), z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva
narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami ali s področja vodenja investicij v okviru upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma gradbene smeri
(smer hidrotehnika);
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami s poudarkom na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– odgovorni nosilec naloge najmanj 5
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.2. univerzitetni diplomirani inženir kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva
narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma kemijske smeri ali
smeri kemijske tehnologije ali kemijskega
inženirstva;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami s poudarkom na:
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda;
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– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– odgovorni nosilec naloge najmanj 3
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.5. univerzitetni diplomirani inženir
krajinske arhitekture, z znanjem angleškega
jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih
nalog s področja voda, okolja in varstva narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smer krajinska
arhitektura;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami s poudarkom na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.6. univerzitetni diplomirani ekonomist,
z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področju sofinanciranja s sredstvi javnih financ, t.j. Proračuna Republike Slovenije in Občinskih proračunov;
– zakonodaje in smernic Evropske komisije na področju sofinanciranja s sredstvi programov Evropske komisije (Phare, ISPA);
– metodologij vrednotenja stroškov in koristi poveznih z upravljanjem voda.
z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vrednotenje eksternih stroškov in koristi in oportunitetnih stroškov) za okoljske investicijske
projekte;
– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);
– pri preverjanju finančne stabilnosti podjetij;

z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma ekonomske
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave okoljskih investicijskih programov;
– sodelovanje pri izdelavi investicijskih
programov, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99) za področje okolja,
v obdobju zadnjih 3 let;
– sodelovanje pri pripravi podlag za mednarodne razpise po pravilih sofinanciranja
programov Evropske komisije (Phare, ISPA)
za okoljske investicijske projekte;
4.7. univerzitetni diplomirani inženirji geodezije, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja prostorskih evidenc za
upravljanje z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smer geodezija;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja prostorskih
evidenc za upravljanje z vodami;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja prostorskih evidenc
za upravljanje z vodami z interdisciplinarno
delovno skupino v obdobju zadnjih 5 let.
Na informativno zbiranje prijav za občasno
strokovno svetovanje se lahko prijavijo vse
fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije, ki morajo pri prijavi predložiti tudi izjavo
– soglasje delodajalca, da se strinja z njihovim
sodelovanjem na razpisanih nalogah za občasno strokovno svetovanje na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo v letih 2002 in
2003. Vloga mora vsebovati podatke o zgoraj
navedenih znanjih, izkušnjah in usposobljenostih kandidata ter kratek življenjepis.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
bo z izbranimi kandidati sklepalo pogodbe o
delu ali avtorske pogodbe za vsako občasno
svetovanje posebej.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj prijava za razpis – ponovno občasno strokovno svetovanje v letih 2002 in
2003 – področje upravljanja z vodami“ morajo kandidati dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: vložišče, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana najkasneje do 28. 10. 2002, ne glede na
vrsto prenosa do 15. ure. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija in o
izbiri kandidate obvestila najkasneje v 15
dneh po končanem odpiranju.
Podrobnejše informacije: Helena Matoz,
tel. 01/478-73-82, elektronska pošta:
helena.matoz@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda;
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja,
– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.3. univerzitetni diplomirani biolog, z
znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih nalog s področja voda, okolja in varstva
narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami;
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma smeri biologija;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami s poudarkom na:
– izboljšanju hidromorfoloških karakteristik voda,
– izboljšanju bioloških karakteristik
voda,
– izboljšanju fizikalno kemijskih karakteristik voda,
– zmanjšanju obremenjevanja voda iz
razpršenih ali točkovnih virov onesnaževanja;
– racionalni rabi voda;
– sodelovanje pri izdelavi najmanj 3 strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami z interdisciplinarno delovno
skupino v obdobju zadnjih 5 let;
– sodelovanje pri izdelavi mednarodnih
strokovnih nalog s področja celovitega upravljanja z vodami v obdobju zadnjih 5 let;
4.4. univerzitetni diplomirani inženir geologije, z znanjem angleškega jezika in
s poznavanjem:
– slovenskih predpisov s področja voda,
okolja in varstva narave, vezane na celovito
upravljanje z vodami;
– evropskih predpisov s področja upravljanja z vodami;
z izkušnjami:
– pri pripravi strokovnih podlag in razvojnih
nalog s področja voda, okolja in varstva narave, vezanih na celovito upravljanje z vodami;
– pri uvajanju evropskih predpisov na področju upravljanja z vodami;
– pri prenosu uredb s področja celovitega upravljanja z vodami v prakso;
– pri pripravi evropskih projektov s področja upravljanja z vodami.
z izkazano usposobljenostjo:
– univerzitetna diploma geološke smeri;
– 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave strokovnih nalog s področja celovitega
upravljanja z vodami s poudarkom na:
– varstvu voda,
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javni poziv
k oddaji vlog za izbor gospodarskih in
negospodarskih subjektov v sistem
subvencioniranega štipendiranja
1. Predmet poziva
Predmet poziva je izbor gospodarskih in
negospodarskih subjektov v sistem subvencioniranega štipendiranja v šolskem letu
2002/2003. Na podlagi izbora bodo upravičenci vključeni v sistem subvencioniranega
kadrovskega štipendiranja.
Subvencionirana kadrovska štipendija je
sestavljena iz dveh delov v naslednjem razmerju:
– subvencionirani del, ki ga iz svojih sredstev zagotavlja fundacija v višini od ene polovice do dveh tretjin celotne štipendije,
– udeležba upravičenca, ki jo iz svojih
sredstev zagotavlja upravičenec, ki je na podlagi javnega razpisa pridobil pravico do subvencije v višini najmanj ene tretjine do največ
ene polovice celotne štipendije.
Višina subvencije bo za vse upravičence
enaka, odvisna pa bo od razpoložljivih sredstev fundacije in števila prijav.
2. Pogoji
Pravico do pridobitve subvencije za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega
kadra imajo upravičenci, ki se prijavijo na
javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in opravljajo registrirano dejavnost na območju Občine Krško,
– kadrovska potreba, ki jo izkažejo,
· ima status deficitarnega poklica, kar se
ugotavlja na podlagi uradne evidence brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje – Območna enota Sevnica in ostalih
evidenc, ki imajo naravo spremljanja kadrovskega potenciala v Občini Krško,
· je za pridobitev subvencije za izvajanje
kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra
na dodiplomski ali podiplomski ravni izobraževanja (VI., VII., VIII. in IX. stopnja izobraževanja),
– izkazana kadrovska potreba je v skladu
z Regionalnim razvojnim programom regije
Posavje 2001–2006,
– se zavežejo, da bodo štipendista po končanem šolanju zaposlili najmanj za enako obdobje, kot so ga štipendirali s pomočjo Štipendijske fundacije Adama Bohoriča Krško.
Pravice do subvencije ne more uveljavljati
upravičenec, ki:
– je pod prisilno poravnavo, v postopku
stečaja ali likvidacije,
– je predhodno že pridobil pravico do
subvencije, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta pravica odvzeta.
3. Način prijave
Upravičenci se prijavijo na obrazcu “Prijavni obrazec za sistem subvencioniranega
kadrovskega štipendiranja“. Prijavnemu
obrazcu morajo biti priloženi:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– potrdilo da se upravičenec ne nahaja v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki ga izda pristojno sodišče,
– fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register,
– fotokopijo odločbe pristojnega organa o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– navedba števila zaposlenih s kadrovskim
načrtom za naslednja štiri leta,
– izjava 1 (iz razpisne dokumentacije).
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Navedeni pogoji so določeni v “Pravilniku
o izvajanju sistema kadrovskega štipendiranja in kriterijih za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja“, ki je dostopen na sedežu Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.
4. Postopek izbire
Uprava Ustanove Štipendijske fundacije
Adama Bohoriča Krško imenuje šestčlansko
komisijo, ki bo opravila izbor.
Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, prejete na naslov: Ustanova Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško, CKŽ
23, 8270 Krško, in sicer priporočeno po
pošti ali osebno oddane na sedež Ustanove.
Prijave morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napisom “Prijava na javni poziv“. Vloga se smatra za popolno, če je prijava na
zahtevanih obrazcih, če so priložene vse zahtevane priloge, če je ustrezno naslovljena
in označena.
Rok za oddajo vlog je 25. oktober 2002.
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh po preteku roka za
oddajo vlog.
5. Dodatne informacije in dokumentacija
Prijavni obrazci so na voljo na naslednjem
naslovu: Regijski pospeševalni center Posavje, CKŽ 23, Krško, ob predložitvi dokazila o
vplačilu stroškov za prijavne obrazce v višini
1.000 SIT na račun št.: 01254-6030364826,
pri Upravi za javne prihodke, od dneva objave
tega javnega poziva (namen nakazila: “Razpisna dokumentacija – FAB“).
Dodatne informacije glede javnega poziva
posreduje, Nataša Šterban Bezjak, tel.
07/488-10-40, oziroma na spletnih straneh
na naslovu www.rpcp.net.
Uprava Štipendijske fundacije Adama Bohoriča Krško objavlja
javni poziv
k oddaji vlog za nadarjene študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini
1. Predmet poziva
Predmet javnega poziva je nabor nadarjenih študentov s področja kulture, ki se v
šolskem letu 2002/2003 izobražujejo v tujini. Nabor študentov bo služil kot podlaga za
razpis štipendij za nadarjene študente s področja kulture.
2. Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo študentje,
ki imajo stalno prebivališče na območju regije
Posavje (občine Krško, Brežice, Sevnica) in
se v šolskem letu 2002/2003 izobražujejo v
okviru izobraževalnih programov s področja
kulture v tujini.
3. Način prijave
Prijava na poziv mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu v ustrezen izobraževalni
program s področja kulture v šolskem letu
2002/2003,
– priporočilo institucije iz Posavja s področja kulture, s katerim izkaže interes za
njegovo izobraževanje,
– pisna predstavitev kandidata z opisom
osebnih lastnosti in ambicij, ter opis študijske
poti in študijskih in izven študijskih uspehov
kandidata, s katerim sam upravičuje prijavo
na gornji poziv.
Rok za oddajo prijav je 25. oktober 2002.
4. Dodatne informacije
Dodatne informacije glede javnega poziva
posreduje, Nataša Šterban Bezjak, tel.

07/488-10-40 oziroma na spletnih straneh
na naslovu www.rpcp.net.
Uprava Štipendijske fundacije
Adama Bohoriča Krško
Št. 505-3/2002
Ob-78642
Na podlagi 5/3. člena Zakona o grobiščih in grobovih borcev (Uradni list SRS, št.
4/78) objavljamo
javni poziv
za pridobitev soglasja svojcev za prekop
posmrtnih ostankov borcev
Svojce borcev pokopanih v parku hotela
Alpetour THP d.o.o. Škofja Loka, Kapucinski
trg 9, Škofja Loka (na Štemarjih) pozivamo,
da privolijo v prekop na novo urejeno grobišče, ki ga bo določila občina. V navedenem
grobu so pokopani naslednji borci:
1. Marijan Borštnar, rojen 1. 7. 1921,
Blince, Ljubljana,
2. Slavko Kraljič, rojen 23. 10. 1922, Sp.
Pirniče, Medvode,
3. Jurij Zajc, rojen 24. 4. 1912, Zg. Gameljne,
4. Vinko Železnikar, rojen 13. 12. 1917,
Slovenj Gradec,
5. Alojz Prezelj, rojen 21. 10. 1920, Sv.
Andrej nad Zmincem (stan. v Bodovljah),
6. Edvard Tomšič, rojen 11. 8. 1909, Trst
(železničar na Jesenicah).
Svojo privolitev posredujte na naslov: Občina Škofja Loka, Urad župana, Mestni trg 15,
Škofja Loka (tel. 04/51-12-317, faks
04/51-12-318, e-mail: obcina@skofjaloka.si.
Vašo privolitev pričakujemo v roku 15 dni
od objave. V nasprotnem primeru bomo šteli,
da je privolitev svojcev dana.
Občina Škofja Loka
Ob-78796
Jakša Vitoslava, samostojna podjetnica
posameznica, ki opravljam kamnoseško dejavnost Kamnoseštvo Jakša Vitoslava, s.p., s
sedežem Cesta krških žrtev 65, Krško, obveščam vse poslovne partnerje, da bom prenehala poslovati s 15. 11. 2002.
Kamnoseštvo Jakša,
Jakša Vitoslava, s.p., Krško

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 35102-476/01-153
Ob-78790
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice, št.
031-1/00-1/45 z dne 4. 10. 2000, v zadevi izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo
avtoceste na odseku Krška vas – Obrežje
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
Nataša Tičar, upravna delavka iz UE Brežice, se postavi za začasnega zastopnika
lastnikov:
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Ime in priimek

Parc. št.

K.o.

Baškovč Terezija
Baškovič Viljem
Burja Franc
Burja Jože
Drugovič Ivan
Fakin Angela
Kalin Jožef
Klemenčič Jakob
Komučar Martin
Krejačič Anton
Lapuh Jakob
Lazanski Ana
Lazanski Regina
Novak Alojzij
Perkopec Terezija
Požgaj Terezija
Rajzer Karlina
Rostohar Jožef
Slivšek Jožefa
Strman Jožefa
Šoško Ana
Štefanič Bernarda
Štojs Helena
Tomažin Anton
Urekar Anton
Vinetič Ivka
Vovk Stanislav
Zofič Martin
Zorič Jožef
Žibert Franc
Žrlič Jožef

329/59,329/60,329/61,329/62,329/88,329/90,329/94,329/97
276/3
1005/1, 301/3
307/1
1890/35,1890/67
300/4
301/10
329/59,329/60,329/61,329/62,329/88,329/90,329/94,329/97
335/121
291/4
329/59,329/60,329/61,329/62,329/88,329/90,329/94,329/97
308/5
300/85
291/75
291/4
335/123,335/22
291/4
291/15
4277/1
52/6
335/11
301/28
291/75
80/1
7/1,
1010/4
291/71
291/85
1112/1
1833/2,1834/1
291/87, 296/3, 296/5

Cerina
Cerina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Cerina
Cerina
Velika Dolina
Cerina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Cerina
Velika Dolina
Velika Dolina
Krška vas
Čatež
Cerina
Velika Dolina
Velika Dolina
Čatež
Čatež
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Krška vas
Velika Dolina

Burja Janez
Jaklič Anton
Simončič Mirko
Talič Erna
Stanič Ana
Tomše Jožef
Ivankovič Neža
Kos Janez
Kos Štefan
Kumerički Stjepan
Povh Josip
Žrlič Vladimir
Piltaver Erži
Dekalič Apolonija
Dekalič Franc
Dekalič Janez
Grdovič Martin
Grdovič Stjepan
Grdovič Miha
Budič Kristina
Noršič Ante
Noršič Ivan
Buec Anton
Horvat Ivan
Horvat Juro
Horvat Mijo
Horvat Slava
Horvat Štefek
Kumer Andrej
Kumer Janko
Matkovič Milan
Mohorčič Andrej
Mohorčič Gabrijela
Mohorčič Janez
Noršič Jure
Radanovič Ivan
Ratešič Marko
Sodlaček Helena
Sodlaček Janez
Tančak Dora
Tančak Filip

301/47
291/75
4261/1
4337/1
296/7,296/1
287/2,335/56
291/136; 291/152; 291/75
301/120; 301/9
301/120; 301/9
202/15
202/55
296/3; 296/5
1882715; 1882/9
300/55
300/103, 300/106; 300/41; 300/42
300/103; 300/106; 300/41; 300/42
300/116; 300/44
300/116; 300/44
300/116; 300/44
1127/1,1128/3
300/46; 308/3
300/46; 308/3
291/75
299/25; 299/37
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
299/24
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
291/125
291/57
291/75
300/22; 300/80
300/22; 300/80
300/22; 300/80
300/46; 308/3
300/10
299/20
300/59
300/59
300/8
300/26; 300/84

Velika Dolina
Velika Dolina
Krška vas
Krška vas
Velika Dolina
Cerina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Čatež
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
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Ime in priimek

Parc. št.

K.o.

Tančak Franjo
Trkeš Nikola
Trkeš Vid
Vapnar Štefan
Vapnar Valent
Vapnar Vid
Zadruga Vapner
Žabec Angela
Žokalj Franc
Žokalj Janez
Deržič Frančiška
Žrlič Edvard
Piltaver Elizabeta
Batrenjak Kaštelan Jasna
Podrug Vesna
Žrlič Zorica
Venta Bernardka
Butara Neža
Pungarčič Rozalija
Ferenčak Jože
Munič Anton
Munič Janez
Češnovar Franc
Vovk Jože
Stanič Ana

300/26; 300/84
300/14
300/15; 300/73
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
291/143; 291/219; 291/221; 291/55
300/23; 300/81
301/5
291/75
291/75
291/4
291/13
150/5
1890/122
79/1, 94/2, 94/3, 94/4
300/4, 300/5
335/143, 335/144
335/143, 335/144
4351/1
35/23
291/6
291/42,291/138,291/5
329/59,329/60,329/61,329/62,329/88,329/90,329/94,329/97
329/59,329/60,329/61,329/62,329/88,329/90,329/94,329/97
296/1,296/7

Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Čatež
Velika Dolina
Čatež
Velika Dolina
Cerina
Cerina
Krška vas
Čatež
Velika Dolina
Velika Dolina
Cerina
Cerina
Velika Dolina

Zastopala jih bo v postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo avtoceste na odseku Krška vas-Obrežje, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik oziroma sama stranka ali
njen pooblaščenec.
Št. 25201-946/2002 1204
Ob-78794
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
61/99) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja
za začasno prebivanje Qiong Ni, z zadnjim
začasnim prebivališčem, na naslovu Novo
mesto, Cesta brigad 53, naslednji sklep:
Ni Qiong, roj. 1. 3. 1981, Kitajska, z
zadnjim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
na naslovu Novo mesto, Cesta brigad 53,
se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje postavi začasna zastopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi stranka sama oziroma njen pooblaščenec.
Št. 25201-947/2002 1204
Ob-78795
Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje Yonghua Zhou,
z zadnjim začasnim prebivališčem, na naslovu Novo mesto, Cesta brigad 53, naslednji sklep:
Yonghua Zhou, roj. 10. 2. 1969, v kraju
Zhejiang, Kitajska, z zadnjim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, na naslovu Novo me-

sto, Cesta brigad 53, se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje postavi začasna zastopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga
bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi stranka sama oziroma njen pooblaščenec.
Št. 3213-102/2002-1306
Ob-78856
Upravna enota Ilirska Bistrica, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-3/2002-12-09
Ob-78798
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 27. 9.
2002 pod zap. št. 66, z nazivom Pravila
Sindikata zadruge Kmetijska zadruga
Trebnje, z.o.o., s sedežem Goliev trg 3,
8210 Trebnje.
Št. 028-4/2002-12-09
Ob-78799
Ugotovi se, da so bila Pravila Sindikata
M – Kmetijske zadruge Trebnje, z odločbo št. 028-1/98-09 z dne 8. 5. 1998 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Trebnje,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 47, prenehala veljati dne 27. 9.
2002 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

80/99, 70/00 in 52/02) ter na podlagi
pooblastila načelnika štev. 032-1/95-4/9 z
dne 20. 7. 2001, v upravni zadevi ugotavljanja pogojev za zaščiteno kmetijo v solasti
Lenarčič Anamarije iz Argentine in drugih,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
Lenarčič Anamariji, pok. Ivana, San Juan
1148, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, se v upravni zadevi ugotavljanja pogojev za zaščiteno kmetijo, postavi začasni zastopnik, in sicer Lenarčič
Alojz, Šembije 66b, 6253 Knežak.

Št. 028-2/2002-12-09
Ob-78820
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco stautov sindikatov dne 30. 9.
2002, pod zap. št. 67, z nazviom Pravila
sindikata Family Frost PE Mokronog, s
sedežem Paradiž 9, 8230 Mokronog.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-58/02-5
Ob-78635
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 27. 9.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK;
Uradni list RS, št. 56/99) odločil, da je
koncentracija družb Nova Ljubljanska ban-
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2. Zahteva za podelitev posamične izjeme v smislu določb 7. člena ZPOmK, da
urad odloči, da je Dogovor v skladu s tretjim
odstavkom 5. člena in zato ni prepovedan
in ničen, se zavrne.
Urad RS za varstvo konkurence

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 zmanjšanjem osnovneg kapitala soglašajo.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
Agro Mrhac, d.o.o., Ljubljana
direktor družbe
Damijan Zupančič
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ka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: NLB), in Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije,
d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
SID), na eni strani in LB Factors d.d.,
družba za opravljanje poslov faktoringa,
Ljubljana, Slovenska cesta 17, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: LBF), na drugi
strani, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija bo izvedena s statusnim
preoblikovanjem LBF iz delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo in z dokapitalizacijo družbe LBF s strani SID. S tem
bo LBF prešla iz izključnega nadzora NLB
pod skupni nadzor NLB in SID v smislu 2.
alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Po ugotovitvah Urada bo koncentracija
povzročila prerazporeditev vpliva na upoštevnem trgu (trg faktoringa v Republiki Sloveniji), kar bo pozitivno vplivalo na obseg
in razvoj faktorinškega poslovanja v Sloveniji. Koncentracija po mnenju Urada ne bo
povzročila zmanjšanja ali onemogočanja
učinkovite konkurence, ampak pomeni korak k vzpostavitvi učinkovite konkurence
na upoštevnem trgu in je skladna s pravili
konkurence.
Urad je o prejemu priglasitve koncentracije skladno z določilom 5. odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-55/02-8
Ob-78735
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne
30. 9. 2002 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uraadni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb Elan, proizvodnja izdelkov za
šport in prosti čas, d.d., Begunje 1, Begunje na Gorenjskem in Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo, na eni strani in družbo E-M Šport,
športne trgovine d.o.o., Begunje 1, Begunje na Gorenjskem, na drugi strani, ne
nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence. Koncentracija bo izvedena na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi skupnega podjetja E-M Šport. Urad
je na podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o
strukturi in delovanju upoštevanega trga ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence,
zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju
skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30724-2/2002-8
Ob-78750
1. Dogovor o sodelovanju na področju
izvrševanja plačil malih vrednosti, ki so ga
dne 23. 4. 2002 sklenili Banka Slovenije,
Združenje bank Slovenije ter banke in
hranilnice, ni sporazum iz prvega odstavka
5. člena ZPOmK.

Objave gospodarskih
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-78644
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa skupščine družbe Serving, d.o.o., Koper, Ulica
OF 9, direktor družbe objavlja skrajšan
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
120,364.273,71 SIT se nominalno zmanjša 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,
direktor
Ob-78646
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa družbenikov, sprejetega na skupščini družbe dne 29. 8. 2002, direktor družbe
CEMBOS – podjetje za trgovino in turizem,
d.o.o., Koper, Vanganelska cesta 39, 6000
Koper, ki je vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kopru pod št. vl.
1/00944/00 in z matično številko
5351138 objavlja skrajšan:
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nominalni vrednosti 52,033.700,10 SIT se zmanjša za nominalno vrednost 43,033.700,10
SIT, tako da je po zmanjšanju osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 9,000.000
SIT.
Direktor poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Cembos, podjetje za trgovino
in turizem, d.o.o., Koper
Ob-78647
Družba Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani,
pri vl. št. 061/11843600, je na svoji skupščini 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

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-78858
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Sivent,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja na zahtevo delničarja IMP Tehnomont,
d.o.o. Ljubljana, Aljaževa ul. 10,
dopolnitev dnevnega reda 1. skupščine
delničarjev,
sklicane za dne 4. 11. 2002 ob 8.30, v
poslovni zgradbi v Ljubljani, Streliška 12, I.
nadstropje, z naslednjo novo točko dnevnega reda:
7. Sklep o umiku delnic z organiziranega
trga.
Predlog sklepa: na podlagi drugega do
četrtega odstavka 542. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s 54. členom
Zakona o trgu vrednostnih papirjev skupščina sprejme sklep o umiku vseh navadnih
imenskih delnic z organiziranega trga.
Vsak delničar, ki bo na skupščini ugovarjal proti sklepu o umiku delnic, lahko od
družbe zahteva, da prevzame njegove delnice proti plačilu primerne odškodnine, ki
znaša 400 SIT za delnico. Enako pravico
do denarne odškodnine ima tudi delničar,
ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila
protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni
bil pravilno objavljen. Zahteva delničarja se
nahaja na sedežu družbe.
Sivent, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 11-09/02-23
Ob-78643
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d., Vransko, Vransko 136
5. skupščino
družbe INDE d.d., Vransko,
ki bo v torek, 12. 11. 2002 ob 14.15,
na sedežu podjetja, Vransko 136, 3305
Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: izvolijo
se delovna telesa skupščine, in sicer: za
predsednika skupščina se izvoli Albert Predovnik, za preštevalki glasov Anica Orehovec in Marija Turnšek, za sestavo notarskega zapisa pa se imenuje notar Srečko Gabrilo, iz Žalca.
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2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju za poslovno leto
2001 s poročilom nadzornega sveta in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 12.
2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju za leto 2001 s
poročilom nadzornega sveta in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2001 v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepov o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: ugotovljeni bilančni dobiček v
znesku 6,987.000 SIT čistega dobička
družbe za poslovno leto 2001 se ne razporedi, oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.
5. Umik lastnih delnic in zmanjšanje
osnovnega kapitala družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: osnovni kapital družbe INDE
d.d., Vransko, v znesku 47,000.000 tolarjev se v skladu z drugo alineo 3. odstavka
356. člena Zakona o gospodarskih družbah
na dan 27. 10. 2002 zmanjša za
9,400.000 tolarjev, z umikom 9.400 že odkupljenih lastnih delnic, nominiranih na
1.000 tolarjev, v skupni vrednosti
9,400.000 tolarjev v breme drugih rezerv iz
dobička (v bilanci stanja na dan 31. 12.
2001 izkazane kot rezerve za lastne delnice) v korist kapitalskih rezerv družbe v znesku 9,400.000 tolarjev tako, da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
37,600.000 tolarjev in je razdeljen na
37.600 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 tolarjev. Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem sklepu se
izvede zaradi prilagoditve višine osnovnega
kapitala obsegu poslovanja družbe.
6. Odkup lastnih delnic.
Uprava predlaga naslednji sklep: skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko
kupuje delnice INDE d.d., Vransko, v skladu z 240. členom Zakona o gospodarskih
družbah – novela F, in skladno z 2. členom
Pravil o odkupu lastnih delnic INDE d.d.,
Vransko, z namenom:
– da bi družba preprečila neposredno
škodo,
– da se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe,
– da bi delničarjem zagotovili odpravnino po določbah Zakona o gospodarskih
družbah.
Nominalni znesek odkupljenih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
Družba bo na dan 31. 12. 2002 oblikovala
rezerve za lastne delnice. Najnižja odkupna
cena delnice je 500 SIT in najvišja 2.200
SIT.
7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta INDE d.d.,
Vransko, po predlogu uprave v predloženem besedilu, tako da se dosedanje besedilo nadomesti s predlaganimi popravki, ki
so priloga tega sklepa.
Nadzorni svet je pooblaščen izdati
ustrezne sklepe potrebne za izdelavo prečiščenega besedila in izvesti prijavo čistopisa
statuta v sodni register.
8. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska družba Plus revizija
d.o.o., Ljubljana.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, Vransko, vsak delovnik od ponedeljka do potka od 10. do 12.
ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE, d.d., Vransko
uprava družbe
Št. 43
Ob-78772
Na podlagi točke 7.7. Statuta družbe
Postojnska jama, turizem d.d., Jamska c.
30, Postojna, uprava družbe vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, turizem d.d.,
ki bo v petek, 15. 11. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe v prostoru Jamske restavracije (soba Venecijanka), Jamska c. 30, Postojna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Zlatko Pavlovič in Nevo Gregorec. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta skupščina zaradi poteka mandata z dnem 20. 11.
2002 razreši člane nadzornega sveta:
1. Penko Alojza,
2. Frelih Lea,
3. Starman Ireno.

b) Na predlog nadzornega sveta skupščina z dnem 20. 11. 2002 imenuje v nadzorni svet:
1. Penko Alojza,
2. Frelih Lea,
3. Korošec Damjana,
4. Starman Ireno,
za mandatno dobo 4 let.
c) Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev zaradi poteka mandata z dnem
20. 11. 2002 razrešil Čuk Edvarda in
Pranjić Jureta in z dnem 20. 11. 2002 imenoval v nadzorni svet Čuk Edvarda in Pranjić
Jureta, za mandatno dobo 4 let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu, na sedežu družbe in so vpisani pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Postojnska jama, turizem, d.d.,
Postojna
uprava družbe
Ob-78882
Na podlagi 30. člena Statuta SPL –
družbe pooblaščenke d.d., vabi uprava SPL
– družbe pooblaščenke d.d. Ljubljana, Frankopanska 18 a, delničarje na
7. sejo skupščine
SPL – družbe pooblaščenke d.d.,
Ljubljana, Frankopanska 18 a,
Ljubljana
ki bo v sredo, 13. 11. 2002 ob 12. uri, v
prostorih uprave Frankopanska 18 a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega notarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnica Bojana Potočan, univ. dipl. jur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Darinka Suhadolc.
3. Predstavitev letnega poročila SPL
družbe pooblaščenke d.d. za poslovno leto
2002, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a člena
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
sklupščina SPL DP, d.d., potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
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Za preštevalki glasov se izvolita: Ema
Kokalj Prelc, Vilma Žirovnik.
Seji prisostvuje vabljena notarka Majda
Lokošek.
2. Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju
k pripojitveni pogodbi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljanska 64, Domžale, se pripoji k družbi
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na okroglo 3.
2.2. Skupščina Vele, Trgovska družba
d.d., daje svoje soglasje k pogodbi o pripojitvi Vele, Trgovske družbe, d.d., k Živilom
Kranj, d.d., ki sta jo upravi obeh družb sklenili v obliki notarskega zapisa notarke Duše
Trobec Bučan pod opr. št. SV 748/02 dne
30. 9. 2002
Pogodba o pripojitvi Vele, Trgovske
družbe, d.d., k Živilom Kranj, d.d., je priloga A k temu sklepu.
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo in ki osebno, po
zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnimi dokumenti in pisnimi
pooblastili, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarjem so od dne objave tega sklica na sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska cesta 64, I. nadstropje, tajništvo družbe,
vsak delovnik med 9. in 12. uro, na vpogled
naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi Vele, Trgovske
družbe, d.d, k Živilom Kranj, d.d.,
– 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 Vele, 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.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje v istem prostoru.
Vele, Trgovska družba, d.d., Domžale
Stane Skok,
generalni direktor

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje
preštevalce glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in izvolitev novega
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: odpokliče se in razreši
dosedanjega člana nadzornega sveta Kocjančič Marjana, univ. dipl. inž. in namesto
njega izvoli nov član nadzornega sveta Dušan Eržen.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna družba, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je treba najaviti
upravi družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa je
zaradi ureditve formalnosti treba priti 30 minut pred začetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe od
dneva objave.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo skladno s 45. členom statuta ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
Tekstil, d.d., Ljubljana
uprava
generalni direktor
Stane Zidar, ek.
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4. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta SPL družbe pooblaščenke d.d. se sprejme uporaba bilančnega dobička v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta SPL družbe pooblaščenke d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta v predloženem besedilu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti
družbi pooblaščenki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo družbe pooblaščenke.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne
lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke Frankopanska 18 a,
Ljubljana, v sobi štev. 408/IV, pri Darji Pugelj, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
SPL – družba pooblaščenka d.d.,
Ljubljana
uprava
Ob-78887
Na podlagi Statuta družbe Vele, Trgovska družba d.d., Domžale, uprava družbe
sklicuje
11. redno skupščino družbe
Vele, Trgovska družba d.d., Ljubljanska
64, Domžale,
ki bo v četrtek, 14. 11. 2002 ob 10. uri,
v restavraciji Repovž Domžale, Kopališka
cesta 3 (prvo nadstropje).
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Na podlagi ugotovljene sklepčnosti uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se izvoli Dušan Kecman.

Ob-78988
Uprava delniške družbe in nadzorni svet
družbe Tekstil, d.d., na podlagi 40. člena
statuta Tekstila, d.d., sklicuje
9. sejo skupščine
Tekstil, d.d.,
ki bo v petek, 15. 11. 2002 ob 11. uri, v
prostorih jedilnice Tekstila.
Dnevni red:

Ob-78732
Na podlagi Statuta družbe Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, uprava
družbe sklicuje
4. izredno skupščino
družbe Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo, d.d., Naklo,
ki bo v četrtek, 14. 11. 2002 ob 14. uri
v konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 3, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika in preštevalcev glasov.
Na podlagi ugotovljene sklepčnosti uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman, odvetnik v Ljubljani.
Za preštevalki glasov se izvolita:
1. Andreja Cedilnik,
2. Boža Remic.
Seji prisostvuje vabljena notarka Duša
Trobec Bučan, notarka v Kranju.
2.1 Sprejem sklepa o pripojitvi in soglasju k pripojitveni pogodbi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1.1 Vele, Trgovska družba, d.d., Domžale, Ljubljanska cesta 64, se pripoji k
družbi Živila Kranj, trgovina in gostinstvo,
d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3.
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2.1.2 Skupščina Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo
3, daje svoje soglasje k “Pogodbi o pripojitvi Vele, Trgovske družbe, d.d., k Živilom
Kranj, d.d.“, ki sta jo upravi obeh družb
sklenili v obliki notarskega zapisa notarke
Duše Trobec Bučan, pod opr. št. SV
748/02 dne 30. 9. 2002.
Pogodba o pripojitvi Vele, Trgovske
družbe, d.d., k Živilom Kranj, d.d., je priloga A k temu sklepu.
2.2 Sklep o povečanju osnovnega kapitala zaradi pripojitve in izdaji delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep o povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic:
I. Osnovni kapital Živila Kranj, d.d., se
zaradi pripojitve prevzete družbe Vele, d.d.,
k Živilom Kranj, d.d., in prenosa celotnega
premoženja Vele, d.d., na Živila Kranj, d.d.,
poveča za 2.900,040.000 SIT in po povečanju znaša 6.100,010.000 SIT.
II. Zaradi povečanja osnovnega kapitala izdajo Živila Kranj, d.d., 290.004 navadnih delnic v skupni nominalni vrednosti
2.900,040.000 SIT.
Delnice bodo tvorile z edinim razredom
navadnih delnic Živila Kranj, d.d., enoten
razred in bodo imenske, prosto prenosljive,
glasile se bodo na 10.000 SIT za delnico in
dajale delničarju:
– pravico udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Pravice iz delnic začnejo veljati z dnem
vpisa pripojitve pri prevzemni družbi v sodni
register.
V skladu z 518. členom Zakona o gospodarskih družbah je prednostna pravica
delničarjev do odkupa delnic, izdanih na
podlagi tega sklepa, izključena.
Delnice iz tega sklepa bodo Živila Kranj,
d.d., izločila delničarjem Vele, d.d., kot nasprotno izpolnitev za prenos premoženja Vele, d.d., na Živila Kranj, d.d. Vsak delničar
prevzete družbe prejme eno navadno delnico prevzemne družbe, torej izdajatelja Živila
Kranj, d.d., ki glasi na 10.000 SIT in daje
pravice iz prvega odstavka te točke tega
sklepa, proti izročitvi 7,79572 navadnih delnic prevzete družbe, torej izdajatelja Vele,
d.d., ki glase na 1000 SIT za delnico.
Delnice, ki jih bo prevzemna družba izročila delničarjem prevzete družbe, so na
dobičku prevzemne družbe udeležene od
1. 1. 2002 dalje.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki. Uprava Živil Kranj, d.d., izda nalog Centralno klirinško depotni družbi, d.d., (KDD),
da izda delnice iz tega sklepa v roku osmih
dni od dneva vpisa pripojitve pri Živilih Kranj,
d.d., in da jih prenese v last delničarjev
Vele, d.d., upoštevaje menjalno razmerje,
na trideseti dan po vpisu pripojitve po sedežu prevzemne družbe v sodni register.
Dividende se izplačajo na podlagi naloga KDD.
2.3. Odobreni kapital
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Uprava je pooblaščena z izdajo novih
delnic povečati osnovni kapital družbe naj-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

več za znesek 2.510,795.000 SIT najkasneje v petih letih od dne vpisa tega sklepa
v sodni register.
Povečanje osnovnega kapitala iz prejšnje točke se sme izvesti tudi s stvarnimi
vložki.
Pri izdaji novih delnic lahko uprava v okviru 329. člena ZGD odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do
odkupa delnic.
Za odločitev uprave o vsebini pravic iz
delnic, o pogojih za izdajo delnic in izključitvi prednostne pravice do novih delnic je
potrebno predhodno soglasje nadzornega
sveta.
2.4 Sprememba firme, dopolnitev in
uskladitev dejavnosti in sprejem statuta
družbe Vele Živila, d.d., in pooblastilo njenemu nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
2.4.1 Spremeni se firma družbe, ki se
odslej glasi: “Vele Živila, trgovska družba,
d.d.“
Spremeni se skrajšana firma družbe, ki
se odslej glasi: “Vele Živila, d.d.“
Sedež družbe je v Naklem.
Dejavnost družbe se dopolni in tako dopolnjena uskladi v skladu z novo Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02), kot to izhaja
iz predloženega gradiva.
2.4.2 Sprejme se statut delniške družbe
Vele Živila, d.d., z vsebino iz predloga uprave in nadzornega sveta.
Statut začne veljati z dnem vpisa pripojitve po sedežu prevzemne družbe v sodni
register.
S tem dnem preneha veljati dosedanji
statut Živil Kranj, d.d.
2.4.3 Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da opravi spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z
veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
2.5 Izvolitev članov nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
V nadzorni svet Vele Živil, d.d., se izvolijo:
1. Mirjana Dimc Perko,
2. Marija Poznič,
3. mag. Igor Kušar,
4. Nikolaj Bevk,
5. mag. Božo Jašovič.
Sklep začne veljati z dnem vpisa pripojitve po sedežu prevzemne družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe, in sicer najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnimi dokumenti in pisnimi
pooblastili, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
O sklepih pod 1. in 2.5 točko dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih

glasov, o sklepih pod 2.1, 2.2., 2.3, 2.4.1,
2.4.2 in 2.4.3 točko dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarjem so od dne objave tega sklica na sedežu družbe v Naklem, Cesta na
Okroglo 3, v tajništvu predsednika uprave,
1. nadstropje, soba št. 12, vsak delovnik
med 9. in 12. uro na vpogled naslednje
listine:
– pogodba o pripojitvi Vele, Trgovske
družbe, d.d., k Živilom Kranj, d.d.,
– predlog statuta delniške družbe Vele
Živila, d.d.,
– letna poročila delniških družb Živila
Kranj, d.d., in Vele, d.d., za poslovna leta
1999, 2002 in 2001,
– poročilo uprav Živil Kranj, d.d., in Vele, 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.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istem prostoru.
Živila Kranj, d.d.,
Branko Remic, univ. dipl. ek.
predsednik uprave

Objava sklepov skupščin
Ob-78784
Skladno s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze
direktor trgovske družbe Dom Smreka,
d.d., Maribor, Valvasorjeva 12a, obvešča
javnost, da so bili na 7. skupščini, ki je bila
dne 1. 10. 2002 ob 9. uri, na sedežu
družbe v Mariboru, Valvasorjeva 12 a, sprejeti naslednji
sklepi:
Sklep št. 1
Za predsednika skupščine se izvoli Romana Mikložič. Za preštevalca glasov se
izvolita Stanislav Strelec in Milena Šopinger. Na seji skupščine prisostvuje Boris Kosi, namestnik vabljenega notarja Tomislava
Ajdiča iz Maribora. Potrdi se predlagani
dnevni red.
Sklep št. 2
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe statuta Dom
Smreka, trgovske družbe d.d.
Sklep št. 3
Vse delnice Dom Smreka, trgovske
družbe d.d., z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, s katerimi se trguje na OTC Ljubljanske
borze d.d., se umaknejo z organiziranega
trga vrednostnih papirjev. Upravo družbe se
zadolži, da takoj po sprejetju tega sklepa o
njem obvesti upravo Ljubljanske borze in
izpelje vse nadaljnje potrebne postopke za
umik delnic z OTC. Družba Dom Smreka bo
tistim delničarjem, ki bodo umiku delnic z
OTC nasprotovali, ponudila odkup delnic za
primerno odpravnino. Ker je bil umik delnic
z OTC sprejet na podlagi večinskega sklepa,
izjavlja Dom Smreka, trgovska družba d.d.,
da bo od delničarjev, ki bodo sprejemu
sklepa nasprotovali, odkupila njihove delnice po tržni ceni na OTC Ljubljanske borze,
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Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 2003 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2002

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2002
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na dan sprejetja tega sklepa. Vsak delničar,
ki bo ugovarjal umiku delnic z OTC, lahko v
enem mesecu zahteva, da Dom Smreka,
trgovska družba d.d., odkupi njihove delnice po zgoraj navedeni ceni.
Izpodbojna tožba ni bila vložena zoper
nobeden sklep.
Dom Smreka d.d.
uprava
direktor:
Miroslav Rieger, univ. dipl. prav.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 169/02
S-78658
To sodišče, je s sklepom St 169/2002
dne 1. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ALPE S.L.O., Trgovina in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 6, Ljubljana, matična številka:
5633079, šifra dejavnosti: 51.190, vložna
številka: 11855700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 13. 1. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002
Ste 130/2001
S-78660
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Hranilno kreditna služba
Trbovlje, p.o., Trg Franca Fakina 11, Trbovlje – v stečaju za dne 9. 12. 2002 ob
12. uri v 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002
St 57/2002
S-78661
To sodišče je s sklepom St 57/2002
dne 1. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Liljana Črnkovič s.p., Livod 19, Kočevje, davčna številka:
70562687.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.

St 155/2002
S-78662
To sodišče je s sklepom St 155/2002
dne 30. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom VOLPI & CO mednarodno
zastopniško, svetovalno in izvozno-uvozno podjetje, d.n.o., Zelenica 5, Logatec,
matična številka 5758351, šifra dejavnosti
51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marta Kalpič-Zalar, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2002
St 157/2002
S-78663
To sodišče je s sklepom St 157/2002
dne 27. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Luneta Trade, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Cesta v Zgornji log 78, Ljubljana, matična številka:
5557674, številka registrskega vložka:
061/13039700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

St 111/2002
S-78664
To sodišče je s sklepom St 111/2002
dne 1. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EE Engineering, d.d., Železna cesta 16, Ljubljana, matična številka 5854121, šifra dejavnosti 74.204.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 16. 12. 2002 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002
St 31/2002
S-78665
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2002 z dne 17. 9. 2002 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Kej
Trade Berisha k.d., Černetova 17, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– 20% terjatev obračunanih na dan začetka prisilne poravnave (30. 4. 2002) z
obrestmi v višini TOM + 0,5% do 17. 9.
2003,
– celotne terjatve upnikov, na katere prisilna poravnava nima učinka (ločitveni upnik
in obveznosti do države iz naslova plač za
naslednje tri mesece pred začetkom prisilne poravnave).
Dolžnik se je zavezal terjatev upnika Nuriši Gadafa v višini 10,000.000 SIT spremeniti v delež komanditista v družbi in je
dolžan opraviti vpis sprememb v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 9. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 27. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2002
St 55/2002
S-78666
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Invec – Remacon, d.o.o.,
Streliška 8a, Ljubljana za dne 18. 11.
2002 ob 12. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002
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St 117/2002
S-78667
To sodišče je s sklepom St 117/2002
dne 1. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Betapoint, d.o.o., Aleševčeva 38, Ljubljana, matična številka
5556643, šifra dejavnosti 52.110.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi tudi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 16. 12. 2002 ob 12. uri, soba 368
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002
St 7/96
S-78673
To sodišče razpisuje 3. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi SGP
Stavbar Megrad, d.o.o. – v stečaju, Maribor, dne 6. 12. 2002 ob 9. uri, soba 253
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002
St 69/2002-138
S-78674
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom IMP Montaža Maribor, d.d., Maribor,
Špelina ulica 2:
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi IMP
Montaža Maribor, d.d., Maribor, Špelina
ulica 2, za dne 8. 11. 2002 ob 10.30, v
sobi št. 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču v Mariboru, in sicer v ponedeljek
od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure
in od 13. do 15. ure in v petek od 9. do 12.
ure, v v pisarni št. 217.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2002
St 148/2002
S-78675
To sodišče je s sklepom opr. št. St
148/2002 z dne 30. 9. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Paloma, tovarna lepenke Ceršak, d.d.,
Tovarniška c. 4, Ceršak, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor,
2. LB Leasing, d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor,
3. Dinos, d.o.o., Maribor, Tržaška 55,
Maribor,
4. Ledina Prevoz, d.o.o., Lackova c.
43/b, Maribor,
5. Tatjana Robič, delavska zaupnica.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v FISK, d.o.o., Maribor, Gosposvetska
84, Maribor.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 30. 9.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2002
St 1/2000
S-78676
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2000 sklep z dne 27. 9. 2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Eurostik, Proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Kompole 13, Štore (matična številka: 5400171), se zaključi v skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.
Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Eurostik, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kompole 13, Štore (matična številka:
5400171), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 9. 2002
St 3/2001
S-78677
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2001 sklep z dne 30. 9. 2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Lempl, Podjetje za poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5701724), se zaključi v skladu
z dol. čl. 169 ZPPSL.
Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Lempl, Podjetje
za poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka:
5701724), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2002
St 76/2002
S-78678
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 76/2002 sklep z dne 30. 9.
2002:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Saramati Iftiman, s.p., Pomožna dela v gradbeništvu, Podkraj pri Velenju 37/a, Velenje (matična številka: 5210210), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski sodišča.
Zoper sklep iz točke 1 se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Saramati Iftiman,
s.p., Pomožna dela v gradbeništvu, Podkraj
pri Velenju 37/a, Velenje (matična številka:
5210210), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2002

St 27/2001
S-78679
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2001 sklep z dne 30. 9.
2002:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Jazbec Martin, s.p., Lesično 5/a,
Lesično (matična številka: 5962176).
Odslej se firma glasi: Jazbec Martin,
s.p., Lesično 5/a, Lesično (matična številka: 5962176) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka tudi na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 01100-1000339014,
sklic na številko: 11-42153-7110006.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. decembra 2002 ob 8.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 30. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2002
St 15/2000
S-78680
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2000 z dne 30. 9. 2002, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Veritas, Vinska akademija, d.d., Grajska ulica 2, Ptuj
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 9. 2002
St 12/2002
S-78681
To sodišče je na podlagi sklepa opr. št.
St 12/2002 z dne 16. 9. 2002, ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
KAL-KO-PREM proizvodno in storitveno
podjetje, d.o.o., Nicina 12, Prevalje, ki je
bil začet s sklepom tega sodišča, opr. št. St
12/2002 z dne 22. 5. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 10. 2002
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sek ne bo plačan, bo poravnalni senat postopek prisilne poravnave ustavil.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih, s priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatve ter potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
od tolarske vrednosti celotne prijavljene terjatve posameznega upnika, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT (do vrednosti takse 10.000 SIT se na prijavo nalepijo
sodni koleki, nad tem zneskom pa plačajo
fizične osebe takso na transakcijski račun
št. 01100-1000338529), pravne osebe pa
na
transakcijski
račun
št.
01100-1000339014), v roku 30 dni po
objavi oklica, prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Dušana Taljata, Tolmin, Tumov drevored 1.
V sedemčlanski upniški odbor se imenujejo naslednji upniki:
– SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
– Banka Koper, d.d., Koper, Pristaniška 14,
– Salonit Gradbeni materiali, d.d., Anhovo, Vojkova 1,
– Aluminij Montal, Podjetje AL stavbnih
in drugih konstrukcij, d.d., Komen 129a,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19 in
– Boris Pahor kot predstavnik delavcev.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se po uradni dolžnosti vpiše v registrski vložek dolžnika pri tem sodišču, št.
065/10012800.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se nabije na oglasno desko sodišča
dne 30. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2002

St 13/2000-782
S-78686
To sodišče razpisuje 4. narok za preizkus upniških terjatev v stečajnem postopku nad dolžnikom Gradbinec, d.d., gradbeništvo, inženiring in poslovne storitve – v stečaju, Nazorjeva ulica 1, Kranj,
ki bo dne 14. 11. 2002 ob 14. uri, v sobi
014/klet tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 10. 2002
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St 29/2002
S-78682
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom: STO, Storitve, transport,
operativa, d.o.o., Prvomajska 39, Nova
Gorica, matična št. 5456789, šifra dejavnosti 45.210.
Odreja se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana,
– Banka Vipa, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
– Gratis – CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15,
Šempeter pri Gorici,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19,
– Gorjup Hinko, Banjšice 64, Kal nad
Kanalom.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Ksenija Toplikar Zorn, Obmajna cesta
58, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, 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 tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100 1000
3339014, če so upniki pravne osebe in št.
01100 1000 3338529, če so upniki fizične osebe.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku prej navedenega,
30-dnevnega roka za prijavo terjatve.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2002
St 27/2002
S-78683
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom: Gorica, Splošno gradbeno podjetje, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 19.
Matična številka dolžnika: 5076447.
Šifra dejavnosti: 45.210.
Dolžnik ali kdo drugi zanj, je dolžan v
roku 15 dni na transakcijski podračun
pri NKBM, d.d., Področje Nova Gorica, št.
01100-6950422125, sklic na št.
0019/2002, vplačati 6,000.000 SIT predujma za stroške postopka prisilne poravnave. Kolikor v danem roku navedeni zne-

St 13/96
S-78684
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Brizgal, predelava in
dodelava plastičnih mas, d.o.o., Volčja
draga, v stečaju – sedaj stečajni masi,
zunaj naroka dne 30. 9. 2002 sklenilo:
stečajni postopek zoper stečajno maso
stečajnega dolžnika Brizgal, predelava in dodelava plastičnih mas, d.o.o., Volčja draga,
se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2002
St 31/2002-7
S-78685
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2002 z dne 27. 9. 2002 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom ART, podjetje za izdelovanje in prodajo konfekcije,
Begunje, d.o.o., Begunje 13c, Begunje,
matična št.: 5750121, šifra dejavnosti:
18.220 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 27. 9. 2002

St 13/2000
S-78687
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem
postopku nad dolžnikom Gradbinec, d.d.,
gradbeništvo, inženiring in poslovne storitve – v stečaju, Nazorjeva ulica 1,
Kranj, bo dne 14. 11. 2002 ob 14.15, v
sobi 014/klet tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6, v pritličju, in sicer v času uradnih
ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 10. 2002
St 24/95
S-78803
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mealna Tovarna procesne opreme
in inženiring, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002
St 18/98
S-78804
Na podlagi 164. člena ZPPSL Okrožno
sodišče v Kopru, objavlja oklic:
v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika MICOM MARCUS marketing in trgovina, d.o.o., Koper, v stečaju, bo 2.
narok za preizkus terjatev in narok za
obravnavo osnutka za glavno razdelitev dne
18. 11. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 130/I
tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev pri tem sodišču, v sobi št. 208
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 2002
St 21/2002
S-78805
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2002 z dne 26. 9. 2002 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo POLO –
Turizem in trgovina, d.o.o., Koper, Santorijeva 7, Koper, matična številka
5319676, šifra dejavnosti 52.481, se začne in takoj zaključi.
Mestni občini Koper se izroči premično
premoženje družbe – opredmetnega
osnovna sredstva, ki so v knjigovodski evidenci knjižena po sedanji knjigovodski neodpisani vrednosti v višini 286.115,80 SIT,
ki so izkazana v izvedeniškem mnenju sodne izvedenke ekonomsko-finančne stroke Marjane Lepšina, Jadranska 61/a, Ankaran z dne 19. 9. 2002, ki je sestavni del
tega sklepa, in sicer brez prevzema odgovornosti.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2002
St 10/92
S-78806
To sodišče objavlja, da bo v stečajnem
postopku nad dolžnikom Hmezad, Kmetijsko zadrugo Ilirska Bistrica – v stečaju, Gregorčičeva 24, opr. št. St 10/92,
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev dne 29. 11. 2002 ob 8.30 v
sobi št. 135.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 208 tega sodišča v
času uradnih ur.
Stečajni senat obvešča upnike, ki imajo
ugotovljene terjatve, da se lahko nanje prenese nepremično premoženje stečajnega
dolžnika (neprodana zemljišča) iz razdelitvene mase.
Soglasje za prevzem zemljišč naj upniki
sporočijo v roku 30 dni od objave tega oklica. V vlogi naj tudi zapišejo, katera zemljišča želijo prevzeti.
O prenosu zemljišč na upnike bo stečajni senat odločal o zaključku postopka in bo
upošteval želje upnikov in višino njihovih
ugotovljenih terjatev.
Podatke o nepremičninah lahko upniki
dobijo pri stečajnem upravitelju ali v stečajnem spisu St 10/92.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 10. 2002
St 152/2002
S-78807
To sodišče je s sklepom z dne 19. 9.
2002 pod opr. št. St 152/2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Bistra založništvo in storitve, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, matična številka
5497736, šifra dejavnosti 12.312.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano
sodno takso.
Prijava mora obsega firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino 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 tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (19. 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 obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– MAT, d.o.o., Orlova 12a, Ljubljana,
– Mladinska knjiga tiskarna, d.d., Dunajska 123, Ljubljana,
– Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor,
– Avtotehna leasing, d.o.o., Celovška
228, Ljubljana,
– Jasna Zadnikar, Hudovernikova 8,
Ljubljana, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002
Št. 56/2002
S-78808
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 56/2002 sklep z dne 3. 10.
2002;
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom: Izoles, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje (matična številka:
5566754) in njegovimi upniki, se ustavi in
se po uradni dolžnosti začne stečajni postopek nad dolžnikom: Izoles, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje (matična
številka: 5566754).
Odslej se firma glasi: Izoles, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje (matična
številka: 5566754) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka tudi na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na številko:
11-42153-7110006).
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 8.
januarja 2003 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 3. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 10. 2002

St 60/2002
S-78812
To sodišče je s sklepom opr. št. St
60/2002 z dne 19. 9. 2002 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Stol Ambienti, d.o.o., Kamnik, Korenova
5, Kamnik in njegovimi upniki, po kateri je
dolžnik terjatve razvrstil v 3 razrede:
– 1. razred: terjatve ločitvenih upnikov v
skupni višini 454,295.911,86 SIT, na katere prisilna poravnava ne učinkuje,
– 2. razred: terjatve upnikov, ki so privolili v konverzijo svojih terjatev v skupni
višini 533,818.273,74 SIT v poslovne
deleže,
– 3. razred: terjatve upnikov, ki se jim je
dolžnik zavezal plačati 20% terjatev, ugotovljenih na dan 22. 3. 2002 brez nadaljnjih
obresti, do 19. 9. 2003.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
19. 9. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 3. 10.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002
St 160/2002
S-78813
To sodišče je s sklepom z dne 24. 9.
2002 pod opr. št. St 160/2002 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kovit, d.o.o., Ribnik 16, Trbovlje, matična številka 5521033, šifra dejavnosti
29.520.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano
sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino 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 tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (24. 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 obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Boris Dolamič iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Rudnik Trbovlje-Hrastnik RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje,
– Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, Bančna skupina NLB, Trg revolucije 25c, Trbovlje,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Trbovlje, Trg Franca Fakina 6, Trbovlje,
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– Sinet, d.o.o., Grajska pot 8, Hrastnik,
– Jože Breznik kot predstavnik delavcev-sindikalni zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2002
St 115/2002
S-78814
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Corex, d.o.o., Staničeva
48, Ljubljana, za dne 6. 11. 2002 ob 9.30
v sobi 307 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču
v sobi 312 in 313 med uradnimi urami
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002
St 25/2002
S-78815
To sodišče v Novi Gorici je dne 4. 10.
2002 izdalo sklep opr. št. St 25/2002,
da se začne stečajni postopek zoper
dolžnika Komet, Podjetje za prodajo na
debelo, zastopanje in opravljanje ostalih komercialnih poslov, d.o.o., Nova
Gorica, Ledina 161, Nova Gorica
(matična št. 5291232, št. dejavnosti
50.301).
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek., iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. 1. 2003 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 10. 2002
St 75/2002
S-78816
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 75/2002 sklep z dne 3. 10.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Horjak Ivan, s.p., Pleskarstvo – zaključna dela v gradbeništvu, Goriška ul. 8,
Celje (matična številka: 5268505) se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Horjak Ivan, s.p.,
Pleskarstvo – zaključna dela v gradbeništvu, Goriška ul. 8, Celje (matična številka
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5268505), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 10. 2002
St 55/2000
S-78817
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Tehnika, gradbeništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., Lucija, Seča 43, Portorož,
se narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 7. 10. 2002 prekliče in na novo določi
za dne 23. 10. 2002 ob 9. uri, v sobi št.
153/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2002
St 12/2002
S-78818
To sodišče je na seji senata dne 3. 10.
2002 pod opr. št. St 12/2002 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Zupančič Borut, s.p., Dol. Nemška vas 26, Trebnje se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gradbeništvo Zupančič Borut, s.p., Dol.
Nemška vas 26, Trebnje izbriše iz vpisnika
samostojnih podjetnikov.
Premoženje stečajnega dolžnika, in sicer nepremičnine vpisane pri vl. št. 279
k.o. Češnjevek se izroči Občini Trebnje.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 10. 2002
St 19/2002
S-78819
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Slovenske železarne – armature
Muta, Ravne, podjetje za preoizvodnjo
armatur, d.o.o., Koroška cesta 55, Muta, matična številka 5439256, šifra dejavnosti 29.130.
II. Odslej se firma dolžnika glasi: Slovenske železarne – armature Muta, Ravne, podjetje za proizvodnjo armatur, d.o.o. – v
stečaju, Koroška cesta 55, Muta.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek., Navrški
vrh 3c, Ravne na Koroškem.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. 1. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izložitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ 38.000 SIT.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 10. 2002
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Izvršbe in zavarovanja
Z 127/2002
IZ-16016
Na podlagi sklepa opr. št. Z 127/2002
z dne 9. 7. 2002 Okrajnega sodišča na
Jesenicah, je stanovanje št. 17, v IV. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Titova 18, stoječi na parc. št. 370/1, pripisani pri vl. št. 961, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 71,68 m2, last dolžnika in zastavitelja
Bojana Magazina, roj. 7. 8. 1961 (Jesenice), Slovenski Javornik, Tomšičeva 92, pridobljeno z darilno pogodbo z dne 6. 6.
2002, sklenjeno med darovalko Marijo Magazin, Jesenice, Titova 18 in obdarjencem
Bogdanom Magazinom, (Jesenice), Slovenski Javornik, Tomšičeva 92, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice Bank Borovlje, Avstrija, do višine neposredno izvršljive terjatve v znesku 30.000 EUR, ki zapade v plačilo skupaj z obrestmi in pod drugimi pogoji
in obveznostmi, obročno in dokončno dne
20. 6. 2012.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2002
Z 264/2002
IZ-15900
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 264/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 10, v
skupni izmeri 72,10 m2, v 3. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Šorlijeva
14, Kranj, ki stoji na parc. št. 224/2, vl. št.
301, k.o. Rupa, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi in ga je zastavna dolžnica Elizabeta
Ovsenar, roj. 14. 11. 1932, Šorlijeva 14,
Kranj, pridobila po prodajni pogodbi št.
36-95/68-01/T z dne 22. 11. 1991, ki jo
je sklenila z Občino Kranj, na naroku dne
22. 8. 2002 zarubljeno za zavarovanje
terjatve po posojilni pogodbi z dne 17. 5.
2002, v višini 61.500 EUR s pripadki, v
korist upnika Franca Čebulja, Glinje 6,
Cerklje.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 2002
Z 806/2000
IZ-17066
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 806/2000 z dne 20. 8.
2002, so bili poslovni prostori v izmeri
108,51 m2, ki se nahajajo v objektu H-8
med osema 1 in 2, v pritličju in kleti poslovne stavbe Bleiweisova 18, Kranj, last dolžnika PIA zunanjetrgovinsko in proizvodno
podjetje Kranj, d.o.o., Kuratova 11, Kranj,
po prodajni pogodbi z dne 5. 12. 2000 in
dodatku k njej z dne 12. 12. 2000, skenjeno med njim kot kupcem in Art optika d.d.
Maribor, Jurčičeva ulica 6, Maribor, kot prodajalcem, na naroku dne 6. 9. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 59910318 z dne 15. 12.
2000, v višini 133.000 EUR s pripadki, v
korist upnika Hypo Alpe - Adria - Bank, d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 9. 2002
Z 185/2002
IZ-17067
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 185/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo trisobno stanovanje v 2. nad-
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stropju stanovanjskega bloka na naslovu Deteljica 9, Tržič, v skupni izmeri 78,63 m2, s
pripadajočim ustreznim solastninskim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah, stavbišču in na funkcionalnem zemljišču celotnega stanovanjskega bloka, ki stoji na parc. št. 234, 235/1, 236/2, vl. št.
570, k.o. Bistrica, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna dolžnika Jožef
Korez, roj. 26. 2. 1960, Breg ob Bistrici
1/b, Tržič in Valerija Meglič, roj. 25. 11.
1969, Lom pod Storžičem 43, Tržič, vsak
do 1/2 pridobila po prodajni pogodbi z dne
19. 1. 2002 in dodatku št. 1 k njej z dne
22. 2. 2002, ki so ju sklenili s prodajalcem
Borutom Pernušom, roj. 1. 7. 1968, Preska 28, Tržič, na naroku dne 9. 9. 2002
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po pogodbi za obročni kredit z dne 28. 3.
2002, v višini 35.000 EUR, v korist Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf,
Bahnstrasse 22, Avstrija.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 9. 2002
Z 2002/00061
IZ-17050
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV
538/02 z dne 26. 3. 2002 in sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00061 z dne
17. 9. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja št. 4, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Delavska 2, Krško, v
izmeri 91,11 m2, in je last zastaviteljice
Podlesnik Metke, Delavska 2, Krško, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 15/93 z dne 18. 3. 1993,
sklenjene med prodajalcem Videm, celuloza, papir in papirni izdelki Krško, d.o.o. in
kupcem Podlesnik Metko, Delavska 2, Krško, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Hypo Leasing, d.o.o., Trg osvobodilne
fronte 12, Ljubljana, na podlagi sporazuma
strank v zavarovanje denarne terjatve upnika v višini 383.423,10 EUR.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 9. 2002
Z 2002/01281
IZ-15971
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01281, ki ga je dne 27. 8.2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake C.P.02,
v izmeri 64,40 m2, v pritličju objekta C,
atriju v izmeri 45,60 m2, parkirnem mestu
z oznako PM št. 59 v kleti objekta, v izmeri
11,70 m2 in shrambi v kleti objekta v izmeri 5,64 m2, vse v območju urejanja
Utensilia Ljubljana, s pripadajočim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah
zgradbe vključno z zemljiščem na katerem
objekt stoji, oziroma kateremu služi kot
funkcionalno zemljišče, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe št.
41/2002-6 z dne 13. 3. 2002 in dodatka
št. 41-705/2002-6 k prodajni pogodbi št.
41/2002-6 z dne 7. 6. 2002, sklenjenih s
prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d., zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

denarne terjatve v višini 59.000 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2002
Z 2002/01064
IZ-17032
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01064 z dne 10. 9. 2002
so bili:
– trisobno stanovanje s kabinetom in ateljejem v tretjem in čertem nadstropju stavbe
na naslovu Hacquetova 6 v Ljubljani, stanovanje št. 17, v izmeri 192,85 m2, v soseski
BS 2/1, Zupančičeva jama, s parkirnima
mestoma 85 in 86 V2 v 3. kleti, vse skupaj v
objektu, ki stoji na parcelah 1763/5,
1763/4 in 1762/1, k.o. Bežigrad, ki je last
prvega zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-V2-691/97 z dne 18. 7.
1997, sklenjene z SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana in sporazuma o razdelitvi premoženja, ustvarjenega v času trajanja zakonske skupnosti, sklenjenega dne
12. 12. 2001, pod opr. št. SV 2136/01 pri
notarki Marini Ružič-Tratnika iz Ljubljane,
– stanovanjska enota št. 3 – triinpolsobno stanovanje s pripadajočo shrambo št. 3
in parkirnim mestom št. 83, v prvi kleti podzemne garaže, v skupni izmeri 111,41 m2,
vse v stanovanjskem objektu na Metelkovi
7/a, Ljubljana, stoječem na parc. št.
192/22, k.o. Tabor, ki je last drugega zastavitelja, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene s prodajalcema Andrejo
in Matjažem Lenassi dne 27. 1. 1999,
– 2,1 sobno stanovanje št. 4 v pritličju,
stopnišče 5, bloka B2, v skupni izmeri
74,05 m2, skupaj z enako oštevilčeno
shrambo v suternu - stopnišče 5, vse v stanovanjskem objektu na naslovu Žaucerjeva
18, Ljubljana, v soseski VS-3/2 Viško polje,
stoječem na parc. št. 1273/2, 1275/4,
1272, 1285/6, 1271/1, 1271/2, 1270/9,
1270/4, 1274/1, 1274/3 in 1270/3, vse
k.o. Vič, ki je last četrtega in petega zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje, dne 14. 11. 1986,
vse s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 10. 9. 2002 zarubljeni v korist
upnice Factor banke, d.d., Železna c. 16,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002
Z 2002/01159
IZ-17034
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/01149,
ki ga je dne 10. 9. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru 05D01S v izmeri 72,02 m2,
shrambi 05DS01K v izmeri 13,75 m2, garaži
05G16G v izmeri 16,10 m2, vse v objektu
05D01S na parc. št. 1065/367, k.o. Zg.
Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe
št. 220154-2002-089 z dne 19. 4. 2002,
sklenjene s prodajalcem podjetjem Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnice Abanke, d.d.,
Slovenska 58, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 29,790.914,89
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

Z 2002/01167
IZ-17035
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01167, ki ga je dne 10. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
objekta na naslovu Puhova 11, Ljubljana, v
izmeri 43,31 m2, s pripadajočo shrambo
št. 4 v kleti objekta, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 2. 4. 2002, sklenjene med
prodajalko Bradač Sonjo, Ul. Metoda Mikuža 20, Ljubljana ter dolžnikom in zastaviteljico kot kupcema, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Volksbank Ljudska banka,
d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.000 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002
Z 2002/01574
IZ-17036
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01574, ki ga je dne 11. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanovanju št. 9/11, ki leži v 9. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Brilejeva 3, Ljubljana, in obsega predprostor, kopalnico z
WC, kuhinjo in jedilnim kotom, sobo, kabinet, v skupni izmeri 45,48 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 102/1, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1578, k.o. Dravlje, ki je last dolžnice in zastaviteljice, vsake do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6. 2002 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 6. 2002,
sklenjenih s prodajalcema Alojzom Galom
in Marijo Gal, Brilejeva 3, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,400.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002
Z 2002/01773
IZ-17037
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01773, ki ga je dne 10. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 11, v skupni
izmeri 52,45 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Selanova
2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
442/6, novonastali parc. št. 442/7, vl. št.
545, k.o. Šentvid, ki je last dolžnice do
1/5 in zastavitelja do 4/5, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8. 1995,
sklenjene s prodajalcema Poljšak Sašo-Aleksandrom in Poljšak Danico, 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 7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

Št.

86 / 11. 10. 2002 / Stran 6941

Z 2002/01564
IZ-17038
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01564, ki ga je dne 11. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 146, v skupni izmeri 38,90 m2, ki se nahaja v XIII.
nadstropju stanovanjske stolpnice S02, na
naslovu Vlahovičeva 39, Ljubljana, (sedaj
Jakčeva 39), stoječe na parc. št. 193, 195,
196 in 198, vse k.o. Štepanjsko naselje, ki
je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 81 z dne
12. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
družbo Iskra Commerce, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z oznako BM, v mansardi objekta B v izmeri
308 m2, s pripadajočo teraso v izmeri
100,28 m2 in parkirnim prostorom št. 37 v
kleti objekta B v izmeri 5 × 2,50 m2, skupaj
12,50 m2, v trgovsko poslovnem centru Dunajska Šarhova, ki se nahaja v območju urejanja BS 1/6 Brinje in leži na parc. št. 249/2
in 251/16, vl. št. 758 in 488, k.o. Brinje, ki
je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 47/99 z dne 4. 10. 2000, sklenjene
s prodajalcem ING inženiring, podjetje za
inženiring, načrtovanje in gradnje, d.o.o.,
Pavšičeva 4, Ljubljana, 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 30,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

stolpnici v celoti, ki je last dolžnikov, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 3. 2002, sklenjene z Berglez Dušanom
in Lilijano kot prodajalcema ter dolžnikoma
kot kupcema, z dnem 16. 9. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
4,574.000 SIT s pp do dolžnice Mojce
Tomšič in v znesku 4,136.000 SIT s pp do
dolžnika Marjana Tomšiča.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002

Z 2002/01561
IZ-17039
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01561 z dne 11. 9. 2002
je bilo enosobno stanovanje št. 13, v izmeri
38,31 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka na Reški ulici 9 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1609/1, vpisani pri vl. št. 1515,
k.o. Vič, s pripadajočim sorazmernim deležem skupnih prostorov, delov in naprav ter
stavbišča in funkcionalnega zemljišča stanovanjskega bloka, ki je last zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 11. 1995, sklenjene med Renato Mrkonja, kot prodajalko ter zastaviteljico kot
kupcem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 11. 9. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 44.587 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002

Z 2002/01776
IZ-17052
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01776, ki ga je dne 13. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
39, v šestem nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Dunajska 113, v izmeri
60,50 m2, s pripadajočimi pravicami souporabe ter ustreznim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, objektih in napravah
ter pokritem garažnem mestu, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 4. 2. 1998, sklenjene s prodajalcem
Taler Vojkom iz Mojstrane, zastavna pravica v korist upnice Volksbank – Ljudske
banke, d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
32.701,28 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002
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Z 2002/01577
IZ-17040
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01577, ki ga je dne 11. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju s kabinetom, št. 25, v skupni izmeri 64,70 m2,
v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Šišenska c. 5, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 505/69, vse k.o. Zgornja Šiška, ki
je last dolžnika Nemec Jerneja do 1/4 in
zastaviteljice Nemec Marjance do 3/4, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
22. 2. 2002, sklenjene s prodajalko Polonco Vrhunc, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002
Z 2002/01780
IZ-17041
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01780, ki ga je dne 10. 9. 2002

Z 2002/01768
IZ-17054
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01768, ki ga je dne 13. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako
C.M.07, v mansardi objekta C, Nova Grbina, na lokaciji Ljubljana-Vič, območje urejanja Utensilia, v izmeri 181,58 m2, s pripadajočim garažnim objektom v kleti z oznako
G-166 in shrambo v kleti v izmeri 44,80 m2,
ki je last zastavitelja, s prepovedjo odtujitve
in nadaljnje obremenitve v korist upnice,
zastavna pravica v korist upnice Volksbank Ljudske banke, d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002
Z 2002/01430
IZ-17055
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01430 z dne 12. 9. 2002,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 94, v
skupni izmeri 73,62 m2, v X. nadstropju stolpnice na naslovu Beblerjev trg 3, Ljubljana,
stoječi na parcelah št. 42/1, 44/1, 45/1,
46/1, 47/1, vse k.o. Moste, h kateremu
pripada tudi oštevilčena shramba v kleti in
skupna trajna pravica souporabe stavbne
parcele, na kateri stoji objekt ter funkcionalnega zemljišča, ki pripada stanovanjski

Z 2002/01700
IZ-17058
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01700 z dne 12. 9. 2002,
sta bila
– poslovni lokal št. 40 v izmeri 62,72 m2,
ki se nahaja v stanovanjsko trgovskem poslovnem objektu Dunajska 48 v Ljubljani in
je zgrajena na parcc. št. 1926/3, 1928/2,
1929, 1930/2, 1924/1, 1907, 1908,
1909, 1904/2, 1898/1, 1897, 1896,
1985, 1894 in 1892/2, vse k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 6. 1996, sklenjene med
prodajalcem Spekter Dušan Bele, Dunajska 48, Ljubljana ter Borisom Molivojem,
Suhadolčeva 67, Ljubljana, in dolžnikom kot
kupcem ter
– poslovni lokal v izmeri 115 m2, ki ga je
dolžnik imel v najemu po najemni pogodbi z
dne 7. 7. 1995, sklenjeni z Astro tehnično
trgovino, Ljubljana, kot najemodajalcem, ki
leži pod Dunajsko cesto v Ljubljani, na naslovu Linhartov podhod 9, Ljubljana, na nepremičnini parc. št. 1890/3, 1890/1 in
2238, vse k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
9. 7. 2002, sklenjene med prodajalcem Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni log 90, Ljubljana in dolžnikom kot kupcem,
z dnem 12. 9. 2002 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002
Z 2002/01613
IZ-17059
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01613, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake B.II.11 v
izmeri
po
projektni
dokumentaciji
109,97 m2, od tega stanovanjske površine
98,05 m2 in balkon 1 v izmeri 9,47 m2, balkon 2 v izmeri 2,45 m2, garaža v izmeri
22,85 m2 ter shramba v kleti objekta v izmeri 8,82 m2 v stanovanjskem objektu B v naselju Nova Grbina v Ljubljani, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem 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, 1204/2,
1205/2, 1205/4, 1206/2, 1206/3,
2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpisanih v vl.
št. 3645, k.o. Vič, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 028-2001/6 z dne 14. 2. 2002,
sklenjene s prodajalcem Gradbenim podje-
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tjem Grosuplje, d.d., Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v korist upnice, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002
Z 2002/01608
IZ-17060
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01608, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 910, v 9.
nadstropju na južni strani v II. stopnišču stanovanjskega bloka na Kunaverjevi 8 v Ljubljani, v izmeri 42,88 m2, s shrambo št. 910
v kleti v izmeri 2,67 m2 do celote in sušilnico št. S 918 v 9. nadstropju v izmeri
7,08 m2 ter parkirnim mestom, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, parc. št.
951/30, 951/11 in 951/114, vse k.o.
Dravlje, ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 4. 2002,
sklenjene s prodajalcema Marijo in Matjažem Urank s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v korist upnice, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002
Z 2002/01462
IZ-18012
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01462, ki ga je dne 18. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 4,
v izmeri 30,10 m2, v II. nadstropju poslovno trgovskega centra na Litijski 47 v Ljubljani, stoječem na parc. št. 200/7, 200/9,
200/11 in 200/15, k.o. Štepanja vas, ki
je last dolžnice in zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe št. 42/98, sklenjene
dne 25. 5. 1998 s prodajalcem Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Slovenske investicijske
banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2002
Z 2002/01468
IZ-18014
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01468 z dne 18. 9. 2002,
je bilo enosobno stanovanje št. 16, v skupni
izmeri 39,07 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Viška cesta 53, Ljubljana, zgrajenega na parc. št. 1526/2 in
1528/4, obe k.o. Vič, ki obsega sobo
17,25 m2, kuhinjo 9,21 m2, kopalnico
4,98 m2, predsobo 4,83 m2, balkon
1,05 m2 in klet 1,75 m2, s pripadjočimi solastninskimi deleži na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter pravico uporabe
na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2002, sklenjene s prodajalcem Babić Radenkom in
sopodpisnico Babić Stojo iz Ljubljane, z
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dnem 18. 9. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.513 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002
Z 02/00088
IZ-15921
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00088 z dne 10. 7.
2002, je bila ustanovljena na štirisobnem
stanovanju št. 5, v skupni izmeri 70,12 m2,
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
na Gosposvetski c. 40 v Mariboru, stoječega na parcelni št. 1215, k.o. Koroška vrata,
ki je last zastavitelja Mageš Slobodana do
celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
404/95 z dne 3. 5. 1995, vse v korist upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2002
Z 2002/00716
IZ-17028
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, št. SV
730/02 z dne 10. 7. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00716 z dne
19. 9. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 2, v izmeri 63,18 m2, v pritličju stanovanjske hiše Kurilniška ul. 3 v Mariboru,
stoječega na parceli, pripisani pri vlož. št.
1899, k.o. Tabor, katerega lastnica je dolžnica – zastaviteljica Lidija Vajdič, Kurilniška ul. 3, Maribor, na osnovi sporazuma o
razdružitvi skupnega premoženja v skladu
določila 64. člena Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, opr. št. SV 689/02
z dne 27. 6. 2001, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor, v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2002
Z 2002/00270
IZ-17043
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00270 z dne
6. 6. 2002, je bila ustanovljena na lokalu št.
3, v izmeri 76 m2, lamela A, v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta Radvanje I.
v Mariboru, Pohorska ulica 21, zgrajenega
na parc. št. 1066, 1067/1, 1067/2 in
1068/1, k.o. Zg. Radvanje, last dolžnika
Oil Metal Company, Trgovina in transport,
d.o.o., do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 23-L3/00 z dne 20. 9. 2000,
zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002
Z 2002/00803
IZ-17044
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa

notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 663/2002 z dne 10. 7. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00803, dne 13. 9. 2002 opravilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo: 1. vhodnega hodnika v izmeri
14,75 m2, poslovnih prostorov v pritličju desno od hišnega vhoda v izmeri 56,92 m2,
celotne mansarde v izmeri 111,19 m2 (skupno 111,19 m2) in celotnega podstrešja z
vhodom iz mansardnih prostorov, vse v poslovni stavbi v Mariboru, Židovska ul. 2, last
zastavitelja Alberta Klobučarja, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 3. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem Granit, d.d., Slovenska Bistrica in 2. štirisobnega stanovanja št.
1, v izmeri 124,80 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Koroška cesta 122, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, objektih in napravah ter funkcionalnega zemljišča, last zastaviteljev Alberta Klobučarja in Dragice Klobučar, na
podlagi kupne pogodbe št. 7/92 z dne
23. 7. 1992, sklenjene s prodajalko Občino Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
v višini 125.000 EUR s pp in 6,684.787,50
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2002
IN 2002/00016
IZ-17071
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe opr. št. IN
2002/00016 z dne 17. 6. 2002, dne 5. 9.
2002 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 77, v izmeri 68,59 m2,
ki se nahaja v šestem nadstropju stanovanjske stavbe v Ul. Staneta Severja 13 v Mariboru, last dolžnikov Milana Rataja in Natalije
Rataj, v korist upnikov Martina Zavratnika in
Elizabete Zavratnik, Betnavska c. 8, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v višini
2,794.600 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2002
In 2002/00265
IZ-17072
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2002/00265 z dne
4. 9. 2002, je bila nepremičnina, stanovanje št. 29, na naslovu Groharjeva 3, Maribor, v skupni izmeri 43,61 m2, ki ni vpisano
v zemljiški knjigi in je last dolžnika, na osnovi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 4. 1993, dne 4. 9. 2002 na
naroku zarubljena v korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
443.844,20 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002
Z 135/2002
IZ-17049
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 135/2002, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki je v
lasti dolžnika in zastavnega dolžnika in ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in ki jo je zastavni
dolžnik pridobil po prodajni pogodbi z dne
5. 1. 1996 in v naravi predstavlja poslovni
prostor v pritličju poslovno-stanovanjske
zgradbe v Lendavski ulici 19 v Murski Soboti, z neto površino 43,31 m2, s solastni-
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pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002

št. 4, v pritličju večstanovanjske stavbe na
Seidlovi ulici 68 v Novem mestu, v bruto in
neto izmeri 71,70 m2, last Katjuše Krhač,
in sicer zaradi izterjave 94.880,40 SIT s
pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
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škim deležem na skupnih prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču
zgradbe v Lendavski ulici 19 v Murski Soboti, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka ulica 23,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,528.000 SIT s pogodbenimi obrestmi
TOM +6,50% letno, revalorizacijo, zakonitimi zamudnimi obrestmi in stroški.
Zastavna nepremičnin se vpiše pri Notarski zbornici Slovenije.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 9. 2002
Z 78/2002
IZ-17062
Na podlagi sklepa opr. št. Z 78/2002,
ki ga je dne 6. 9. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnih prostorih, in sicer prostor v
kleti v izmeri 88,09 m2, prostor v pritličju –
vhodni del v izmeri 26,23 m2 in prostor v
prvem nadstropju, z dvigalom v izmeri
340,45 m2, v delu stavbe Bazeni v Novi
Gorici, na križišču Cankarjeve in Rejčeve
ulice, stoječe na parc. št. 632/7, vl. št.
583, k.o. Nova Gorica, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah stavbe ter pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, ki ga je dolžnik
pridobil na podlagi prodajne pogodbe št.
B-26/2002 z dne 4. 6. 2002, od prodajalca Primorje, d.d., Ajdovščina, ki je last
dolžnika Ginex International, d.o.o., Gradnikove brigade 51, Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Banke Vipa, d.d.,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 9. 2002
Z 99/2002
IZ-17070
Na podlagi sklepa opr. št. Z 99/2002,
ki ga je dne 17. 9. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 18, v izmeri
55,02 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju
stan. stavbe v Kanalu, Gradnikova 28, stoječe na parc. št. 210/4, k.o. Kanal in obsega kuhinjo v izmeri 11,30 m2, sobo v
izmeri 16,20 m2, sobo v izmeri 12,92 m2,
hodnik v izmeri 6,12 m2, kopalnico v
izmeri 4,01 m2, WC v izmeri 1,73 m2,
shrambo v izmeri 1,75 m2, balkon oziroma
teraso v izmeri 0,99 m2 ter klet v izmeri
1 m2, kar je dolžnik pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8. 1996,
sklenjene s prodajalcem Kovač Habib, Solkan, 9. korpus 25/a, overjene pod ov. št.
2851/96, dne 23. 8. 1996, ki je last dolžnika Silvestra Šuligoja, s.p., Silbus,
Gradnikova 28, Kanal, zastavna pravica v
korist upnice Nove KBM, d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 9. 2002
In 2002/00062
IZ-18038
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 12, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na Šegovi ulici
18, v bruto in neto izmeri 47,50 m2, last
dolžnika Andreja Albrehta, Šegova 18, Novo mesto, zaradi izterjave 4.860,70 SIT s

In 2001/00199
IZ-18039
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor št. 22, v poslovnem centru na Novem
trgu 11 v Novem mestu, stoječem na parc. št.
1272/1, 1272/2 in 1272/5, k.o. Novo mesto, v bruto in neto izmeri 8,36 m2, s solastninskim deležem in souporabo skupnih prostorov in naprav zgradbe, last dolžnika Zvonka
Gavriča, Košenice 76, Novo mesto, zaradi
izterjave 89.997,71 SIT s pp, v korist upnika
Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2001/00233
IZ-18040
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 12, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na Šegovi ulici
18, v bruto in neto izmeri 47,50 m2, last
dolžnika Andreja Albrehta, Šegova 18, Novo mesto, zaradi izterjave 373.951,40 SIT
s pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2002/00081
IZ-18041
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 4, v pritličju večstanovanjske stavbe na
Seidlovi ulici 68 v Novem mestu, v bruto in
neto izmeri 71,70 m2, last Katjuše Krhač,
in sicer zaradi izterjave 55.068,30 SIT s
pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2001/00232
IZ-18042
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 12, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe v Novem mestu, na Šegovi ulici
18, v bruto in neto izmeri 47,50 m2, last
dolžnika Andreja Albrehta, Šegova 18, Novo mesto, zaradi izterjave 86.017,60 SIT s
pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2002/00078
IZ-18043
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 29, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Drski 46 v Novem mestu,
stoječi na parc. št. 1045/7, k.o. Šmihel pri
Novem mestu, v bruto in neto izmeri
55,80 m2, last Mirjane Mudrinič, Drska 46,
Novo mesto, in sicer zaradi izterjave
109.178,80 SIT s pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2002/00082
IZ-18044
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje

In 2002/00080
IZ-18058
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje
št. 4, v pritličju večstanovanjske stavbe na
Seidlovi ulici 68 v Novem mestu, v bruto in
neto izmeri 71,70 m2, last Katjuše Krhač,
in sicer zaradi izterjave 104.044,10 SIT s
pp, v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2002/00071
IZ-18059
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovni
prostor št. 22, v poslovnem centru na Novem trgu 11 v Novem mestu, stoječem na
parc. št. 1272/1, 1272/2 in 1272/5, k.o.
Novo mesto, v bruto in neto izmeri 8,36 m2,
s solastninskim deležem in souporabo skupnih prostorov in naprav zgradbe, last dolžnika Zvonka Gavriča, Košenice 76, Novo
mesto, zaradi izterjave 7.485,20 SIT s pp, v
korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2001/00207
IZ-18060
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovni
prostor št. 22, v poslovnem centru na Novem trgu 11 v Novem mestu, stoječem na
parc. št. 1272/1, 1272/2 in 1272/5, k.o.
Novo mesto, v bruto in neto izmeri 8,36 m2,
s solastninskim deležem in souporabo skupnih prostorov in naprav zgradbe, last dolžnika Zvonka Gavriča, Košenice 76, Novo
mesto, zaradi izterjave 97.237,59 SIT s pp,
v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
In 2001/00224
IZ-18062
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer poslovni
prostor št. 22, v poslovnem centru na Novem trgu 11 v Novem mestu, stoječem na
parc. št. 1272/1, 1272/2 in 1272/5, k.o.
Novo mesto, v bruto in neto izmeri 8,36 m2,
s solastninskim deležem in souporabo skupnih prostorov in naprav zgradbe, last dolžnika Zvonka Gavriča, Košenice 76, Novo
mesto, zaradi izterjave 99.288,70 SIT s pp,
v korist upnika Terca, d.o.o., Šentrupert,
Šentrupert 124.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002
Z 120/2002
IZ-17065
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV
410/02 z dne 11. 9. 2002, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno
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pravico na nepremičninah v lasti zastavnega
dolžnika, zarubi tri poslovne prostore v poslovno trgovskem objektu v Obrtni coni Lucija, Kare I, stoječem na parc. št. 4953/29,
k.o. Portorož, in sicer poslovne prostore
– v kleti v izmeri 115 m2,
– v pritličju v izmeri 63,74 m2 s pripadajočo teraso v izmeri 38,83 m2,
– v pritličju v izmeri 81,46 m2,
v skupni izmeri 299,03 m2, kot sledi iz
programske skice, ki je kot priloga 1 sestavni del kupoprodajne pogodbe št.
01-2002/TPO Lucija z dne 7. 3. 2002,
overjene pod št. OV-Nro OV 2503/02 pri
notarju Dravu Ferligoju, dne 17. 4. 2002,
sklenjene med prodajalcem SGP Koper
d.d., Obrtniška 30, Koper in zastavnim dolžnikom kot kupcem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 9. 2002
Z 02/00030
IZ-16439
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, in dolžnika Roka Rupnika, Podgornikova ulica 1, Ljubljana, zaradi ustanovitve zastavne pravice na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega pri notarju Miru Košaku iz Ljubljane,
pod št. SV 1504/02 z dne 19. 6. 2002 in
sklepa tega sodišča, opr. št. Z 02/00030 z
dne 5. 9. 2002, objavlja rubežni zapisnik,
sestavljen na naroku pred Okrajnim sodiščem v Postojni dne 5. 9. 2002.
V korist izvršljive terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, v znesku 5,719.000 SIT s pp, se
zaznamuje rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi – stanovanja št. 14, ki
se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Pretnerjeva 8, Postojna, v skupni izmeri 55,92 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 423/17, k.o. Postojna, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, ki jo je
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002, sklenjene med
prodajalcem Zehić Nijazom in dolžnikom.
Okrajano sodišče v Postojni
dne 6. 9. 2001
Z 02/00034
IZ-17996
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper in
dolžnice Danice Hrvatin, Pretnerjeva 9, Postojna, zaradi ustanovitve zastavne pravice
na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega pri notarju Darku
Jeršetu iz Postojne, pod št. Sv 308/02 z
dne 9. 8. 2002 in sklepa tega sodišča, opr.
št. Z 02/00034 z dne 18. 9. 2002, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku
pred Okrajnim sodiščem v Postojni, dne
18. 9. 2002.
V korist izvršljive terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, v znesku 20,000.000 SIT s pp, se zaznamuje
rubež nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, stanovanja št. B6, v I. nadstropju
objekta v izmeri 78,51 m2 in shrambo št.
B6, v pritličju objekta v izmeri 2,88 m2 ter
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garažo št. 13, z ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču. Objekt stoji
na parcelah št. 374/15, 2895/3 in 457,
vse k.o. Postojna, navedenih v kupoprodajni pogodbi št. B6/RIB-18K z dne 6. 8.
2002, s katero je dolžnica pridobila zastavljene nepremičnine.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 9. 2002
Z 02/00078
IZ-17063
Na podlagi pravnomočnega sklepa tukajšnjega sodišča opr. št. Z 02/00078 z
dne 23. 8. 2002, je bila nepremičnina, poslovni prostor E.3M, v medetaži poslovnega
centra v Lescah, med Železniško in Alpsko
cesto, v izmeri 288 m2, parc. št. 501/2
k.o. Hraše, kateremu pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, last dolžnika in
zastavitelja Mencinger, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Alpska c. 68, Lesce,
zarubljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne terjatve v znesku 190.000
EUR s pripadki.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 9. 2002
Z 16/02
IZ-17029
Okrajno sodišče v Sežani je s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 16/2002 z dne 18. 9.
2002, opravilo rubež nepremičnine, in sicer stanovanja št. 54, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka v Sežani, Nika Šturma 2, ki
obsega garsonjero v izmeri 24,57 m2 in v
stanovanjski prostor preurejeno podstrešje
ob prednji garsonjeri, ki ima vhod iz garsonjere v površini približno 20 m2, s solastninskim deležem na vseh teh prostorih, delih,
objektih in napravah, ki je last zastaviteljev
Kocjan Andreja in Kocjan Jane, in sicer kot
njuno skupno premoženje na podlagi kupoprodajne pogodbe brez številke z dne 27. 3.
1996, sklenjene s prodajalcem Dinić Predragom iz Sežane, Nika Šturma 2, overjene
pri notarju Milanu Mesarju iz Sežane, opr.
št. OV 902/96 z dne 3. 4. 1996, ter pisarniškega prostora v pritličju poslovne stavbe
v Carinski coni v Ljubljani ob Letališki cesti
16, v izmeri 13,88 m2, prostor št. 7, z veznim hodnikom na katerega odpade 6,15 m2
skupnih prostorov, tako da znaša bruto površina 20,03 m2, prostori pa stojijo na parceli št. 127/193, ki je nastala z delitvijo
parcele št. 127/41, vpisani v vl. št. 614,
k.o. Moste, last dolžnika Corporating,
d.o.o., Partizanska 85, Sežana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
25. 3. 1996, overjene pri notarju Bojanu
Podgoršku v Ljubljani, pod št. OV 1178/97,
dne 14. 5. 1997, med Ilirijatrans, d.o.o.,
Parmova 41, Ljubljana, kot prodajalcem in
kupcem Gexco, d.o.o., Lokev 120, Divača,
kot pravnim predhodnikom Corporating špedicija, uvoz-izvoz, d.o.o., s sedežem v Sežani, Partizanska 85 (sprememba firme po
sklepu Okrožnega sodišča v Kopru, Srg
94/03317), v zavarovanje denarne terjatve
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, v
višini 40,000.000 SIT, z veljavnostjo od

22. 5. 2002 do 22. 5. 2010, kar vse je
razvidno iz pogodbe o garanciji za zavarovanje plačila carinskega dolga št.
125099411-5134/01 z dne 1. 7. 2001 in
dodatka št. 1 z dne 22. 5. 2002 k tej garanciji, ki je kot priloga sestavni del notarskega
zapisa, pogodba o garanciji ima rok veljavnosti do 22. 5. 2004 in končni rok vnovčitve 22. 8. 2004, ki pa se lahko ob zapadlosti s soglasno voljo strank podaljšuje rok
veljavnosti in rok vnovčitve za eno leto z
dodatki h garanciji, tako da se garancijo
lahko podaljšuje najkasneje do roka veljavnosti in vnovčitve 22. 5. 2010, ki jo ima do
dolžnika Corporating, d.o.o., Partizanska
85, Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 9. 2002
Z 61/2002
IZ-17045
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnika Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, do dolžnika Hodžić Amela, s.p.,
PAM-GRAD, Pomožna dela v gradbeništvu,
Kidričeva 9, Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z 61/2002 z dne
5. 6. 2002, za zavarovanje denarne terjatve
upnika do dolžnika v višini 35.000 EUR s
pripadki, v korist upnika ustanovljena zastavna pravica na trisobnem stanovanju št.
50, v skupni izmeri 67,70 m2, v stanovanjski hiši v Velenju na Šaleški 16, stoječi na
parc. št. 2518, vl. št. 800, k.o. Velenje, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah v
tej večstanovanjski hiši in funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastaviteljice Derviše
Hodžić iz Velenja, Šaleška 16 in katerega
lastništvo zastaviteljica izkazuje z menjalno
pogodbo za dve stanovanji, ki jo je dne
10. 1. 2002 sklenila s Friderikom in Ano
Žibret iz Šaleške 16, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 11. 9. 2002
Z 30/2002
IZ-17046
V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice Posojilnice Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, r.z.z.o.j., 9072 Ludmannsdorf/Bilčovs 33a, do dolžnika Ledinek Marjana, Topolšica 41, Topolšica, je
bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z
30/2002 z dne 5. 6. 2002, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnika v višini
27.500 EUR s pripadki, v korist upnice ustanovljena zastavna pravica na stanovanju št.
9, na naslovu Aškerčeva 8 v Velenju, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše,
vpisane v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Velenju, vl. št. 800, parc. št. 586,
k.o. Velenje, v skupni izmeri 77,29 m2 in
obsegajočo kuhinjo, tri sobe, hodnik, WC,
kopalnico, klet in balkon oziroma teraso ter
pravico souporabe skupnih prostorov, to je
sobe za hišni svet, kolesarnice in sobe za
razne aktivnosti, katerega lastništvo zastaviteljica Ivica Ledinek dokazuje s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
1509/06/93-A z dne 15. 6. 1993, sklenjeno med zastaviteljico kot kupcem in Gost
d.o.o. (Gostinstvo, turizem, trgovina) iz Velenja, Kersnikova 11, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 11. 9. 2002
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Z 80/2002
IZ-17048
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Krekove banke, d.d., Slomškov trg
18, Maribor, do dolžnika Rednak, d.o.o.,
Florjan 37, Šoštanj, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z 80/2002 z dne
12. 6. 2002, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 30,000.000
SIT s pripadki, v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica na
– lokalu št. 4, v pritličju poslovnega
objekta VB Staro Velenje, v izmeri
69,59 m2, katerega lastništvo Rednak,
d.o.o., dokazuje s kupoprodajno pogodbo
št. P-17/96 z dne 25. 3. 1996 in 2. 7.
1996, sklenjeno med dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem in GIP Vegrad kot prodajalcem in
– lokalu št. 3, v izmeri 73,57 m2 in terase v izmeri 13,02 m2, skupaj torej
86,59 m2, v poslovno-stanovanjskem bloku s parkirišči Kare ob Paki v Šoštanju, ki
leži na parc. št. 1143 in 1148/1 v k.o.
Šoštanj, katerega lastništvo dolžnik in
zastavitelj dokazuje s kupoprodajno pogodbo št. P 125/01 z dne 16. 11. 2001,
sklenjeno med dolžnikom in zastaviteljem
kot kupcem in Vegrad, d.d., kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 11. 9. 2002
In 2002/00067
IZ-18045
Na podlagi 211. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ) ter sklepa o izvršbi opr.
št. In 2002/00067 z dne 29. 6. 2001, se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi in ki v naravi predstavlja stanovanje v I. nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 497, vl. št. 1126,
k.o. Gotovlje, Prežihova 1, Žalec, št. stanovanja 24, v izmeri 52,53 m2 in stanovanju
pripadajočih skupnih delov in naprav, ki še
ni vknjiženo in je do 1/2 last dolžnika Veseljka Mariča, Prežihova 1, Žalec, na podlagi
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
180/93 z dne 3. 9. 1993, overjene pri Temeljnem sodišču v Celju, Enota v Žalcu,
dne 1. 3. 1994.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 9. 2002
In 2002/00074
IZ-18048
Na podlagi 211. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ) ter sklepa o izvršbi opr.
št. In 2002/00074 z dne 25. 7. 2002, se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi in ki v naravi predstavlja stanovanje v I. nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji na parc. št. 497, vl. št. 1126,
k.o. Gotovlje, Prežihova 1, Žalec, št. stanovanja 24, v izmeri 52,53 m2 in stanovanju
pripadajočih skupnih delov in naprav, ki še
ni vknjiženo in je do 1/2 last dolžnika Veseljka Mariča, Prežihova 1, Žalec, na podlagi
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
180/93 z dne 3. 9. 1993, overjene pri Temeljnem sodišču v Celju, Enota v Žalcu,
dne 1. 3. 1994.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 9. 2002

Št.

Amortizacije
N 37/2002
AM-17081
Na predlog Čuvan Henrika, Partizanska
17a, Žalec, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je 2 začasnic, in sicer začasnice št. 000077 z dne 15. 9. 1995, za
189 delnic nominalne vrednosti za vsako
1.000 SIT, v skupni vrednosti 189.000 SIT,
ter začasnice št. 000077/B z dne 15. 3.
1996, za 533 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, skupaj v vrednosti 533.000 SIT,
ki ju je izdala delniška družba Cetis Graf
d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 49/2002
SR-16442
Okrajno sodišče v Brežicah je po okrajni
sodnici Mariji Vrisk v pravdni zadevi tožeče
stranke Tomše Jožeta, Krška vas 31, Krška
vas, ki ga zastopa odvetnica Danica Kostevc iz Brežic, zoper toženo stranko Grdanc Slavka, Mrzlava vas 23, Krška vas,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi priposestvovanja, pct. 300.000 SIT, dne 28. 8.
2002 sklenilo:
toženi stranki Grdanc Slavku, Mrzlava vas
23, Krška vas, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Boženo Vučajnk, Cesta prvih borcev
41, Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 8. 2002
P 20/2002
SR-17083
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Antona Peteha ml. iz
Bednja 6, Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki Matiji Prijanoviču iz Bednja 24, Adlešiči, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 5. 9. 2002, postavlja začasnega zastopnika toženi stranki Matiji Prijanoviču iz Bednja 24, Adlešiči, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – odvetnik Jože Vardjan iz
Črnomlja, Trg svobode 1.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Matijo Prijanoviča iz
Bednja 24, Adlešiči, sedaj neznanega bi-
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vališča, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2002
P 78/2002
SR-17085
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Rozike Žugelj iz Omote 4, Semič, proti toženi stranki neznani
dediči in neznanokje bivajoči po pok. Ivec
Mariji, Sodji vrh 1, Semič, tudi 21020 Westport Ave Euclid 23 Ohio, ZDA, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 5. 9.
2002, postavlja začasnega zastopnika toženi stranki neznani dediči in neznanokje
bivajoči po pok. Ivec Mariji, Sodji vrh 1,
Semič, tudi 21020 Westport Ave Euclid 23
Ohio, ZDA.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – odvetnik Drago Vlah iz Metlike, Trg svobode 2.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznani dediči in neznanokje bivajoči po pok. Ivec Mariji, Sodji vrh
1, Semič, tudi 21020 Westport Ave Euclid
23 Ohio, ZDA, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2002
II P 876/97
SR-9249
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Roberta Križmana,
Videm 10c, Dol pri Ljubljani, ki ga zastopa
Tajka Golob, odvetnica iz Ljubljane, proti
toženi stranki 1. Marku dr. Montani, s stalnim bivališčem v Republiki Hrvaški, Opatija,
Pavlovac b.b., začasno Clevelandska 27,
Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik
Mihajlo Milič, Cankarjeva 10, Ljubljana in 2.
Ayurveda Medico, d.o.o. – diagnostični center Ljubljana, Dunajska 345, zaradi plačila,
dne 22. 4. 2002 sklenilo:
Mihajlo Milič, Cankarjeva 10, Ljubljana,
se razreši kot začasni zastopnik prvotožene
stranke Marka dr. Montane in se kot nova
začasna zastopnica prvotožene stranke postavi Margareta Zakonjšek-Rupnik, odvetnica iz Ljubljane, Čuvarjeva 1.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko, dokler prvotožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je prvotoženi stranki
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002
P 2166/2000
SR-16449
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Bora Popovića, naslov neznan, proti toženi stranki Miri Popović, Podmilščakova 14, Ljubljana, zaradi
razveze zakonske zveze, dodelitve otroka
in določitve preživnine, dne 28. 8. 2002,
sklenilo:
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tožeči stranki Boru Popoviću se postavi
začasna zastopnica Biserka Avsec, Jožeta
Jame 16, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala tožečo
stranko v pravdni zadevi opr. št.
2166/2000-IV, dokler tožeča stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je tožeči stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2002
I Pl 569/2001
SR-17087
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo stranko Gruber Milana, Krčevinska 39,
Maribor, zaradi plačila 206.708,10 SIT s
pp, dne 10. 9. 2002, sklenilo:
toženi stranki Gruber Milanu se v tej pravdni zadevi postavi za začasnega zastopnika
odvetnika Valterja Bogataja, Miklošičeva 38,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2002
I 1678/00
SR-16438
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni
zadevi upnika SI.Mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Branko Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Zoranu Sajovicu, Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje, zaradi izterjave 401.917,50 SIT sklenilo:
dolžniku Zoranu Sajovicu, Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika Danijela Brtonclja, odvetnika v Trbovljah, Kešetovo 1, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 5. 2002

Oklici dedičem
D 181/98
OD-16427
V zapuščinski zadevi po pok. Cencelj
Pavli, roj. 10. 1. 1904, državljanki RS,
samski, umrli 31. 5. 1998, nazadnje stanujoči Podmilj 4, bi prišli v poštev za dedovanje dediči drugega dednega reda, in sicer nečaki in nečakinje zapustnice. Ker
sodišču niso znana imena in naslovi vseh
zapustničinih nečakov in nečakinj, se s tem
oklicem poziva tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Cencelj Pavli, da se v roku enega leta od objave oklica javijo sodišču. Po preteku oklicnega roka bo razpisana zapuščinska obravnava in
bo zadeva zaključena v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 9. 2002
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II D 164/99
OD-17079
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pok. Keršič Josipini, roj. 14. 10. 1885, umrli 6. 8. 1947,
nazadnje stanujoči v Ljubljani, Levstikova
27, državljanki RS.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, zlasti
pa zap. sinova Petra Keršiča ter Nikolaja Keršiča oziroma njune morebitne pravne naslednike, da se priglasijo v roku enega leta od
objave tega oklica kot dediči pri tem sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002
II D 65/2002
OD-17078
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pok. Terčič
Jožici, roj. 25. 2. 1925, upokojenki, nazadnje stanujoči v Mariboru, Shakespearova ul. 6, ki je umrla 5. 1. 2002.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Terčič Jožici,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01960 z dne 2. 11. 1999, pri subjektu
vpisa CARLON LONČAR, družba za trgovino, zastopanje in storitve, k.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27431/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo priimka
družbenice, vpis novega družbenika, vpis novega prokurista, vpis spremembe priimka zastopnice in spremembo družbene pogodbe
z dne 22. 1. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5931916
Ustanovitelja: Lončar Svetlana, Zagreb,
R Hrvatska, Sv. Mateja št. 48, vstop 7. 3.
1996, vložek: 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do višine nevplačanega vložka in
Čiča Nenad, Karlovac, Smičiklasova 18a,
vstop 22. 1. 1998, vložek: 1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Lončar Svetlana, imenovana 7. 3.
1996 in prokurist Čiča Nenad, imenovan
22. 1. 1998.

Rg-4384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00322 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/06710/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MI-PO CONSULT, podjetje za
razvoj, izdelavo, prodajo in servisiranje
elektronskih in strojnih delov in naprav
ter akvizicija, projektiranje,... d.o.o.
Skrajšana firma: MI-PO CONSULT,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Molniške
čete 1
Osnovni kapital: 2.244 SIT
Ustanovitelja: Podreka Zdenko, Ljubljana,
Molniške čete 1 in Mikolič Edo, Ljubljana,
Ilirska 22, izstopila 16. 1. 1995, vložek vsak
po 1.122 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Podreka Zdenku, ki je bil razrešen 16. 1.
1995.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Podreka Zdenko in Mikolič Edo.
Rg-17585
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 2002/07605 z dne 12. 9. 2002 pri
subjektu vpisa Slovenska razvojna družba
d.d., vpisanem pod vložno št. 1/09684/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča začetek redne likvidacije, spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5425077
Firma: Slovenska razvojna družba,
d.d. – v likvidaciji
Skrajšana firma: SRD, d.d. – v likvidaciji
Osebe, pooblaščene za zastopanje: članica uprave Šantl Marija Magdalena, Peričeva 35, 1000 Ljubljana, razrešitev: 12. 9.
2002; član uprave Cerar Milan, Tugomerjeva 40, 1000 Ljubljana, razrešitev: 12. 9.
2002; predsednik uprave Šimnovec Franc
Herman, Štefančeva ulica 10, 1000 Ljubljana, razrešitev: 12. 9. 2002; likvidator
D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, imenovanje: 12. 9. 2002.
Skupščinski sklep: sklep skupščine z
dne 31. 7. 2002 o vpisu predloga za začetek redne likvidacije. Rok za prijavo terjatev
upnikov je 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 06130/2002
Rg-14134
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe

Št.
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gando d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 21,
objavlja sklep:
Omega Enterprise, Podjetje za posredništvo, trgovanje, založništvo in
propagando d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva 21, reg. št. vl. 1/15325/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 7. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Nataša Vodušek, Ljubljana, Neubergerjeva 21 in Tanja Nikolič,
Ljubljana, Metoda Mikuža 18, z ustanovitvenim kapitalom 1,526.000 SIT, ki prevzemata obveznot plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na obe ustanoviteljici.
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

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so Orvas, trženje v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, Irena Novinec, Ljubljana,
Dunajska cesta 115 in Nataša Matjašec,
Ljubljana, Kašeljska cesta 43 b, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje, in sicer družba Orvas,
d.o.o. 80%, Irena Novinec 10% in Nataša
Matjašec 10%.
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
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Renaissance d.o.o., umetniško unikatno pohištvo d.o.o., Ljubjana, Dunajska cesta 22,
objavlja sklep:
Renaissance d.o.o., umtniško unikatno pohištvo d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 22, reg. št. vl. 1/35453/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Aleksander Krstić, Ljubljana, Smrekarjeva ulica 30 in Novica Jocić,
Zvezna republika Jugoslavija, Jugovićeva ulica št. 6 A, Niš, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, in sicer na Aleksandra Krstića do 51% ter Novica Jocića do 49%.
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 8. 7. 2002
Srg 07190/2002
Rg-16451
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Koordinata, elektroinženiring in trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana, Spodnje Gameljne 100, ki jo zastopa
notar Škrk, objavlja sklep:
Koordinata, elektroinženiring in trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana, Spodnje Gameljne 100, reg. št. vl.
1/22722/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 7.
2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dragan Mićić, Ljubljana,
Spodnje Gameljne 100, z ustanovitvenim
kapitalom 2,500.000 SIT, ki prevzema obveznot plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2002
Srg 05516/2002
Rg-16453
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Omega Enterprise, Podjetje za posredništvo, trgovanje, založništvo in propa-

Srg 06905/2002
Rg-16458
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Babnik Marko in Alenka, Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o., Ljubljana, Vodnikova
123, objavlja sklep:
Babnik Marko in Alenka, Proizvodnja,
storitve, trgovina, d.n.o., Ljubljana, Vodnikova 123, reg. št. vl. 1/25896/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 6. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Marko Babnik in Alenka
Gregorc Babnik, oba Ljubljana, Za vasjo 27,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, vsakemu do ene 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 29. 8. 2002
Srg 06659/2002
Rg-16461
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Brons, distribucija izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, objavlja sklep:
Brons, distribucija izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 31, reg. št. vl.
1/29374/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 5.
2002.

MARIBOR
Srg 1918/2002
Rg-16456
Družba Mestni promet Maribor, prevoz potnikov, d.o.o., Linhartova ulica
22, Maribor, reg. št. vl. 1/10863-00, katere družbenik je Certus, avtobusni promet
Maribor, d.d., Linhartova ulica 22, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne
3. 7. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Certus, avtobusni promet Maribor d.d., Linhartova ulica
22, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2002

NOVA GORICA
Srg 720/2002
Rg-14023
Družba Batex, Trgovsko podjetje
d.o.o. Renče, s sedežem Arčoni 1, Renče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-02382-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 19. 6. 2002.
Ustanovitelja družbe sta Lasič Tatjana,
Arčoni 1, Renče in Lasič Dušan, Tureli 42,
Renče, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
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gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2002
Srg 852/2002
Rg-17077
Družba Metal Work, Proizvodnja in trgovina sestavnih delov d.o.o., s sedežem
Vogrsko 76, Volčja Draga, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-03748-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 21. 8. 2002.
Ustanoviteljica družbe je Širok Katja, Grgar 65b, 5251 Grgar, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 9. 2002

NOVO MESTO
Srg 550/2002
Rg-18082
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Novoles - NOE, notranja
oprema, inženiring, Straža d.o.o., Straža,
Na žago 6, objavlja sklep:
družba Novoles - NOE, notranja oprema, inženiring, Straža d.o.o., Straža, Na
žago 6, vpisana na reg. vl. št. 1-1865/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Novoles, lesna industrija Straža, d.d., Straža, Na žago 6, z ustanovitvenim kapitalom 2,207.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2,207.000
SIT v celoti prenese na Novoles, lesna industrija Straža d.d., Straža, Na žago 6.
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 Novem metsu
dne 30. 9. 2002
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1/1200-00, katere ustanovitelj je Senčar
Metod, Obrtniška ulica 9, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 23. 4. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Senčar
Metod.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 9. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
ALPETOUR Potovalna, Mirka Vadnova 8,
Kranj, štampiljko pravokotne oblike z napisom ALPETOUR Potovalna agencija d.d.
Mirka Vadnova 8, Kranj, št. 5. gnj-101362
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, Ljublana, preklicuje štampiljko okrogle oblike premera 3
cm, z napisom v obliki kroga: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, Cesta na Bokalce 51, v sredini kroga
je odtisnjena št. 4. Ob-78793
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, premera 2 cm z napisom Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, v sredini je grb RS, pod
grbom pa št. 5. gnv-101554

Priglasitveni list
Abram Suzana - Trgovina Lunca, Zabukovje nad Sevnico 16/d, Zabukovje, priglasitveni list, opravilna št. 01100929/97-3,
izdan dne 21. 6. 1999. gnb-101245
Bartolj Marko, Tržaška cesta 363, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
044662/3303/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-101581
Buček Cvetka, Markišavci 16/d, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000995/1242/01-46/1995, izdana
dne 20. 7. 1995. gno-101507

PTUJ

Cafuta Janez, Dobovičnikova 14, Vrhnika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009582/0298/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnw-101324

Srg 272/2002
Rg-17075
Družba Elektro Senčar, podjetje za
elektroinštalacije, trgovino, izvoz in uvoz
d.o.o., Obrtniška 9, Ptuj, reg. št. vl.

Jauh Stanko - Vrtnarstvo, Rodine 28,
Žirovnica, priglasitveni list, opravilna št.
14-0682/95, izdan dne 15. 4. 1995.
gns-101128

Kozoderc Janez s.p., Avtoprevozništvo,
Doklece 17, Lovrenc na Dravskem polju,
obrtno
dovoljenje,
št.
045872/1097/00-52/95 - reprezentativno obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995
pri OZS. gne-101017
Kuntič Nina s. p., Ulica 30. maja 3, Limbuš, priglasitveni list, opravilna št.
064-7241/2001, izdan dne 14. 9. 2001.
gnp-101406
Marinko Zvonko s.p., Na Gulč 8, Notranje Gorice, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 029521/0294/00-38/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnc-101144
Novogradnje gradbeništvo, trgovina in
storitve d.o.o., Naselje pod hribom 58,
Gozd Martuljek, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 075767/1677/01-24/2000.
gne-101592
Pirc Miro s.p., Prevoz stvari, Nebčeva
ulica 104, Škofljica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 031124. gnk-101086
Sisinger Igor, Plečnikova 6, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0009/93, izdan dne 26. 10. 1993.
gnp-101031
Sladič Bogdan, Hruševska cesta 4, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno
dovolenje,
št.
036406/1876/01-36/1995, izdana dne
20. 5. 1996. gnj-101262
Subotič Stiv, Pivška ulica 3, Postojna,
priglasitveni list, opravilna št. 41-805/96,
izdan dne 20. 4. 2001. gnn-101158
Šenica Janez, Meniška vas 19, Dolenjske Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
0381361-95. gnf-101016
Vučkovac Mladen, Pod lipo 4/a, Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015579/0516/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnr-101154

Potne listine
Adam Alexandra, Kuzmičeva 4, Maribor,
potni list, št. P00729273. gne-101492
Buda Miloš, Tomačevica 28, Komen,
maloobmejno prepustnico, št. AI 127815,
izdala UE Sežana. gnm-101359
Čebulc Gorazd Rudolf, Cesta ob Hudinji
12, Vojnik, potni list, št. P00213983.
gni-101438
Čergan Vesna, Ul. Nade Čamernikove
10, Ljubljana, potni list, št. P00343833.
gnj-101662
Dvanajščak Denis, Dalmatinska 39, Maribor, potni list, št. BA 373373.
gny-101201
Golec Dušan, Groharjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00039923. gng-101240
Gvardjančič Vlado, Račice 50, Podgrad,
potni list, št. P00022377. gnz-101225
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Anžič Darko, Pot v Podgorje 2, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
482514. gnx-101498

Cener Marija, Cankova 91, Cankova,
osebno
izkaznico,
št.
922348.
gnu-101526

Avbelj Aleš, Imovica 5, Lukovica, osebno izkaznico, št. 304345. gnb-101220

Colja Emil, Partizanska 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
578715.
gno-101407
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Ibralić Elvira, Primorska 1, Šoštanj, potni list, št. P00544958. gnr-101454
Kolar Marko, Globoko ob Dravinji 27, Makole, potni list, št. P00174780. gnu-101576
Krasnići Mevljide, Borštnikova 100, Maribor, potni list, št. P00559272.
gnj-101112
Lorenčič Matjaž, Podvasca 29, Tržič,
potni list, št. P00154122. gnh-101114
Lovec Dragana, Žička cesta 27, Slovenske Konjice, potni list, št. P00002082.
gnx-101123
Nabernik Denis, Partizanska 4, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00541228.
gnb-101070
Nabernik Ružica, Partizanska 4, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00543414.
gnh-101068
Nedog Luka, Tugomerjeva ulica 80, Ljubljana, potni list, št. P00621811. gny-101072
Pernek Aleš, Kržnišnikova 1, Medvode,
potni list, št. P00412558. gni-101563
Pernek Tomaž, Kržnišnikova 1, Medvode, potni list, št. P00394386. gnj-101562
Petač Peter, Tacenska 79, Ljubljana,
potni list, št. P00009218. gnq-101105

Avbelj Simon, Lukovica pri Domžalah 11,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 701186.
gnd-101293
Babić Braco, Andreaševa ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115523.
gnu-101251
Babnik Nada, Rojčeva 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 271009. gno-101132
Barbarić Ana Katarina, Prušnikova 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 363179.
gni-101113
Barle Jožica, Pristavlja vas 6, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 1118543.
gnq-101580
Begić Damir, Beblerjeva 8, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 920390.
gnz-101571
Begić Emil, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
363037.
gnk-101511

Popović Dušan, Rozmanova 60/j, Koper - Capodistria, potni list, št. P 301825.
gnk-101061

Berčič Klemen, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 345717.
gnn-101433

Repše Živa, Mala vas 58, Ljubljana, potni list, št. P00430813. gng-101290

Bešlagić Samir, Trebinjska 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1028645.
gnh-101289

Skerl Janez, Vodovodna 39, Ljubljana,
potni list, št. P00025329. gnd-101618
Sladič Bogdan, Hruševska cesta 4, Ljubljana, potni list, št. BA 171911, izdala UE
Ljubljana. gni-101263
Smerkolj Gašper, Cesta na Brdo 45,
Ljubljana, potni list, št. P00000341.
gnv-101100
Tinunin Aivi, Ulica Gradnikove brigade
17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 139702, izdala UE Nova Gorica.
gnp-101431
Udovič Erik, Jelšane 47, Jelšane, potni
list, št. P0010585. gnf-101066
Vajngerl Venčeslav, Apače 159, Apače,
potni list, št. P00078490. gnq-101180
Zorčič Aja, Ul. Nade Čamernikove 10,
Ljubljana, potni list, št. P00343832.
gni-101663
Zorčič Juruša, Ul. Nade Čamernikove
10, Ljubljana, potni list, št. P00343830.
gnh-101664
Žan Mirjam, Zlatnarjeva pot 22, Kranj,
potni list, št. P0049253. gnv-101500

Osebne izkaznice

Bezlaj Drago, Kočna 10/b, Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št. 633945.
gnd-101343
Bitević Siniša, Kajuhova 14, Bled, osebno izkaznico, št. 938862. gnl-101185
Blaj Doroteja, Vošnjakova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
204525.
gnx-101248
Blaško Tjaša, Zalog 3, Postojna, osebno
izkaznico, št. 1484652. gnt-101452
Blažič Ingeborg, Dunajska cesta 144,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 821511.
gnq-101230
Bobner Tanja, Vojkova 11, Celje, osebno izkaznico, št. 729798. gnt-101352
Bodanec Katja, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1437085.
gnd-101443
Bonšek Aleš, Kartina 53, Dob, osebno
izkaznico, št. 1248444. gnq-101380
Božič Tatjana, Apihova 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1087853. gnz-101296
Bratina Vida, Cesta prekomorskih brigad
22, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 457507. gni-101413
Brglez Feliks, Laporje 39, Poljčane, osebno izkaznico, št. 814958. gnn-101483

Adamič Janez, Vrhovci, Cesta XX/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 193967.
gnl-101260

Caserman Neda, Omahnova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 458581.
gnp-101656

Čatipi Gazmend, Titova ulica 58, Radeče, osebno izkaznico, št. 242826.
gng-101340
Čož Alojzija, Kolarjeva 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 50522. gnz-101096
Danev Gregor, Cesta na Mesarico 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1096350.
gnp-101281
Dečman Kajetan Rok, Miklošičeva c.
11/b, Celje, osebno izkaznico, št. 509343.
gnf-101466
Dejak Andrej, Nad mlini 54, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1142504.
gnq-101430
Derlink Alojzija, Glavna cesta 12, Naklo,
osebno
izkaznico,
št.
1022827.
gnq-101355
Dizdarević Senad, Herman Potočnika
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
853734. gnm-101284
Drobnič Matjaž, Smrtnikova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131146.
gny-101247
Đuković Stanojka, Brodarjev trg 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 373487.
gnd-101593
Emri Matko Vesna, Grampovčanova 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 340388.
gnd-101043
Erjavec Mohar Ljubica, V Sige 6, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 1251268.
gnj-101462
Eržen Borut, Cankarjeva 48, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 258144.
gnd-101568
Fabjančič Bojan, Rožna pot 5, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
1050892. gnc-101569
Fatur Janez, Zagorje 22, Pivka, osebno
izkaznico, št. 608290. gnz-101496
Fekonja Marica, Podutiška cesta 163,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185125.
gnn-101533
Felicijan Irena, Pot za Bistrico 38, Domžale, osebno izkaznico, št. 106712.
gnz-101471
Frumen Gregor, Pečovnik 64, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1102137.
gnc-101094
Gajski Ivan, Labor 3, Marezige, osebno
izkaznico, št. 713839. gnb-101424
Galić Branko, Groharjeva 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
840085.
gnq-101480
Grom Mihael, Verd 173, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1091578. gnz-101171
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Grum Branka, Na peči 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
162512.
gnp-101556
Herblan Ludmila, Hacquetova ulica 5Ac,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1148177.
gnl-101535
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Jug Monika, Buče 43, Buče, osebno
izkaznico, št. 194035. gno-101207

Lesjak Boris, Vrablova 76, Maribor, osebno izkaznico, št. 179342. gnr-101504

Jurančič Valerija, Dobrovce, Na gaj 23,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 979645. gnr-101329

Letonja Samo, Okrogarjeva 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 23549. gnr-101358

Hočevar Branka, Sp. Log 42, Sava, osebno izkaznico, št. 324028. gnm-101559

Jurkovič Silvo, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 118174.
gnr-101079

Holc Andrej, Rakovlje 17/b, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
434609.
gne-101117

Jurman Melita, Obrtniška cesta 2, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 93425.
gnj-101187

Horjak Igor, Stanetova 38, Celje, osebno izkaznico, št. 290091. gnf-101116

Južnič Danijela, Vojkova cesta 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 350386.
gnf-101541

Horvat Jožef, Hotiza, Srednja ulica 8,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1316964. gnq-101155
Hrupić Dejan, Jakčeva 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1527230.
gnh-101589
Hrvatin Franc, Sabonje 22, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 650895.
gnk-101111
Humar Ida, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 85, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 76947. gng-101065

Kalan Janez, Cesta 1. maja 17, Jesenice, osebno izkaznico, št. 693977.
gnu-101601
Kardum Martin Mišo, Šmartno 5, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št. 478416.
gnd-101668
Kastelic Andrej, Velika Račna 39, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 247244.
gnq-101405
Kmetič Igor, Hudalesova 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 789846. gni-101588

Ilič Milena, Prade, Cesta X/18, Koper Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
1234608. gnz-101425

Kocbek Nada, Razlagova 5, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
880182.
gnw-101074

Ipavec Rajko, Plače 36, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1004033. gnv-101300

Kocjan Darinka, Prisojna pot 1, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 955369. gnf-101416

Istenič Vesna, Lutverci 25, Apače, osebno izkaznico, št. 387430. gnc-101419

Kolman Julijana, Cankarjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 641971. gns-101078

Ivanovič Goran, Strausova 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. AH 23592 - za tujce.
gnj-101037

Koren Stanislav, Prešernov trg 11, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 48070.
gns-101453

Jamnikar Goran, Korčetova ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 841734.
gnx-101473

Koritnik Branka, Pohorska ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 1367474.
gnl-101110

Janković Emil, Rožna dolina, Cesta
XI/15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
56453. gnf-101291

Korošec Boris, Lopata 53, Celje, osebno izkaznico, št. 877020. gnw-101599

Lipušček Andrej, Padlih borcev 24, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
954576. gnd-101418
Ljubljankić Redžife, Vide Pregarc 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309948.
gni-101038
Lukanc Stojan, Visoče 27, Tržič, osebno izkaznico, št. 598280. gnw-101457
Makše Janez, V kosov laz 18, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 1402529.
gnp-101131
Malež Darko, Zg. Stranje 27/a, Stahovica, osebno izkaznico, št. 373782.
gnq-101330
Markeš Klemen, Murova 13, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 475040. gnf-101491
Marot Danica, Cesta v Šmartno 35/a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
328293. gnf-101266
Marušič Olga, Miren 118/a, Miren, osebno izkaznico, št. 1147608. gni-101063
Mesić Franjo, Levčeva 16, Mengeš, osebno izkaznico, št. AH 14850 - za tujce.
gny-101472
Mihaljević Marija, Knafljev trg 5, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1328494.
gnt-101302
Mihaljević Marjetka, Knafljev trg 5, Ribnica, osebno izkaznico, št. 930437.
gng-101515
Močnik Edvard, Milje 37, Visoko, osebno izkaznico, št. 222709. gnx-101148
Mohar Kevin, V Sige 6, Ljubljana-Polje,
osebno
izkaznico,
št.
1176599.
gnk-101461

Kosi Anja, Lesjakova 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 344793. gnw-101199

Mrak Andreja, Marušičeva 32, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 31003.
gne-101567

Jarc Branka, Trebča vas 27, Dvor, osebno izkaznico, št. 1151346. gnn-101183

Kosmač Janko, Zelena pot 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1215728.
gnd-101218

Mrvar Špelca, Polanškova ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1376510.
gnp-101081

Jarc Helena, Čeplje 14, Lukovica, osebno izkaznico, št. 1276650. gnn-101308

Kovačević Veronika, Ig 63, Ig, osebno
izkaznico, št. 434500. gnn-101583

Jaskić Damir, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
925648.
gns-101478

Krizel Borut, Pod lipo 9, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 1288807. gnv-101125

Muller Pavel, Gosposvetska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481058.
gnh-101189

Japič Uroš, Jakčeva 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 993702. gnf-101216

Jereb Mojca, Žirovnica 9, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 341377.
gnv-101200
Jerenec Petra, Brezovec 51/a, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 686955.
gnv-101075
Jerman Branko, Velika vas 9, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 150433.
gns-101103
Jug Marija, Malgajeva ulica 2, Celje, osebno izkaznico, št. 38791. gnr-101204

Kržan Vanja Nikolaja, Cerkova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 507956.
gnb-101370

Nadižar Nils Gašper, Merčnikova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 364906.
gnl-101310
Nagode Gertruda, Udmat 1, Laško, osebno izkaznico, št. 643291. gne-101192

Kustec Franc, Gasilska ulica 6, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 856325.
gnb-101470

Nikolić Nenad, Puhova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 798758. gni-101288

Lazar Avguštin, Donova cesta 2, Medvode, osebno izkaznico, št. 104433.
gnx-101048

Novak Branko, Frankolovska 22, Maribor, osebno izkaznico, št. 776807.
gnt-101577

Lazar Stjepan, Gregorčičeva 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
487504.
gnu-101451

Novak Igor, Viška cesta 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
442240.
gnx-101223
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Novak Peter, Pod kostanji 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
291804.
gnq-101530

Popović Tatjana, Stara Vrhnika 45/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 954144.
gnr-101479

Smerkolj Tončka, Ihan, Pot na Žaho 17,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1023991.
gnl-101460

Očko Ana, Borova vas 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 256536. m-1213

Posavec Renata, Frenkova pot 21/a,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1454053. gnv-101250

Smrekar Marija, Zadlaz Čadrg 27, Tolmin, osebno izkaznico, št. 131851.
gnn-101058

Pregel Gregor, Graška cesta 66/a, Litija, osebno izkaznico, št. 240736.
gnv-101325

Šalamon Tanja, Ljubljanska cesta 61,
Celje, osebno izkaznico, št. 1021335.
gnz-101346

Presek Janez, Mlakarjeva ulica 3, Šenčur, osebno izkaznico, št. 144676.
gng-101115

Šišak Radovan, Ilirska 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 307139. gni-101042
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Pahor Albin, Novelo 3, Kostanjevica na
Krasu, osebno izkaznico, št. 1018351.
gnb-101420
Painkret Martina, Arja vas 44/b, Petrovče, osebno izkaznico, št. 250361.
gnb-101495
Palir Anton, Muratova 16, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 815514.
gng-101415
Panzi Marija, Sušnikova ulica 5, Muta,
osebno
izkaznico,
št.
1422518.
gny-101497
Papež Karolina, Pekre, Aleševa ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 805838.
gnw-101124
Pečar Jožefa, Simončičeva 4/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1211466.
gnm-101484
Pečenik Ivanka, Kozinova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
162391.
gng-101090
Pečnik Jožef, Trniče 68, Marjeta na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1133664. gnc-101344
Pečnik Milena, Srednje Gameljne 29,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1130020. gnb-101445

Pucelj Tina, Vrhovci, cesta XV/1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1038993.
gnr-101229
Pucko Petra, Ljubljanska 8, Dob, osebno izkaznico, št. 284350. gnh-101439

Škorjanc Marija, Tunjiška cesta 9/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 986037.
gno-101557

Rabič Nada, Bokalova 6, Jesenice, osebno izkaznico, št. 356116. gnu-101126

Šori Martina, Rotman 24, Juršinci, osebno izkaznico, št. 254126. gnk-101186

Rabzelj Tanja, Ižanska cesta 379, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 341252.
gns-101428

Štefančič Marica, Vrh 18/a, Vas, osebno izkaznico, št. 571674. gni-101088

Rehberger Cvetka, Velika čolnarska ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
952043. gnt-101502
Reichard Karolina, Tabor 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
874492.
gng-101390
Repovž Maša, Poljanska 66/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 321093.
gni-101238

Per Ciril, Prevoje 49, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 723796. gnj-101312

Reščič Karolina, Vrtojbenska 19, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
474519. gny-101301

Pernat Cvetka, Jamova 7, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1059268.
gnd-101118

Riček Anja, Cesta pod parkom 39, Velenje, osebno izkaznico, št. 265046.
gns-101353

Peternelj Špela, Poljanska cesta 8, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1044076.
gno-101057

Rovtar Stojan, Vogrsko 183, Volčja Draga, osebno izkaznico, št. 679122.
gnj-101062

Petrovič Sanja, Lopata 20/g, Celje, osebno izkaznico, št. 394137. gnt-101602

Rozman Zvonimir, Veliko Mlačevo 72/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1121972.
gnk-101161

Pirc Marija, Brilejeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1061186.
gnb-101045

Škorjanc Jožef, Tunjiška cesta 9/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 206123.
gnn-101558

Rudel Drago, Kotlje 191, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 1360646. gnf-101566

Štikelj Marjan, Ul. Vena Pilona 31, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 135747.
gnc-101423
Štorgelj Mateja, Krambergerjeva 4, Limbuš, osebno izkaznico, št. 124512.
gnn-101108
Tauses Širaj Anica, Na Herši 3, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 661994.
gnd-101268
Tolar Barbara, Dašnica 59, Železniki,
osebno izkaznico, št. 61989. gnm-101184
Tomc Zupančič Mojca, Ribniška ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1082173. gnl-101660
Tonković Srđan, Hotiza, Srednja ulica
31, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 1477228. gnc-101469
Trdin Viktorija, Jelša 1/a, Blagovica,
osebno
izkaznico,
št.
947418.
gnm-101534
Trebušak Justina, Zoisova ulica 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 377197.
gnm-101234

Planinšek Peter, Zg. Log 41, Litija, osebno izkaznico, št. 257332. gnt-101327

Rustja David, Skrilje 89, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 345193. gnr-101429

Trobiš Marija, Loče 17, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 988693.
gni-101363

Podlesnik Jožef, Bežigrad 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1102614.
gnq-101630

Rutar Alojz, Triglavska ulica 11, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
322870.
gnh-101064

Trucl Primož, Gregorčičeva 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
115293.
gnw-101349

Poglavšek Marija, Bobovo 17, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 541768.
gne-101342

Schmitzberger Bine, Koroška 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 888790.
gnc-101219

Turk Andreja, Rovtarske Žiberše 7/b,
Rovte, osebno izkaznico, št. 1059373.
gnt-101052

Pohar Bogdan, Zgoša 34, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
1087065. gnu-101551

Sečnik Klavdija, Setnica 9, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
1233886.
gnj-101512

Tušek Dejan, Novi log 19/e, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
255668.
gnz-101421

Polanec Uroš, Ljubljanska 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
291707.
gnz-101596

Simonič Anton, Gornji trg 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
326337.
gnb-101670

Tušek Dušan, Cesta talcev 31, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
712324.
gng-101190

Popović Dušan, Rozmanova 60/j, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1085848. gnp-101060

Slak Stanislav, Jordankal 4, Mirna Peč,
osebno
izkaznico,
št.
648918.
gne-101417

Vodeb Danilo, Razgledna ulica 18, Štore, osebno izkaznico, št. 1019138.
gno-101482
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Vovk Marija, Vir, Šubičeva 7/b, Domžale, osebno izkaznico, št. 82011.
gnr-101254

Ažman Zdenka, Studenčice 23, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
697135, reg. št. 16879. gnr-101029

Božič Sandra, Cankarjev drevored 12,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 10518, izdala UE Izola. gnz-101671

Vozelj Marjan, Počakovo 157a, Radeče, osebno izkaznico, št. 856101.
gne-101092

Babić Braco, Andreaševa ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 145606, reg. št. 116907, izdala UE
Ljubljana. gnt-101252

Caserman Neda, Omahnova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250850, reg. št. 136167, izdala UE
Ljubljana. gnq-101655

Bajrić Nedžad, Kandija 15, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35171,
izdala UE Novo mesto. gnv-101375

Cerar Božena, Kokošnje 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
104846, reg. št. 15103, izdala UE Domžale. gnj-101412

Vučič Igor, Tomšičeva 6, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 494553.
gnu-101426
Vujinić Nikola, Partizanska 1, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 276281.
gnt-101202
Zorko Nela, Košaki, Košaški dol 58, Maribor, osebno izkaznico, št. P00444067.
gny-101097
Zupanc Karmen, Čopova 1, Žalec, osebno izkaznico, št. 849290. gny-101122
Zustovič Andraž, Pot na Fužine 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6421.
gne-101217
Žakelj Blaž, Cesta zmage 11, Idrija, osebno izkaznico, št. 8569. gnv-101350
Žemlič Štefan, Dokležovje, Murska ulica
1, Beltinci, osebno izkaznico, št. 651860.
gnt-101552
Žitnik Manca, Tovarniška 8, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 994192. gnt-101227
Žnider Janez, Cirkovce 49, Cirkovce,
osebno
izkaznico,
št.
965291.
gns-101553
Žujkić Mišel, Gerbičeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 17869.
gnb-101295
Župec Franci, Iška loka 62, Ig, osebno
izkaznico, št. 1095916. gnl-101635

Vozniška dovoljenja
Aberšek Aleksandra, Celjska 11, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16193, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-101389
Adam Alexandra, Kuzmičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1644107, reg. št. 81263. gnd-101493
Adamič Janez, Vrhovci, Cesta XX/3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 688240, reg. št. 91370, izdala UE
Ljubljana. gnk-101261
Andrić Jasmina, Beblerjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631615, reg. št. 189428, izdala UE Ljubljana. gnv-101550
Anžič Darko, Pot v Podgorje 2, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 446736, reg. št. 128582, izdala UE Ljubljana. gnw-101499
Avbelj Simon, Lukovica pri Domžalah 11,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 85059, reg. št. 18807, izdala UE
Domžale. gne-101292

Baričevič Urška, Oražnova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842646, reg. št. 135494, izdala UE
Ljubljana. gnd-101543

Cetin Vojko, Istrska vrata 7, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1771, izdala UE Izola. gnk-101286

Barle Jožica, Pristavlja vas 6, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
39983, reg. št. 9416, izdala UE Grosuplje.
gnr-101579

Cicvara Ervin, Drnovk 1/f, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 40440, izdala UE Nova Gorica.
gnc-101319

Bavcon Samo, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28566, izdala UE Nova Gorica.
gnd-101018

Cigler Matej, Milčinskega 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1326573,
reg. št. 46229. gnz-101121

Begić Damir, Beblerjeva 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43951, izdala UE Koper. gny-101572
Beović Jaka, Skrbinškova ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459768, reg. št. 242463, izdala UE Ljubljana. gnw-101574
Berčič Klemen, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364108, reg. št. 214132, izdala UE
Ljubljana. gno-101432
Berro Marcel, Borštnikova 70, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1569784, reg. št. 121514, izdala UE Maribor. gno-101357
Bežik Miroslav, Plečnikova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
609927, reg. št. 51827. gnd-101193
Blatnik Roman, Veliki Lipovec 10, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11419,
izdala UE Novo mesto. gno-101032
Blažič Ingeborg, Dunajska cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932587, reg. št. 130567, izdala UE
Ljubljana. gnp-101231
Bobner Tanja, Vojkova 11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1651105,
reg. št. 38929. gnt-101102
Bogataj Tončka, Mlaka nad Lušo 2, Poljane nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 23790, izdala UE Škofja
Loka. gnk-101661
Bonšek Aleš, Kartina 53, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1584552, reg. št.
38063, izdala UE Domžale. gnp-101381
Bordon Tomaž, Ilirija 26, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 23255.
gnw-101399
Borovnik Pavla, Podkraj 24/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676927, reg. št. 9083, izdala UE Velenje.
gng-101490

Čebulj Nejc, Studenčice 4/a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1273264, reg. št. 26297. gng-101165
Čerpnjak Erik, Lendavsko naselje 32,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35245. gny-101322
Čigon Peter, Kraigherjeva 4/b, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 8254, izdala UE Postojna.
gnn-101258
Čikič Miloš, Kosovelov trg 1/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 46715. gnl-101035
Danev Gregor, Cesta na Mesarico 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550357, reg. št. 212363, izdala UE
Ljubljana. gno-101282
Djokić Jure, Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010798, reg. št. 39039, izdala UE Ljubljana. gnf-101516
Dolničar Rok, Brestova 21, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1344868, reg. št. 9454, izdala UE Cerknica. gnt-101652
Dragar Janez, Trg na stavbah 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št. S
1184170, izdala UE Litija. gnq-101280
Drobnak Uroš, Titova 41, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1129010.
gnv-101400
Dujmović Elvis, Artviže 16, Materija, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
17705, izdala UE Sežana. gno-101257
Đurđica Laura, Gorišnica 118, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
18679, izdala UE Ptuj. gnw-101524
Fabjančič Bojan, Rožna pot 5, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5388. gns-101528
Fakin Nataša, Borisa Kalina 43, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 3765.
gnc-101019
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Juvančič Božidar, Majnci 2/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
9640, izdala UE Sežana. gnh-101314

Leban Boštjan, Šempas 192, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45558, izdala UE Nova Gorica.
gno-101382
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Fekonja Marica, Podutiška cesta 163,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596123, reg. št. 256283, izdala UE
Ljubljana. gno-101532
Fužir Erik, Okonina 38, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
7224, izdala UE Mozirje. gnp-101206

Kaddoura Samir, Zgornje Stranje 56,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19586, izdala UE Kamnik.
gnt-101477

Gačnik Peter, Korenska cesta 2, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1239841, reg. št. 114571. gno-101232

Kastelic Alojz, Obla gorica 5, Primskovo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
542537, izdala UE Litija. gns-101328

Gajski Ivan, Labor 3, Marezige, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2433, izdala
UE Koper. gnx-101398

Kastelic Andrej, Velika Račna 39, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
109803, reg. št. 8794, izdala UE Grosuplje. gnr-101404

Lesjak Boris, Vrablova 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 916734,
reg. št. 103112, izdala UE Maribor.
gnp-101506
Leskovar Jernej, Škocjan 37, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 38772,
izdala UE Novo mesto. gnm-101034
Lovošević Stjepan, Gradina, Virovitica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
445508, reg. št. 139646, izdala UE Ljubljana. gnz-101546

Glavič Bogdan, V. Svetina 23, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
00133651,
izdala
UE
Jesenice.
gnm-101159

Klančnik Andrej, Slomškova 57a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 13581. gnv-101575

Goleš Irena, Dobrnež 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 641. gny-101522

Kokol Maja, Majšperk 13, Ptujska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
90808, izdala UE Ptuj. gni-101538

Gorenc Andrej, Škledrovec 38, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 622054, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-101364

Kolar Metoda, Cereja 2, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1616357, reg. št. 126103, izdala UE Ljubljana. gnm-101084

Govekar Matjaž, Režiška cesta 10/a, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 4333, izdala UE Logatec.
gng-101265

Konđelji Adnan, Gorkega ulica 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
367944, reg. št. 98846, izdala UE Maribor. gns-101203

Gumlej Špela, Sr. vas 105, Srednja vas
v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1348489, reg. št. 26922.
gnf-101166

Košar Borut, Arbajterjeva 4, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7229, izdala
UE Ptuj. gnh-101164

Hadžič Jasminka, Ulica maršala Tita 62,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1412936. gnu-101026

Kovač Dušan, Rojska cesta 2, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781021, reg. št. 18178, izdala UE Domžale. gny-101172

Majal Maja, Ptujska cesta 39, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21507. m-1208

Hendler Miha, Stari trg 269/e, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12725, izdala UE Slovenj Gradec.
gns-101028

Kovačič Nadja, Brdo 64, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 660169, izdala UE
Tolmin. gny-101397

Maroša Avgust, Trstenjakova 61, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
12240. gnt-101377

Horvat Franjo, Drenovec 81, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1065615, reg. št. 113193, izdala UE
Ljubljana. gnh-101264

Kralj Serša Anton, Čeplje 15, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
785644, reg. št. 17140, izdala UE Domžale. gnl-101210

Medved Tanja, Dravinjska cesta 22, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17212, izdala UE Šmarje. gnu-101030

Horvat Jožef, Hotiza, Srednja ulica 8,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 13354, izdala UE Lendava.
gnb-101345

Krepek Andrej, Gomila 3, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 26969,
izdala UE Ptuj. gnv-101025

Ipavec Rajko, Plače 36, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1540263, reg. št. 12674, izdala UE Ajdovščina. gnq-101305
Ivanetič Karlič Valerija, Slavka Gruma 36,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 23434, izdala UE Novo mesto. gnb-101520
Jarc Helena, Čeplje 14, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 702129,
reg. št. 4385, izdala UE Domžale.
gno-101307
Jarić Predrag, Livade, IX. korpusa 5, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8867, izdala UE Izola. gnm-101409
Jugović Gordana, IX. korpus 13, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7741, izdala UE Izola. gnm-101509

Lukanc Stojan, Visoče 27, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S 563290,
reg. št. 1513. gnn-101458
Lukič Aleksandar, Gubčeva 6, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1537964, reg. št. 43189.
gnj-101162
Macuh Janez, Lipa 36, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47193.
gnv-101600
Mahkota Miha, Celovška cesta 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265303, reg. št. 163325, izdala UE Ljubljana. gni-101338
Mahne Alen, Pot na Poljane 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11523, izdala UE Postojna. gnh-101393

Milošev Ingrid, Pavšičeva ulica 24, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
150977, izdala UE Ljubljana. gnh-101239

Kresnik Jaroslav, Levstikova 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12097. gnk-101036

Modrijan Dejan, Krivec 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458761, reg. št. 225546, izdala UE Ljubljana. gnk-101011

Kržan Vanja Nikolaja, Cerkova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 72107, izdala UE Ljubljana.
gnc-101369

Mrvar Špelca, Polanškova ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371440, reg. št. 235703, izdala UE Ljubljana. gnq-101080

Kurent Ivan, Ob Dolenjski železnici 128,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847471, reg. št. 90425, izdala UE
Ljubljana. gnu-101226

Nartnik Stanislav, Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 188815, reg. št. 2307, izdala UE Kranj.
gnl-101160

Kušar Igor, Trnovski pristan 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815130, reg. št. 36057, izdala UE Ljubljana. gns-101228

Nedog Janez, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1244842, reg. št. 7931, izdala UE Ljubljana. gnx-101448

Lazar Avguštin, Donova cesta 2, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139745, reg. št. 296, izdala UE Ljubljana.
gny-101047

Nedog Luka, Tugomerjeva ulica 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 161826, reg. št. 219802, izdala UE
Ljubljana. gnz-101071
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Nikolić Milorad, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973252, reg. št. 167869, izdala UE
Ljubljana. gnt-101177

Polanec Uroš, Ljubljanska 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1607728, reg. št. 121104.
gnx-101598

Slana Jožef, Podgradje 8, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 31588,
reg. št. 2267, izdala UE Ljutomer.
gni-101313

Notersberg Angela, Stojnci 110, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26774, izdala UE Ptuj. gnv-101275

Popović Dušan, Rozmanova 60/j, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14238. gnb-101020

Novak Branko, Frankolovska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493631, reg. št. 43183. gnf-101591

Prah Maksimiljan Gaj, Kvedrova 40,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A 350ccm BCEFGH, reg. št. 17578, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnu-101376

Slokar Nina, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1595951, reg. št. 256148, izdala UE
Ljubljana. gng-101590

Novak Peter, Pod kostanji 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445657, reg. št. 96831, izdala UE Ljubljana. gnr-101529

Pregel Gregor, Graška cesta 66/a, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGJ, št. S
1323396, izdala UE Litija. gnu-101326

Ocepek Danilo, Laze 49, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S
1196297, reg. št. 13080, izdala UE Velenje. gnl-101485

Pristolič Tea, Javornik 29, Ravne na Koroškem, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 74/2002.
gnd-101318

Odlazek Gašper, Milčinskega 7, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1520346, reg.
št. 49019. gnc-101194

Pustišek Vid, Kozje 144, Kozje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
12819, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-101351

Orel Boštjan, Bilje 149, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37245.
gnn-101033
Pečnik Milena, Srednje Gameljne 29,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064841, reg. št. 210708,
izdala UE Ljubljana. gnz-101446
Petač Peter, Tacenska 79, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
447852, reg. št. 49142, izdala UE Ljubljana. gnp-101106
Peternelj Špela, Poljanska cesta 8, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17908,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnp-101056
Petrišič Marko, Vinarje 18, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12891, izdala UE Brežice. gnw-101374
Petrovič Sanja, Lopata 20/g, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
49335. gns-101603
Petruša Nejc, Sp. Gameljne 95, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1611975, reg. št. 256984, izdala UE
Ljubljana. gnw-101299
Pirmanšek Nives, Podržaj pri Velenju
45/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1150590, reg. št. 27240, izdala UE Velenje. gnt-101356
Plešej Srečko, Kreševa 18, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5077, izdala UE Slovenj Gradec.
gnz-101521
Podlesnik Jožef, Bežigrad 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848839, reg. št. 101769, izdala UE Ljubljana. gnr-101629

Pušnik Darko, Sp. Razbor 5/c, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7086, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-101274
Rabzelj Tanja, Ižanska cesta 379, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420476, reg. št. 233858, izdala UE Ljubljana. gnt-101427
Radulović Miloš, Šared 18/e, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3207, izdala UE Izola. gnj-101387
Ravnik Franc, Bohinjska Bela 64, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1428783, reg. št. 16381.
gnw-101249
Rehberger Cvetka, Velika čolnarska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 447617, reg. št. 136442, izdala UE Ljubljana. gnu-101501
Riček Anja, Cesta pod parkom 38, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1114554, reg. št. 27010, izdala UE Velenje. gnb-101095
Rizman Damir, Šalek 91, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, A - 350, št. S
1485566, reg. št. 21550, izdala UE Velenje. gnf-101191
Rozman Zvonimir, Veliko Mlačevo 72/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 897736, reg. št. 7305, izdala UE
Grosuplje. gni-101163
Selak Tanja, Kolodvorska 23, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1501111,
reg. št. 11893, izdala UE Črnomelj.
gnq-101605

Pogačar Mihael, Prvomajska ulica 21,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 816700, reg. št. 8333. gnm-101109

Seneković Ljubo, Bresterniška graba 59,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 98732, reg. št. 19441, izdala
UE Maribor. gnt-101152

Pohar Bogdan, Zgoša 34/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 153694, reg. št. 20583.
gni-101388

Simonič Anton, Gornji trg 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
146400, reg. št. 74857, izdala UE Ljubljana. gnc-101669

Smiljić Ljiljana, Zgornje Rute 54, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 795114, izdala UE Jesenice.
gnn-101383
Smrečnik Stanislav, Vojkova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10531. gnj-101587
Soršak Stanko, Zg. Hoče 65/c, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1513214, reg. št. 114473. gnr-101354
Sotenšek Leopold, Lupinica 23, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1465561, izdala UE Litija. gnm-101659
Sovinc Darko, Zg. Negonje 14, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, reg. št.
18289, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-101513
Stjepanović Mladen, Kanižarica 21/c,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11293, izdala UE Črnomelj.
gnf-101341
Svete Gabrijela, Vojkova 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 112634, reg. št.
34262. gns-101503
Šalamun Denis, Grčarjeva 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
298365, reg. št. 95691, izdala UE Maribor. gnq-101455
Šalgaj Denis, Šmarska cesta 48, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23778. gnz-101021
Šalinović Ivan, Mladinska ulica 16, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6726, izdala UE Gornja Radgona. gnx-101323
Šibanc Matej, Škapinova 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1562008, reg. št.
493023. gnu-101101
Šikman Petko, Novo naselje 13, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1602683, reg. št. 342.
gnp-101306
Šiško Tihomir, Oktobrske revolucije
10/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 10302, izdala UE Izola.
gnj-101287
Škrobar Darko, Žagarska pot 8, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6536, izdala UE Ruše.
m-1222
Šneberger Ema, Sovretova pot 52, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8474,
izdala UE Ptuj. gnw-101024
Špacapan Aleksander, Branik 67/e, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25980. gnr-101379
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Štiglec Andrej, Kriva pot 30/f, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
515452, reg. št. 174708, izdala UE Ljubljana. gnk-101486
Štrbac Sandra, Hraše 45/f, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193068, reg. št. 220539, izdala UE Ljubljana. gnm-101188
Timpran Karl, Klanc 49/a, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 986262,
reg. št. 30006. gnl-101360
Tomc Frančišek, Golek 9, Vinica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 8139,
izdala UE Črnomelj. gnp-101481
Tomc Zupančič Mojca, Ribniška ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1608626, reg. št. 234246,
izdala UE Ljubljana. gnm-101634
Tratnik Robert, Smlednik 12, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
12104. gnc-101494
Trobiš Marija, Loče 17, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
268951, reg. št. 2464. gnf-101091
Trucl Primož, Gregorčičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913445, reg. št. 67987, izdala UE Maribor. gnx-101348
Velagić Jasmin, Prištinska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1064880, reg. št. 207607, izdala UE Ljubljana. gnn-101333
Verstovšek Franc, Blatno 22, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18022,
izdala UE Brežice. gnf-101241
Vorše Milan, Tavčarjeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
873903, reg. št. 73960. gno-101107
Zorman Matjaž, Grajzerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448166, reg. št. 131538, izdala UE
Ljubljana. gnr-101604
Zupanc Karmen, Čopova 1, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400849,
izdala UE Žalec. gnt-101027
Zupančič Verbič Staša, Ob Ljubljanici
2, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7248, izdala UE Vrhnika.
gnn-101337

Zavarovalne police
Anžur & CO Aneco k. d., Babnogoriška
33, Škofljica, zavarovalno polico, št. AO
00101435100 - 50% bonus, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-101488

Št.

Kastelic Tomaž, Ciril Metodova 13, Maribor, zavarovalno polico, št. 491240, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1218
Kovačič Martina, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 442063,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnb-101595
Krepša Lidija, Mezgovci, Ob Pesnici
33/a, Dornava, zavarovalno polico, št.
101296534, izdala zavarovalnica Slovenica. m-1226
Marič Lukrecija, Kuzma 74/b, Kuzma,
zavarovalno polico, št. ŽVK 40301003796,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnw-101003
Marš Živkovič Jasmina, Zabukovica 143,
Griže, zavarovalno polico, št. 497475, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gne-101517
Matkovič Marjana, Dragatuš 15/a, Dragatuš, zavarovalno polico, št. 0918144, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-101015
MIJA d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 3525724, izdala zavarovalnica Triglav. gng-101140
Miklič Mirko Bogomir, Hruševka cesta
58, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
167806, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-101077
Miklič Mirko Bogomir, Hruševka cesta
58, Ljubljana, zavarovalno polico, št. tip police 607/1367887, 1367890, 1367891,
1367892, 1367893, 1367894, 1367895,
608/809864, 809865, 809866, 809867,
809868, 809869, 809870, izdala zavarovalnica Maribor. gnn-101083
Močnik Branko, Veliki Boč 35, Duh na
Ostrem Vrhu, zavarovalno polico, št.
524222 in 530839, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1221
Pavletić Anica, Marušičeva 37, Koper Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
1024740. gnh-101014
Požek Nataša, Dragatuš 4/a, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. 870245, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-101395
Ristić Stojanka, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0925025,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-101510
Slemenšek Ludvik, Vukovje 68, Pernica, zavarovalno polico, št. 0441831, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-101303
Strasner Jelka, Vojkova cesta 91, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 901319, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-101069
Zorman Aleš, Prvomajska ulica 2, Kamnik, zavarovalno polico, št. 470401, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-101414
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Spričevala
Abram Nina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Trgovske akademije v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnv-101450
Akrap Karolina, Leška cesta 3/a, Mežica, spričevalo Šiviljske šola Muta, št. 363,
izdano leta 1999. gnv-101525
Ambrožič Pavel, Vitovlje 45/c, Šempas,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole
Branko Brelih v Novi Gorici, št. 882/1EL,
izdano 4. 9. 1981. gnk-101136
Anžin Matevž, Breznikova 5, Domžale,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 2002.
gnw-101174
Bedek Jože, Križevci 74, Križevci, spričevalo 7. razreda OŠ Gornji Petrovci, izdano leta 1988/89. gno-101007
Begič Albin, Kanfljev trg 4, Ribnica, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Ribnica.
gnj-101137
Beljan Merljak Ines, Pugljeva ulica 17,
Ljubljana, diplomo Srednje kemijske šole,
št.
1-PK/72,
izdana
leta
1986.
gnk-101236
Benko Suzana, Panonska 8, Maribor,
indeks, št. 8129498, izdal VEKŠ. m-1228
Bevc Biljana, Finžgarjeva ulica 4/a,
Lesce, spričevalo 1. letnika SGŠ Kranj,
smer črkoslikar, izdano leta 1993.
gnz-100996
Birtič Rado, Jamnikarjeva ulica 28, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ljubljana-Vič,
izdano 3. 10. 1973. gnw-101224
Bokan Matej, Roška cesta 40, Kočevje, spričevalo 3. letnka Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, smer računalniški tehnik, izdano leta 2001.
gnq-101205
Cvetek Nina, Ulica miru 27, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-101073
Čas Čeru Bernarda, Stantetova 6, Velenje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne,
izdano na ime Čeru Bernarda. gnc-101119
Čas Čeru Bernarda, Stantetova 6, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije ravne
na Koroškem, izdano na ime Čeru Bernarda. gnb-101120
Čermelj Samec Miljana, Lavričeva 24/a,
Ajdovščina, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Veno Pilon
Ajdovščina. gnc-101269

Baričevič Urška, Oražnova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 858410,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-101215

Žavbi Drolc Tanja, Groharjeva ulica 4,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 762650,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-101465

Černe Senad, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana-Polje, spričevalo o končani OŠ Vič Marjan Novak Jovo, izdano leta 1997.
gne-101267

Berčič Klemen, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 870500,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-101434

Žbogar Matejka, Glinek 9, Škofljica, zavarovalno polico, št. 839916, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-101246

Črešnovar Irenca, Veliko Širje 76, Zidani
Most, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške šole v Celju. gnu-101401
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Daneva Jadranka, Ig 443, Ig, spričevalo
4. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2002.
gnq-101055

Grašič Borut, Tupaliče 53/a, Preddvor,
indeks, št. 51034358, izdala fakulteta za
kmetijstvo - Univerza v Mariboru.
gny-101422

Demšar Mateja, Zgornje Bitnje 281,
Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 1993,
izdano na ime Pogačnik Mateja.
gnw-101474

Grlj Darja, Volče 8, Postojna, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1991 in 1992. gnn-101658

Dervarič Milan, Šalamenci 12, Puconci,
letno spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Rakičan, smer kmetovalec, izdano
leta 1991/92. gnt-101002
Detela Maja, Šentilj 73, Mislinja, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ Slovenj Gradec,
smer gostinstvo-natakar, izdano leta 1988
do 2002. gnm-101009
Djipan Uroš, Ob Čurnovcu 20, Notranje
Gorice, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gng-101540
Dobraš Mladen, Preglov trg 5, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi in spričevalo o
poklicni maturi Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano leta 2002.
gnc-101044
Florjančič Viljem, Čiginj 53, Tolmin, spričevalo od 1 do 3. letnika in zaključno spričevalo EGŠC Nova gorica, izdano leta
1980, 1981 in 1982. gng-101440
Gal Rolando, Jenkova 11, Velenje, indeks, Centra srednjih šol v Velenju za šolsko leto 86/87 in 87/88. gns-101378
Gavez Rene, Dalmatinska ul. 42, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru,
izdano leta 1994. m-1203
Gicič Andreja, Cesta komandanta Staneta 18, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič - duplikat, izdano leta 1978,
izdano na ime Štolfa Andreja. gnu-101051
Godec Damjana, Volavlje 19, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1995. gnw-101099
Gorjanc Barbara, Drevoredna ul. 6, Ruše, zaključno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje glasbene in baletne šole
Maribor, izdano leta 1997in 1999. m-1229
Gorjup Jure, Šuštarjeva 19, Trbovlje, indeks, št. 20200442, izdala Pravna fakulteta. gns-101403

Grobelnik Mitja, Levstikova 6/a, Žalec,
spričevalo o končani OŠ Žalec, izdano leta
1989. gng-101365
Hafner Primož, Cesta padlih borcev
11/c, Hrastnik, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1996 in 1998.
gni-101463
Halužan Dubravka, Strmolska 6, Rogatec, indeks, št. 61016789, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru leto izdaje 1986.
gnr-101129
Halužan Dubravka, Strmolska 6, Rogatec, indeks, št. 61120161, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru leto izdaje 1996.
gnu-101130

Juršič Boštjan, Veliki Cerovec 30, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Stopiče,
izdano leta 1999. gnm-101259
Kandare Lenka, Trebenče 1/a, Cerkno,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege v
Idriji, izdano leta 1994/95. gnr-101179
Karaduz Himzo, Zolajeva 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1 do 3. letnika Šolskega centra TAM,
izdano leta 1973, 1974, 1975 in 1976.
m-1232
Karo Sašo, Mariborska cesta 49, Rače,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1995. m-1231
Kastelic Aleksandra, Trilerjeva ulica 13,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska,
izdano leta 1994/95. gnv-101104
Kastelic Iztok, Stična 52/a, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu PET, izdano leta 1997.
gnk-101336

Hanč Metka, Fokovci 59, Fokovci, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2002. gni-101167

Kersnik Mojca, Lovska ulica 25, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1988, 1989, 1990 in
1991, izdano na ime Jeraša Mojca.
gnf-100991

Hlede Andrej, Smetanova ulica 43, Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru, izdano leta 1994. m-1220

Kitić Slavko, Mali most 6, Logatec, spričevalo 1. in 2. letnika SŠTS v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gnv-101175

Holešek Marko, Cankarjeva 2/b, Velenje, indeks, št. 71101766 leto izdaje 1997.
gnh-101489

Klemenc Dejan, Trg. 4. julija 19/a, Laško, indeks, izdala Srednja in poklicna ekonomska šola Slovenj Gradec. gnw-100999

Hrašovec Alenka, Cmureška c. 3, Lenart v Slov.goricah, indeks, št. 51032183,
izdala Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru.
m-1217

Klemenc Peter, Tučna 4, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1998.
gnb-101320

Hrib Žiga, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1999. gnl-101335

Klopčič Vanda, Aškerčeva 44, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu ICRM Kamnik. gnh-101539

Humer Ivana, Cesta v Mestni log 45,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
tekstilne tehnične šole v Karnju, izdano leta
1984, izdano na ime Kocen Ivana.
gnd-101368

Knafeljc Mateja, Savlje 39, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Landis d.o.o., izdano
leta 2000. gnm-101059

Ivanović Vlasto, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, spričevalo 2. letnika SŠTS Litostroj smer elektriakr, elektronik, izdano leta
1994. gnn-101233
Jašić Jasna, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano 21. 8. 2000. gnl-101135

Gostenčnik Majda, Ulica ob polju 7, Muta, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec š, izdano leta
1975. gnv-101475

Javoršek Gregor, Prevalej 5, Dole pri
Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo od 1 do 3. letnika Srednjih šol in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gnu-101255

Gostenčnik Majda, Ulica ob polju 7, Muta, spričevalo 4. letnika Srednje gostinske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1976.
gnu-101476

Jelenc Dominika, Virmaše 74, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1996. gnp-101631

Granulić Ljubiša, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-1224

Juren Kristjan, Ul. II bataljona 3, Šentjur,
spričevalo 1. letnika Poklicne in tehniške
strojne šole v Celju, izdano leta 1999.
gnh-101089

Kočar Medard, Podbrezje 120, Naklo,
spričevalo o končani OŠ Simon Jenko
Kranj. gnf-101141
Kolarič Skok Vktorija, Cesta 8. avgusta
17/a, Ptuj, diplomo SŠC D. Kvedra Ptuj, št.
15/85 z dne 25. 6. 1985. gnz-101271
Kolman Danijela, Melinci 70, Murska Sobota, indeks, št. 93354250. m-1225
Komac Niko, Obala 118, Portorož - Portorose, spričevalo Srednje trgovske šole Koper. gnx-101273
Komac Niko, Obala 118, Portorož - Portorose, spričevalo o končani OŠ Lucija.
gny-101272
Koncilija Silvica, Maistrova 8, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
izdano na ime Zver Silvica. gnj-101437
Konda Natalija, Praproče 4, Semič, spričevalo 2. letnika Gimnazije v Novem mestu.
gnz-101221
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Koren Sašo, Janka Puclja 5, Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1997. gnc-101519

Luzar Aleksander, Hrastlje 33, Škocjan,
indeks, št. 21014847, izdala FDV v Ljubljani. gnm-101334

Kotnik Boštjan, Pod Trško goro 12, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra Novo mesto, program mizar in
tapetnik, izdano leta 1993/94 in 1994/95.
gnr-101004

Madžarac Ksenija, Panonska 19, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, izdano leta 1991. m-1206

Paš Mihael, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, diplomo Srednje družboslovne šole - Gimnazija Poljane, izdana leta 1990.
gne-101542
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Kovač Bora Meta, Selska 1, Bled, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 1999. gnn-101408
Kovačič Boštjan, Gubčeva ulica 2, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Smlednik, izdano
leta 1989. gnl-101560
Koželj Aleš, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta
1998. gnp-101256
Koželj Ninette, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1984. gnp-101531
Krajtner Ana, Gregorčičeva 13, Maribor,
spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Bojana Ilicha
Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m-1197
Kralj Marko, Rimska 10, Ljubljana, spričevalo 4. letnika SGGEŠ, izdano leta 2002.
gnh-101039
Kranfogel Boštjan, Zg. Senarska 71,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1995.
m-1236
Kremzer Veronika, Ob Suhodolnici 10,
Slovenj Gradec, spričevalo 8. razreda OŠ
Slovenj Gradec, izdano na ime Repnik Veronika. gnn-101008
Kresevič Sara, Zabiče 65, Ilirska Bistrica, spričevalo 1. letnika SŠ Srečka Kosovela Sežana. gnz-101321
Kukovec Stanislav, Cezanjevci 46/b,
Ljutomer, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v Mariboru, izdano leta 1976.
m-1216
Kuzman Polona, Na vasi 20, Vitanje, spričevalo 1. letnika SSPŠ Celje, št. III C/1508, izdano leta 2000. m-1235

Magdalenić Štefica, Izidora Poljaka
38/a, 10000 Zagreb, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske poklicne šole v Izoli,
izdano leta 1980. gnr-101654
Marjanović Dušan, Ul. Franca Mlakarja
24, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje lesarske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1993, 1994 in 1995. gnc-101544
Mastnak Jure, Golo Brdo 80, Medvode,
indeks, št. 18001121, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-101464
Mihelič Urška, Grič, Cesta IX/6, Ribnica, indeks, št. 20970166, izdala Pravna
fakulteta. gnu-101076
Mohorčič Lilijana, Cesta Sergeja Mašere 3, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Trgovske šole Koper, izdano leta 1980.
gne-101242
Moretti Melita, Trebinjska ulica 2, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1984, izdano na ime Kadunc Melita.
gnm-101459
Mulh Anka, Dolenjska ulica 12, Trebnje,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996, 1997
in 1998. gnh-101339

Peteh Miha, Tončka Dežmana 6, Kranj,
spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj, elektrotehnik, elektronik. gnw-101149
Peteh Miha, Tončka Dežmana 6, Kranj,
spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj, elektrotehnik, elektronik. gnv-101150
Peteh Miha, Tončka Dežmana 6, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SESŠ Kranj,
elektrotehnik, elektronik. gny-101147
Petrinjak Dijana, Spodnje Brezovo 4,
Grosuplje, obvestilo o uspehu 3. letnika
Gimnazije Ivančna Gorica, izdano leta 2002.
gnc-101169
Polh Kristjan, Rozmanova 24/f, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
SGLŠ Postojna, izdano leta 1995.
gnd-101518

Nagode Branko, Pod gradom 8, Tolmin,
spričevalo Srednje šole kovinarske usmeritve, izdano leta 1982. gnf-101441

Prelesnik Simon, Partizanska cesta 31,
Trbovlje, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1998 in 1999. gnt-101402

Najger Igor, Cesta 4. maja 70, Cerknica,
spričevalo o končani OŠ Notranjski odred
Cerknica, izdano leta 1998. gne-101442
Oberč Rok, Gorenje 64, Stara Cerkev,
indeks, št. 26103484, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. gno-101332

Leskovar Nataša, Celjska cesta 19, Vojnik, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje - frizer, izdano leta
2002. gnj-101212

Ovnik Gregor, Veliki Videm 25, Velika
Loka, obvestilo o uspehu 5. letnika SSTŠ
Šiška, izdano leta 2002. gnh-101514

Lovenjak Drago, Ihan, Emonska II. ulica
4, Domžale, spričevalo o končani OŠ Šlandrove Brigade, izdano leta 1972.
gni-101213

Pesjak Anton, Ljubljanska 23, Celje, zaključno spričevalo PKMŠ, št. 127, izdano
leta 1977. gne-101392

Popovski Peter, Gorkijeva 2, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika TPSEŠ Piran, izdano leta 1983. gnk-101386

Ogrin Brigita, Goriča vas 42, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1983,
izdano
na
ime
Mustavar
Brigita.
gnc-101173

Likeb Miha, Zeče 2, Buče, zdravniško
spričevalo, št. 817/01 z dne 25. 4. 2001,
izdal zdravstveni dom Celje. gne-101467

Pegan Maja, Arnolda Tovornika 11, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1997. m-1219

Murgelj Nina, Cankarjeva ulica 9, Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 71134157, izdala
Pravna fakulteta. m-1210

Kužel Mojca, Klanska ulica 10, Medvode, indeks, št. 29004046, izdala Naravoslovnatehnična fakulteta v Ljubljani.
gnc-101244

Leskovar Renata, Celjska cesta 19, Vojnik, spričevalo Srednje strokovne šole smer oskrbnik, oskrbnica, izdano leta 2002.
gnh-101214

Paštebar Rudolf, Slovenska vas 14, Mirna, spričevalo od 1 do 3. letnika Obrtne
šole za kovinarje v Domžalah, izdano leta
1959, 1960 in 1961. gnx-101523

Pačnik Janez, Legen 122/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo o končani OŠ
Šmartno,
izdano
leta
1984/85.
gnu-101151
Palhartinger Rok, Tržaška ul. 37, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Šolskega centra Celje - elektrotehnik, elektronik, izdano leta 1996.
gnk-101311
Pance Barbara, Spodnje blato 29, Grosuplje, indeks, št. 21018383, izdala FDV.
gnx-101198

Premrl Leopold, Šmihel 66, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje naravoslovne tehnične šole v Postojni, izdano leta 1993. gny-101597
Preskar Tamara, Sadjarska ulica 1, Krško, maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano leta 1996. gnc-101594
Primožič Maja, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve gimnazije, izdano leta 1998 in 1999.
gnx-101298
Pucer Katja, Puče 7/a, Šmarje, spričevalo 5. letnika Srednje ekonomske in
družboslovne šole v Kopru, izdano leta
1999. gnz-101196
Pupovac Peter, Einspielerjeva 5/c, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnb-101570
Pušnik Slavko, Čača vas 2/b, Podplat,
spričevalo o končani OŠ Rogaška Slatina.
gny-100997
Rekar Mirko, Roblekova 8, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jesenice, izdano 26. 6. 1980. gnd-101143
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Rozman Robert, Sp. Pirniče 25/c, Medvode, spričevalo 2. letnika Škofijske klasične gimnazije, izdano leta 1997.
gnd-101243

Svoljšak Vanja, Ul. bratov Učakar 82,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske komercialne šole v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnl-101585

Rupar Nataša, Sopotnica 12, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomsko upravno administrativne šole v
Kranju - poslovni tajnik, izdano leta 1995,
izdano na ime Koncijija Nataša. gnf-101666

Šehić Šemso, Vrhovčeva 11, Novo mesto, diplomo Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča, izdano leta 1975. gnl-101010

Rusjan Jure, Ulica Maksa Valentinčiča
7, Solkan, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniškega šolskega centra Nova gorica, izdano
leta 2000 in 2001. gnv-101304
Sagadin Vid, Na jami 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije poljane, izdano leta 1991. gnu-101176
Sajovic Aleš, Klek 20/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
Trbovlje,
izdano
leta
1983/84.
gns-101153
Seferović Ramiza, Cesta Kozjanskega
odreda 16, Senovo, spričevalo od 1 do 3.
letnika ETRŠ Brežice, izdano leta 1999,
2000 in 2001. gnq-101555
Selič Urška, Ritengozd 5/b, Laško, indeks, št. 81576843, izdala EPF Maribor.
m- 1230
Setnik Tjaša, Podlubnik 160, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1999 in
2000. gng-101665
Simič Smiljana, Lava, Pucova 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Poslovno komercialne šole v Celju, izdano leta 2002. gnf-101391
Sitar Igor, Strossmayerjeva 20, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole - naravoslovna matematična smer, izdano leta 1983. gnb-100995
Skube Jana, Hrušica 159, Hrušica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice.
gnu-101005
Skube Jana, Hrušica 159, Hrušica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice.
gnp-101006
Slana Sebastijan, Rudarska 13, Lendava - Lendva, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1994. m-1201
Spahić Mirsad, Taborniška pot 4, Hrastnik, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000. gny-101297
Stankovič Marko, Dvoriščna ulica 14,
Izola - Isola, spričevalo 4. letnika SGTŠ Izola. gnc-101394
Stanonik Iztok, Predmost 51, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole in spričevalo o zaključnem
izpitu, št. 125/63, izdano leta 1983.
gng-101315
Starc Primož, Srednje Arto 1, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1999. gnl-101385

Ševerdija Martina, Partizanska 43, Trbonje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gospodinjske šole v Zagorju, izdano leta
1997. gnn-101283
Širovnik Jernej, Ulica Vide Alič 25, Ptuj,
indeks, št. 81586909, izdala EPF Maribor.
m-1205
Šolič Viktor, Seidlova cesta 32, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 1999.
gnj-101012
Šoštar Brigita, Sv. Jernej 8, Loče pri
Poljčanah, spričevalo št. 42/89, izdala
Srednja naravoslovno matematična šola v
Ptuju dne 16. 6. 1989. gnx-100998
Šoštar Brigita, Sv. Jernej 8, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 4. letnika Srednje naravoslovno matematične šole v Ptuju, izdano leta 1989. gnz-101371
Šoštar Brigita, Sv. Jernej 8, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 3. letnika Srednje naravoslovne matematične šole v Ptuju, izdano leta 1988. gny-101372
Štefe Uroš, Golnik 70, Golnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Kranj, smer ekonomski tehnik, izdano leta
1997/98. gne-101142
Štih Irena, Kremen 40, Krško, spričevalo POŠ Sevnica, za leto 78/79.
gnl-101285

Trkov Andrej, Pot heroja Trtnika 22, Ljubljana, spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, št. 1518/70. gnk-101040
Turk Nataša, Obrežje 3, Kočevje, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Kočevje,
izdano leta 1997. gno-101632
Turk Rok, Kosovelova ulica 10, Idrija,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnk-101586
Turnšek Sašo, Plečnikova 8, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta 1980. m-1223
Tuš Klavdija, Vrunčeva ulica 3, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole Velenje. gnr-101279
Urek Viktorija, Kapele 10/a, Kapele,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Brežice, št.
18/76, izdano leta 1976, izdano na ime
Malus Viktorija. gnv-101133
Vake Patricija, Ulica Pariške komune 9,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole - smer frizer, izdano leta 1999.
m-1215
Valoh Alenka, Vodovodna 101, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Poljane - družboslovna, jezikovna smer,
izdano leta 1991. gnk-101361
Vendramin Klemen, Cesta Borisa Kidriča 10, Jesenice, indeks, Srednje šole Domžale - obdelovalec kovin. gnb-101270
Vodička Nataša, Šalinci 12, Križevci
pri Ljutomeru, letno spričevalo 1. letnika
Srednje strojne in tekstilne šole Murska
Sobota,
izdano
leta
1994/95.
gne-100992

Šuljgić Maja, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ledina, izdano leta 1996.
gnq-101134

Vodička Nataša, Šalinci 12, Križevci
pri Ljutomeru, letno spričevalo 2. letnika
Srednje strojne in tekstilne šole Murska
Sobota,
izdano
leta
1995/96.
gnh-100993

Šušl Sandra, Ferkova ulica 16, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1985, 1986 in
1987. m-1237

Vodička Nataša, Šalinci 12, Križevci pri
Ljutomeru, letno spričevalo 3. letnika Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota,
izdano leta 1996/97. gnc-100994

Tacar Jaka, Srednje Gameljne 30, Ljubljana Šmartno, indeks, št. 81575178, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru. gnz-101050

Vojsk Jožef, Desternik 20, Destrnik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole - smer dimnikar, izdano leta 1997.
m-1233

Tacer Tadej, Oničeva 4, Žalec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje računalniške
elektro šole, izdano leta 2001 in 2002.
gny-101197

Vukeljić Aleksandra, Koroška Bela, Cesta talcev 8/c, Jesenice, indeks, št.
01098446, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gng-101565

Telalović Mehmed, Gunduličeva 20, Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v
Mariboru. m-1211

Zakrajšek Franc, Dolenje Vrhpolje 46,
Šentjernej, spričevalo od 1 do 3. letnika
Vajeniške šole - smer mizar, izdano leta
1956, 1957 in 1958. gnf-101041

Tepič Tanja, Povšetova ulica 104/d,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1998, izdano na ime
Novak Tanja. gnl-101235

Zalar Marija, Kremenica 6, Cerknica, diplomo Srednje agroživilske šol v Ljubljani,
št. I - K/36, izdana leta 1986, na ime Lenarčič Marija. gnp-101456

Trempus Nada, Tanča gora 213, Dragatuš, potrdilo o usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, št. 529-6392/95, izdano
18. 1. 1996. gnz-101396

Zalokar Darinka, Rifengozd 12, Laško,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, št. 37, izdana leta 1984.
gnt-101527
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Čeru Mitja, Partizanska 47, Radlje ob
Dravi, delovno knjižico. gnx-101127

Juhant Vlasta, Praše 40, Mavčiče, delovno knjižico. gns-101178

Debelec Gothe Barbara, Polje, Cesta
XXII/27d, Ljubljana-Polje, delovno knjižico.
gny-101222

Jurman Jurij, Cankarjeva ullica 5, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št.
23990027, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnf-101316
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Založnik Tončka, Hruševo 15, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnb-101170
Zorč Monika, Betonova 22, Kranj, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje obutvene
in gumarske šole v Kranju, izdano leta 1999,
2000 in 2001. gnn-101508
Žajber Željko, Šmarješka cesta 13, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil v ljubljani, izdano leta
1998. gni-101138
Žbona Andreja, Seča 85, Portorož - Portorose, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo, izdano na ime Školaris Andreja. gnw-101049
Žepič Nina, Gubčeva ulica 4, Kranj, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje ekonomske in upravno admnistrativne šole v
Kranju, izdano leta 1994, na ime Podvršček Nina. gnr-101054
Žnidaršič Robert, Hafnerjeva ulica 6/a,
Ljubljana-Šentvid, diplomo Srednje kemijske šole v Ljubljani, št. I - K/1453, izdana
22. 8. 1990. gny-101447

Ostali preklici
AS Domžale Moto venter d.o.o., Blatnica 3/a, Trzin, potrdilo za registracijo motornega kolesa Honda CBR 600 F, št. okvirja
JH2PC35E42M305502. gnl-101410
Assistance Coris, d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS, in sicer 96547, 96548, 136662,
170482, 170494. Ob-78797
Bartolj Marko, Tržaška cesta 363, Ljubljana, overjeno kopijo licence, št.
007142/7063-LM38/1998 z dne 30. 3.
1998. gno-101582
Bašić Karlo, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63990029, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnl-101085
Begić Damir, Beblerjeva 8, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 15877,
izdala FDV v Ljubljani. gnx-101573
Beljan Merljak Ines, Pugljeva ulica 17,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju italijanskega jezika, št. 2526, in št. 1127 izdano leta 1991 in 1991, izdala Univerza Boris
Kidrič. gnn-101237
Bera Dalibor, Polanškova ulica 21, Ljubljana, delovno knjižico. gns-101253
Bodanec Katja, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika v Ljubljani. gnc-101444

Dolničar Rok, Brestova 21, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 42264801, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gns-101653

Knap Barbara, Pribinova 7, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gnm-101584

Dular Katja, Jurka vas 33, Straža, študentsko izkaznico, št. 18010875, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-101468

Kogoj Matija, Grgar 27, Grgar, študentsko izkaznico, št. 1801007, izdala Filozoifska fakulteta v Ljubljani. gne-101317

Đukić Biljana, Verdijeva 18, Piran - Pirano, obveznico, št. 0145, izdana 8. 9. 1992
Metropol
Hoteli
Portorož
d.d..
gnq-101384

Kolenc Judita, Podgora 50, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 01001183,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnk-101411

Ferlič Valerija, Zimica 39, Zgornja Korena, študentsko izkaznico, št. 93396733.
m-1199

Koncilija Silvica, Maistrova 8, Mengeš,
delovno knjižico. gnk-101436

Fras Jasmina, Ulica svobode 83, Piran Pirano, delovno knjižico, izdala UE Piran.
gnh-101139
Gabrovšek Boštjan, Za hribom 2, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 01001601, izdala
Pedagoška fakulteta. gnb-101145
Gal Jožica, Jenkova 11, Velenje, delnice KRS Velenje št. 021678, 021679 in
021680. gnu-101001
Golob Tomaž, Vrhloga 45/a, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 7697.
m-1209
GRAFO LIT d.o.o. ŽALEC, Vrbje 80/a,
Žalec, potdilo o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št. 0010520/175 z dne
16. 11. 2002. gny-101505
Grebenc Matic, Smerdujeva ulica 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19781146, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnj-101487
Homan Anka, Okiškega ulica 20, Ljubljana, delovno knjižico. gns-101578
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
licenco, št. 0000375 z dne 17. 11. 1997
za vozilo Renault AE 380 TG, reg. št. KP
H1 - 909. gnn-101208
INTEREUROPA TRANSPORT D.O.O.,
Vojkovo nabrežje 32, Koper - Capodistria,
licenco, št. 0000375 z dne 17. 11.1997
za vozilo Renault G 380.19, reg. št. KP H1
- 916. gnm-101209
IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco, št. 0000223/21, izdala
1. 12. 1997 za vozilo Mercedes - Benz,
reg. št. CE 71 - 06T. gnk-101211
Jakolič Sebastjan, Krčevina pri Vurbergu 58, Ptuj, študentsko izkaznico, št.
29013605. m-1202

Crož Diana, Vukovski vrh 29, Jarenina,
delovno knjižico, št. 1449. m-1212

Jovanovič Maša, Igriška 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21017074, izdala
FDV v Ljubljani. gne-101667

Cvetkovič Nino, Blejska Dobrava 147,
Blejska Dobrava, delovno knjižico.
gns-101278

Jović Lidija, Kolodvorska 28, Zagorje ob
Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnu-101276

Končan Matic, Kogojeva ulica 1, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gnz-101046
Kosmač Ciril, Lokrovec 41, Celje, dvižni
listek , št. 8218 pri urarju Trglavčnik Celje.
m-1200
Kostevc Žaro, Kozje 136, Kozje, delovno knjižico. gno-101157
Kralj Marko, Novačanova 15, Poljčane,
študentsko izkaznico, št. 93488520, FERI
Maribor. m-1234
Kralj Milan, Suhadolčanova 32, Ljubljana-Črnuče, delovno knjižico. gnz-101146
KRKATUR d.o.o., Ulica talcev 2, Novo
mesto, licenco, št. 0000208/00117/215,
serijska št. G 1001035 z veljavnostjo do
11. 9. 2007 za avtobusz reg. št. NM 96 65C. gnd-101168
Kukovec Boštjan, Podgorci 12/a, Podgorci, študentsko izkaznico, št. 93487309.
m-1204
Lenarčič Peter, Drenov grič 159, Vrhnika, delovno knjižico. gng-100990
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, licenco, št. 10059/111
za vozila z reg. št. LJ T5 - 10E, LJ T5 - 13E,
LJ T5 - 16E, LJ T5 - 17E in LJ U8 - 301.
gnc-101294
Mauh Miran, Škofja vas 46, Škofja vas,
delovno knjižico. gnx-101023
Merlin Cvetkovič Nada, Blejska Dobrava
147, Blejska Dobrava, delovno knjižico.
gnt-101277
Milojković Vlado, Mavsarjeva cesta 6,
Notranje Gorice, vpisni list za čoln,
št. 01-03-493/1-1997, IZ - 1382.
gnr-101633
Mrvar Špelca, Polanškova ulica 28,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18001041, izdala Filozofska fakulteta.
gno-101082
Muzek Damjan, Vošnjakova 10, Zgornja
Polskava, študentsko izkaznico, št.
1154779, izdala Pedagoška fakulteta.
m-1214
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Nikl Janez, Sladki vrh 8, Sladki Vrh, delovno knjižico, št. DK 694. m-1207
Omers Barbika, Jarnova ulica 7, Ljubljana, delovno knjižico. gno-101657
Pesttar Franc, Gorenjska cesta 6, Naklo, študentsko izkaznico, št. 30010676,
izdala Fakullteta za kemijo in kemjsko tehnologijo v Ljubljani. gnp-101331
Petek Brigita, Matena 6, Ig, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola.
gne-101067
Petrović Slobodanka, Valjavčeva 10,
Kranj, delovno knjižico. gnv-101000
Pogačnik Maja, Sp. Gorje 122, Zgornje
Gorje, študentsko izkaznico, št. 18990773,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnm-101309
Prodaja naftnih derivatov, G. Bistrica
116/b, Črenšovci, licenco, št. 0001124/33
za tovorno vozilo z reg. št. MS S1 - 790.
gnj-101537
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Radovan Terezija, Tomšičeva 39, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 019673,
019674, 019675 in 019676. gnf-101366
Rečnik Igor, Zagrad 29, Celje, delovno
knjižico. gnd-101347
Ropotar Andreja, Spodnji Brnik 79, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 01001215, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnj-101087
Rous Natalija, Cesta na Ježah 26/b,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnk-101536

Šket Jožef s.p., Prevoz blaga s kamioni,
Čača vas 44/b, Podplat, licenco št.
007423/18839/05 za vozilo z reg. oznako CE 78-38T. gnt-101156
Šolaja Tatjana, Prušnikova 29, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
31970169, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnd-101093
Turk Robert, Zajčji vrh 1/a, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. 486698, reg. št.
44365, izdana 28. 3. 2001. gni-101013

Shala Abedin, Ul. Štravhovih 29, Maribor, delovno knjižico. m-1198

Vukeljić Aleksandra, Koroška Bela, Cesta talcev 8/c, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 01098446, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnh-101564

Smrečnik Klavdija, Vorančeva ulica 21,
Radlje ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
93497346. m-1227

Zelenc Domen, Mrakova 61, Idrija, študentsko izkaznico, št. 23100325, izdala
Strojna fakulteta v Ljubljani. gnx-101098

Šimenc Leon, Ihan, Bistriška 3, Domžale, študentsko izkaznico, št. 22049670, izdala FŠ v Ljubljani. gno-101561

Zulić Davor, Dolenjska cesta 148, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET v
Ljubljani. gnb-101545

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Objava sklepov skupščin

6885
6885
6885
6890
6896
6900
6901
6902
6907
6911
6913
6913
6921
6923
6924
6928
6928
6930
6930
6931
6931
6931
6934

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Ljubljana
Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

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

6935
6935
6939
6945
6945
6946
6946
6946
6946
6946
6946
6947
6947
6948
6948
6948
6948
6948
6948
6949
6952
6955
6955
6959

