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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-77540
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikot trg 5,

1000 Ljubljana. faks: 01/43-43-564; elek-
tronski naslov: info@parkirisca-lj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja poslovno
garažne hiše Šarabon v Ljubljani.

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

ročila, če je določen: zadnje četrtletje
2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Pravna služba, Jože Golobič, tel.
300-22-23.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 9. 2002.

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 371-02-46/02-0406 Ob-77618
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila za nakup vozil za potrebe pravosod-
nih organov, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77082,
št. 371-02-46/02-0406, se naslednje toč-
ke spremenijo in se pravilno glasijo:

v 3. (a) točki se zadnji stavek pravilno
glasi:

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 21,400.000 SIT.

v 3. (b) točki se spremeni orientacijska
vrednost za sklop B in C in se pravilno glasi:

– sklop B – ocenjena vrednost brez dav-
ka na dodano vrednost je 3,000.000 SIT,

osebno vozilo karavan od 1500 do 1600
ccm: 1 vozilo,

– sklop C – ocenjena vrednost brez dav-
ka na dodano vrednost je 6,600.000 SIT,

enoprostorsko vozilo od 1600 do 1800
ccm: 2 vozili.

Opomba: v razpisni dokumentaciji so že
upoštevani popravki orientacijskih vrednosti
iz te objave.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-77472
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37 b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00;

faks: 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-ve-
lenje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo za
čiščenje kanalizacijskih cevi in črpanje
fekalij.

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

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

variantnih pomnudb, so samo dodatna opre-
ma – nadgradnja.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum odda-
je za to objavo: dne 10. 9. 2002; predvide-
ni rok dobave: 31. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37 b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00;
faks 03/896-11-27; Anton Apat za razpi-
sni del in Marjan Kotnik za tehnični opis
stroja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih od
23. 9. 2002 do 4. 10. 2002 med 9. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za dvig razpisne do-
kumentacije je potrebno nakazati 15.000
SIT na TRR št.: 02426-0012997176 –
sklic 110.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 10. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov predložitve ponudbe je
na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37 b, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum in kraj odpiranja bo dne 14. 10.
2002 ob 11. uri na Komunalnem podjetju
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320
Velenje, mala sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
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resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe:

a) pri opciji gotovinskega plačila:
– ponudbena cena: 70%,
– garancijski rok: 20%,
– rok plačila: 6%,
– dodatne ugodnosti: 4%;
b) pri opciji plačila s 36 mesečnim lea-

singom:
– ponudbena cena: 75%,
– garancijski rok: 20%,
– dodatne ugodnosti: 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, Anton
Apat.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-77473
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37 b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00;
faks: 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-ve-
lenje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: samona-
kladalno vozilo za odvoz kontejnerjev.

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

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

variantnih ponudb, so samo dodatna opre-
ma – nadgradnja.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum odda-
je za to objavo: dne 10. 9. 2002; predvide-
ni rok dobave: 31. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-00; faks
03/896-11-27; Anton Apat za razpisni del
in Marjan Kotnik za tehnični opis stroja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih od
23. 9. 2002 do 4. 10. 2002 med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TRR št.: 02426-0012997176 – sklic 111.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 10. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov predložitve ponudbe je
na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37 b, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum in kraj odpiranja bo dne 11. 10.
2002 ob 11. uri, na Komunalnem podjetju
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320
Velenje, mala sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe:

a) pri opciji gotovinskega plačila:
– ponudbena cena: 70%,
– garancijski rok: 20%,
– rok plačila: 6%,
– dodatne ugodnosti: 4%;
b) pri opciji plačila s 36 mesečnim lea-

singom:
– ponudbena cena: 75%,
– garancijski rok: 20%,
– dodatne ugodnosti: 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, Anton
Apat.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-77474
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37 b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00;
faks: 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-ve-
lenje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gradbeni
stroj – minibager.

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

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

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum odda-
je za to objavo: dne 10. 9. 2002; predvide-
ni rok dobave: 20. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b,
3320 Velenje, tel. 03/896-11-00; faks
03/896-11-27; Anton Apat za razpisni del
in Marjan Kotnik za tehnični opis stroja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih od
23. 9. 2002 do 4. 10. 2002 med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 15.000 SIT na
TRR št.: 02426-0012997176 – sklic 112.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbi je potrebno
predložiti do 11. 10. 2002 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov predložitve ponudbe je
na Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37 b, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum in kraj odpiranja bo dne 11. 10.
2002 ob 12.30, na Komunalnem podjetju
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320
Velenje, mala sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe

a) pri opciji gotovinskega plačila:
– ponudbena cena: 70%,
– garancijski rok: 20%,
– rok plačila: 6%,
– dodatne ugodnosti: 4%;
b) pri opciji plačila s 36 mesečnim lea-

singom:
– ponudbena cena: 75%,
– garancijski rok: 20%,
– dodatne ugodnosti: 5%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, Anton
Apat.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 156 Ob-77475
1. Naročnik: Inštitut za kovinske mate-

riale in tehnologije.
2. Naslov naročnika: Lepi pot 11, Ljub-

ljana, tel. 01/470-18-00, faks
01/470-19-39.

3. (a) Vrsta in količina blaga: analitski
elektronski mikroanalizator.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Lepi pot 11.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 – maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za ko-
vinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11,
dr. Matjaž Godec, tel. 01/470-19-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 12. uro, v tajništvu IMT, Lepi pot
11, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun UJP,
št. 01100-6030344339.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 9. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, tajništvo, Lepi pot 11, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 10. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
IMT, Lepi pot 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po odpi-
ranju ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb, predvideni datum odločitve
12. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
10%, rok dobave: 30%, kvaliteta blaga:
50%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Št. 429/02 Ob-77529
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

endoprotez in osteosintetskega materi-
ala.

(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; klinasto oblikovana ravna brez-
cementna endoproteza 1,

2. sklop: klinasto oblikovana ravna brez-
cementna endoproteza 2,

3. sklop: klinasto oblikovana ravna brez-
cementna endoproteza 3,

4. sklop: klinasto oblikovana ravna brez-
cementna endoproteza 4,

5. sklop: totalna cementirana kolčna en-
doproteza 1,

6. sklop: totalna cementirana kolčna en-
doproteza 2,

7. sklop: revizijska totalna kolčna endo-
proteza 1,

8. sklop: revizijska totalna kolčna endo-
proteza 2 – za težke in zelo težke primere
(osteoliza kostnine, zlomi),

9. sklop: revizijska totalna kolčna endo-
proteza 3,

10. sklop: revizijska totalna kolčna endo-
proteza 4 – tip brezcementne proteze za
velike defekte v proksimalnem delu femurja,

11. sklop: kolenska totalna endoproteza
z žrtvovanjem zadnje križne vezi,

12. sklop: kolenska totalna endoproteza
z ohranjanjem zadnje križne vezi,

13. sklop: parcialna kolenska endopro-
teza za medialno polovico sklepa,

14. sklop: totalna rotacijska kolenska en-
doproteza,

15. sklop: cementna endoproteza kolka,
16. sklop: cementna biartikularna endo-

proteza kolka,
17. sklop: biartikularna glava za kolk,
18. sklop: BIO-Modular total shoulder –

endoproteza rama,
19. sklop: zunanji fiksater,
20. sklop: monoaksialni vijaki,
21. sklop: poliaksialni vijaki,
22. sklop: redukcijski vijaki,
23. sklop: vijaki za transpedikularno fik-

sacijo pri osteoporotičnih bolnikih,
24. sklop: DHS (Dynamic Hip Screw)

sistem – dinamični kolčni vijak,
25. sklop: nepovrtan intramedularni že-

belj za femur (UNF sistem),
26. sklop: nepovrtan intramedularni že-

belj za tibijo (UTN sistem),
27. sklop: nepovrtan intramedularni že-

belj za humerus (UHN Sistem),
28. sklop: nepovrtan intramedularni pro-

ksimalni žebelj za femur (PFN Sistem),
29. sklop: titanijeve elastične žice – na-

menjene za intramedularno stabilizacijo dol-
gih kosti pri otrocih,

30. sklop: ozka 4,5 mm LC-DCP plošča,
31. sklop: široka LC-DCP plošča,
32. sklop: žlebasta 1/3 plošča,
33. sklop: rekonstrukcijska plošča,
34. sklop: T podporna plošča,

35. sklop: L oporna plošča,
36. sklop: kortikalni vijaki 2.7 premera

navoja,
37. sklop: kortikalni vijaki 3.5 premera

navoja s strmino 1,25 mm,
38. sklopi: kortikalni vijaki 4.5 premera

navoja s strmino 1,75 mm,
39. sklop: spongiozni vijaki 4.0 premera

navoja po vsej dolžini,
40. sklop: kanulirani vijak 7.0 premera

navoja,
41. sklop: kanulirani vijak 7.3. premera

navoja,
42. sklop: kanulirani vijak 3.5 premera

navoja,
43. sklop: univerzalni Spinalni sistem za

oskrbo torakolumbalnega dela hrbtenice,
44. sklop: LCP (Locking Compression

Plate),
45. sklop: mavčni ovoji.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave januar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo 25. 10. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 45-08-7599.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. oktober 2002 ob 12. uri, v semi-
nar 1, v 1. kleti glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garan-
cija mora veljati do 26. februarja 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. februarja 2003, predvideni datum
odločitve v mesecu decembru.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena: 100% – navedeno

merilo velja za vseh 44 sklopov predmetne-
ga javnega naročila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 63 z dne
19. 7. 2002, Ob-74277.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 161 Ob-77530
1. Naročnik: Inštitut za kovinske materi-

ale in tehnologije, IMT Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Lepi pot 11, 1001

Ljubljana, PP 431, tel. 01/470-18-00, faks
01/470-19-39.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vakuum-
ska raziskovalna oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost ponudbe po posameznih kompo-
nentah ali več komponent ali vse skupaj
(glej razpisno dokumentacijo).

4. Kraj dobave: IMT Ljubljana, Labora-
torij za metrologijo tlaka.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od novem-
bra do decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo IMT,
Lepi pot 11, Sonja Jalševac.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 9. 2002,
med 9. in 12. uro, v tajništvu IMT, Lepi pot
11, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun UJP,
št. 01100-6030344339.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za kovinske materiale in
tehnologije, tajništvo, Lepi pot 11, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
IMT, Lepi pot 11, Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 3 mesece po od-

piranju ponudb, predvideni datum odločitve
25. 10. 2002.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Št. 1 Ob-77543
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-68-744.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

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

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za ene-
ga ali več sklopov, ne morejo pa predložiti
ponudbe le za del posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Fakulteta za elektroteh-
niko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana,
kontaktna oseba je Maja Slovenc, tel.
01/47-68-744.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Fakultete za elektrotehniko pri UJP št.:
01100-6030708671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, v
zaprti pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj - Ponudba za dobavo računalniške opre-
me“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2002 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 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): po-
godba o skupnem nastopu iz katere je razvi-
dno, kdo je nosilec posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 23. 2. 2003. Predvideni datum
odločitve o izbiri izvajalca je 6. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancijski rok, kakovost in teh-
nične lastnosti opreme, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 67/02 Ob-77547
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.:
01/588--95-18, telefaks: 01/588-95-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja sistema za zbiranje in obde-
lavo podatkov emisijskih vrednosti v Jav-
nem podjetju Energetika Ljubljana.

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

4. Kraj dobave: kraj dobave in vgradnje
je Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
roku devetih mesecev od podpisa pogod-
be.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko,
2. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno zah-
tevo po faksu št. 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: vesna.dele-
on@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Ve-
sna Deleon Kreft.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775 s sklicem na št.
500-67-02. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 14. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali oseb-
no v oddelku za logistiko Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba 211.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
2002 ob 12.30 na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na podlagi izstavljenih delnih
in končnih računov za dobavljeno blago in
opravljene storitve iz predmetne razpisne
dokumentacije, v roku 30 dni od datuma
izstavitve posameznega računa.

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

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

– finančno stanje;
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve;
– garancijska doba;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 18. 12. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 80%;
– reference – 10%;
– mednarodni certifikati – 5%;
– garancijska doba – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 9. 2002.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 02-69/2002 Ob-77553
1. Naročnik: Zdravstveni dom Litija.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot 8a,

1270 Litija, tel. 01/899-51-74, faks
01/89-95-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
enega urgentnega reševalnega vozila s
povišano streho.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobavo vozi-
la je treba izvršiti najkasneje v roku 90 dni
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Litija, kontaktna oseba je Silva To-
mažič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave, pa
do 24. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, na podračun
pri UJP 01260-6030921603.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Litija, Parti-
zanska pot 8a, 1270 Litija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. oktober 2002 ob 14. uri v pro-
storih naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v znesku 1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeni so z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere so raz-
vidni medsebojni odnosi in kdo je nosilec
posla oziroma podpisnik pogodbe.

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

– da ponudnik zagotavlja dobavo blaga v
90 dneh po podpisu pogodbe;

– da nudi plačilo v treh obrokih brez
obresti z zapadlostjo januar, februar in ma-
rec 2003,

– da ponujeno blago ustreza standardom
in atestom za to vrsto blaga v RS,

– da zagotavlja servis vozila in rezervne
dele,

– da je v zadnjih treh letih opravil dobavo
razpisanih vozil vsaj trem kupcem,

– da nudi najmanj 12 mesečni garancij-
ski rok,

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;

– da zagotavlja dostavo vozila fco naroč-
nik.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, odločitev do 8. 11. 2002.

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

– cena – 80 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– garancijski rok – 15 točk.
Merila so podrobno razdelana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Zdravstveni dom Litija – Silva Toma-
žič.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Zdravstveni dom Litija

Št. 6717/02 Ob-77572
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
materialov za obnovo talnih obeležb.

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

1. sklop – enokomponentna barva za
cestišče,

2. sklop – dvokomponentna barva za
cestišče,

3. sklop – barva za cestišče na vodni
osnovi,

4. sklop – dvokomponentna barva za
cestišče za debeloslojni nanos,

detajli posameznih sklopov so v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudnik lahko da po-
nudbo za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – ac
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2002 do julij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri NLB št. 02923-0012771839 sklic na
številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2002 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

12. 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 izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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



Stran 6570 / Št. 81 / 20. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 12. 2002; datum odločitve do 7. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave,
– ustreznost blaga,
– kompletnost ponudbe.
Teža in način uporabe meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je ponovljen.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 69 z dne 2. 8.
2002 Ob-75182.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 4 Ob-77581
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni

Log 81, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laserski

tiskalnik s programsko opremo PAGE-
STREAM 350 ali podobno – dopolnitev
obstoječe opreme.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: v 8 tednih po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: EPPS, d.o.o.
Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: EPPS, d.o.o., Cesta v Mestni
log 81, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2002 ob 12. uri, EPPS
d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT.

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

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da v
zadnjih treh mesecih ni imel blokiran račun
več kot 5 dni, da ni imel izkazane izgube iz
naslova poslovanja več kot 5% skupnih pri-
hodkov, da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke; da je predložen obra-
zec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, predvi-
deni datum odločitve 18. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 75%,
– odkup obstoječih tiskalnikov – 15%,
– plačilni pogoji – 7%,
– rok dobave – 3%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 9. 2002.
EPPS, d.o.o.

Št. 162 Ob-77628
1. Naročnik: Inštitut za kovinske materi-

ale in tehnologije.
2. Naslov naročnika: Lepi pot 11, Ljub-

ljana, tel.: 01/470-18-00, faks:
01/470-19-39.

3. (a) Vrsta in količina blaga: enokomor-
na vakuumska peč Ipsen VTTC-324R s
homogenim plinskim hlajenjem pod vi-
sokim tlakom (rekonstrukcija).

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Lepi pot 11,
Center za vakuumsko toplotno in kemoter-
mično obdelavo materialov.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od oktobra
do decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Inštitut
za kovinske materiale in tehnologije, Lepi
pot 11, tajništvo: Sonja Jalševac, tel.
01/470-18-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 12. uro v tajništvu IMT, Lepi pot
11, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun UJP
01100-6030344339.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije, tajništvo, Lepi pot 11, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 10. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
IMT, Lepi pot 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 10 % ponudbene
vrednosti z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po
odpiranju ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb, predvideni datum odločitve
15. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
10 %, rok dobave: 30 %, kvaliteta blaga:
50 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije

Št. 1.7.4296/2002 Ob-77630
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

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

potrebno dobaviti: tolčenec 13.345 m3,
sipina 470 m3.

b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sku-
paj: ponudba naj vsebuje vse lokacije, izbor
je možen za posamezne lokacije.

4. Kraj dobave: lokacije po Sloveniji:
1. Ljubljana okolica, 2. Celje okolica, 3. Ma-
ribor okolica, 4. Novo Mesto okolica, 5.
Nova Gorica okolica, 6. Postojna okolica.

5. Sprejemljivost varijantnih po-
nudb: variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: konec:
31. 12. 2002, v slučaju zagotovljenih sred-
stev se z izbranim ponudnikom sklene po-
godba za naslednje obdobje.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske železnice
d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks: 00386 (0)129-14-833.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600 SIT
(DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski
banki, tuji ponudnik pa 35 EUR na devizni
račun NLB 01000 – 0000200097 – 900 –
7100 -978- 59383/4.

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
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o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
Teledom-a, Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z dav-
čno številko s pripisano kontaktno osebo in
številko faksa.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, sejna so-
ba št. 606, Kolodvorska 11, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: mani-
ca v višini 3% od vrednosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

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

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

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

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

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

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

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev;
– da predloži pisna dokazila in informa-

cije iz katerih je razvidno, da ponudnik raz-
polaga z najnovejšimi certifikati kakovosti.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 60 dni od odpira-
nja ponudb,

– predvideni izbor do 25. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,

plačilni rok in reference.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: Center za nabavo, faks
01/29-148-33; e-pošta:nabava@slo-zelez-
nice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002

Slovenske železnice d.d.
Ljubljana

Št. 029/2002 Ob-77644
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

dukcijska digitalna avdio mešalna miza
(Post production digital audio mixing
console) - 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: največ 90
dni po podpisu pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. (1) 475 3740 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljna pre-
ko 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 029/2002-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
22.10. 2002 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2002 ob 12. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, v znesku 1,000.000 SIT in veljavna do
23. 12. 2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 50 %, tehnična ustreznost
sistema - 30 %, servis - 10 %, odobreni od-
stotek popusta na cenik rezervnih delov -
5 %, cena “košarice“ rezervnih delov - 5 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

JZ Radiotelevizija Slovenija

Št. 2020-09-02-002 Ob-77741
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni

Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Povšetova 5,

1000 Ljubljana, telefon: 01/300-55-30
faks: 01/232-29-64, e-mail: Tatjana Rom-
šek-Poljšak@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dostava
pripravljenih obrokov hrane za potrebe
zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana in oddel-
kih Novo mesto, Radovljica in Ig in
ZPKZ Ig.

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

– prvi sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Novo mesto,

– drugi sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Radovljica,

– tretji sklop – ZPKZ Ljubljana oddelek
Ig in ZPKZ Ljubljana,

– četrti sklop – ZPKZ Ig.
4. Kraj dobave: za ZPKZ Ljubljana od-

delek Novo mesto: Jerebova 1, Novo me-
sto ; za ZPKZ Ljubljana oddelek Radovljica:
Gorenjska cesta 15, Radovljica; za ZPKZ
Ljubljana oddelek Ig: Ig 134, Ig in ZPKZ
Ljubljana: Povšetova 5, Ljubljana; za ZPKZ
Ig: Ig 136, Ig.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prvi in drugi
sklop od 1. 12. 2002 do 31. 12. 2003; za
tretji sklop: oddelek Ig od 1. 12. 2002 do
31. 12. 2003 in za ZPKZ Ljubljana v prime-
ru nepredvidenih dogodkov (prenova kuhi-
nje in podobno); za četrti sklop od 1. 12.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti pri naročniku
osebno, po pošti, po telefaksu ali e- mailu.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 4. 11. 2002
ob 10. uri na sedežu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
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cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, če vrednost ponud-
be presega 30 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za blago bo opravljeno v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: kot je to določeno v po-
gojih iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta najkasneje 5 dni po
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirne vrednosti naročil so: za prvi
sklop 35,144.000 SIT, za drugi sklop
23,964.000 SIT za tretji sklop: oddelek Ig
19,968.000 SIT in ZPKZ Ljubljana
18,430.000 SIT, za četrti sklop
31,959.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Zavod za prestajanje kazni zapora
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

Preklic

Št. 02/321171/11 Ob-77701
Preklicujemo objavo javnega razpisa za

oddajo naročila gradnje po odprtem postop-
ku za obnovo fasade in strehe na objektu
Kongresni trg 3 v Ljubljani, ki je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 6. 9.
2002, Ob-76800.

Mestna občina Ljubljana

Popravek

Ob-77574
V javnem razpisu za gradnjo občinske

ceste JP 741320 Globočec-Prekože, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne

13. 9. 2002, se 7. točka popravi in pravil-
no glasi:

7. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Že-
tale, tel. 02/765-30-10, tajništvo – Mil-
ka Kopše.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od dneva razpisa od 8. do 12. ure,
do vključno 7. 10. 2002.

Ostale točke razpisa ostanejo nespre-
menjene.

Občina Žetale

Popravek
Št. 347-07-2/2002 Ob-77766

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku za izdelavo za-
pornega sloja na regionalni cesti R3-679
odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica
(skozi Sevnico), objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002, Št.
141/02, Ob-77278 se 4. točka popravi in
se pravilno glasi:

4. Kraj izvedbe: cesta R3-679 Breg–
Sevnica–Brestanica.

Direkcija Republike Slovenije
za ceste

Št. 112/02 Ob-77476
1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenj-

ska cesta 19, 4240 Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
in adaptacija Osnovne šole Antona Jan-
še v Radovljici – izvedba GOI del in zu-
nanje ureditve.

(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: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. oktobra
2002 do 1. septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ING-ARH, Po-
lona Čeh s.p., Kranjska 4, 4240 Radovlji-
ca, Ana Čeh; tel. 04/530-10-20, e-mail:
ing-arh@siol.net.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, TRR št.
07000-0000312624, pri Gorenjski banki.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ING-ARH, Kranjska 4, 4240
Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. oktober 2002 ob 12. uri, mala
sejna soba Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, Radovljica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili 17. člena ZIPROSO203 (Ur. l.
št. 103 z dne 17. 12. 2001).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da v zadnjh dveh
letih pred oddajo ponudbe ni imel nekrite
izgube, da v zadnjem letu pred oddajo po-
nudbe ni imel blokiranega računa, da v
zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe ni
bil v prisilni poravnavi, da je imel v zadnjem
letu pred oddajo ponudbe pravočasno po-
ravnane vse obveznosti do podizvajalcev,
da je v zadnjih dveh letih zgradil vsaj dva
objekta katerih vrednost opravljenih del
presega 100 mio SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
30. november 2002, odločitev o izbiri v
skladu z določili ZJN.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 70% oziroma 70 točk (po izračunu najni-
žja cena/ponujeno ceno × 70), garancijska
doba do 30% oziroma 30 točk (po izraču-
nu; za vsaki dve leti nad nudenim garancij-
skim rokom po 85. členu ZGO – 10 točk,
vendar maksimalno 30 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ING-ARH, Kranjska cesta 4, 4240
Radovljica, tel. 04/530-10-20, e-mail:
ingarh@silo.net.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. september 2002.

Občina Radovljica

Ob-77477
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
večnamenske dvorane pri podružnični
šoli Veliki Podlog.

(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: Veliki Podlog, Obči-
na Krško.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: oktober
2002, marec 2004.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
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datne informacije: Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, Zdravko Pilipovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun EZR
št.: 01254-0100008120.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi “D“
Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila bodo 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 odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če ponudbena vrednost

presega 50 mio SIT izkaže pravočasno po-
ravnavanje svojih obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, kar
dokaže s predložitvijo poročila pooblašče-
nega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigo-
vodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starej-
še od 15 dni pred dnevom oddaje ponudb
na podlagi tega javnega razpisa, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobavite-
ljev blaga, kooperantov in podizvajalcev,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

i) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,

l) da nudi 90 dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

o) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 80%,
– reference: 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 9. 2002.
Občina Krško

Št. 351-1/98 Ob-77478
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Občina Grosuplje,

Taborska c. 2, tel. 01/78-88-750, faks
01/78-88-764.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
podružnične osnovne šole, vrtca in telo-
vadnice v Št. Juriju v orientacijski vredno-
sti 300 mio SIT (z vključenim DDV).

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

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

4. Kraj izvedbe: Grosuplje – Št. Jurij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

sprejemljiva je samo ponudba po načelu
“ključ v roke“.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvidoma od
oktobra 2002 do junija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Gro-
suplje, Urad za gospodarstvo in družbene
dejavnosti, Pavšek Mirjam gr. inž. tel.
01/78-88-779.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času razpisa
vsak delovni dan od 8. do 14. ure ob pred-
hodni dvodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 16.000 SIT naka-
zan na podračun št. 01232-0100001923
sklic na št. 1200-260-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Grosuplje, Taborska c. 2,
1290 Grosuplje – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2002 ob 9.30 v sejni sobi
Občini Grosuplje, Taborska c. 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cije v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisnimi pogoji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
26. 4. 2002, št. 40305-0191/99.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Občina Grosuplje

Št. 03-18 Ob-77542
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
2. Naslov naročnika: Mestna občina No-

va Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, faks 05/302-12-33, tel.
05/335-01-37, Branko.Pregelj@Nova-Go-
rica.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
pilotne rastlinske čistilna naprave (RČN)
za čiščenje izcednih vod iz k.o. Stara
Gora.

(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 dokumen-
taciji.

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

4. Kraj izvedbe: Stara Gora, pri Novi
Gorici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno v razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: okto-
bra 2002, dokončanje: konec meseca no-
vembra 2002.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dvigne na Mestni občini No-
va Gorica, Oddelek za infrastrukturo in go-
spodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, Branko Pregelj univ.
dipl. inž. arh., tel. 335-01-37.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki proti
plačilu 25.000 SIT na transakcijski račun
Mestne občine Nova Gorica, št.
01284-0100014022.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 2002 ob 13. uri, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-77549
1. Naročnik: Občina Brezovica.
2. Naslov naročnika: 1351 Brezovica,

Tržaška 390, telefaks 01/365-32-23, tel.
01/365-32-23, e.mail:info@brezovica.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rušitve-
na, zemeljska, gradbenoobrtniška in in-
stalacijska dela za obnovo in prizidek
kulturnega doma.

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

končanja ali čas izvedbe: prva faza:
10. 11. 2002 do 20. 12. 2002; druga faza
do 10. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Brezovica, Brezovica, Tržaška 390,
kontaktna oseba je Janez Miklič, tel.
01/365-32-22.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure, prosimo za predho-
dno telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: plačilo stroškov raz-
pisne dokumentacije v višini 30.000 SIT
na transakcijski račun naročnika št.
01208-0100000771.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. oktober 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brezovica, Tržaška
390, 1351 Brezovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. oktober 2002 ob 12.30 v sejni
sobi na sedežu naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30-dnevni rok plačila, Zakon o javnih
financah, Zakon o izvrševanju proračuna,
podzakonski akti o finančnem poslovanju
posrednih proračunskih porabnikov, avan-
sa ni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
njena pogodba o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja izvedbo naročila s po-
dizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: izjava o bančni ga-
ranciji za dobro izvedbo pogodbe, mini-
malni rok plačila je 30 dni; skrajni rok za
zaključek prve faze je 20. 12. 2002; skraj-
ni rok za zaključek druge faze je 10. 5.
2003; pisne izjave podizvajalcev, da je po-
nudnik pravilno in pravočasno poravnal za-
padle obveznosti do njih; sklenjena pogod-
ba o skupnem nastopanju v primeru iz
predhodne točke te objave; podatki o ključ-
nem tehničnem osebju in drugih strokov-
nih delavcih ponudnika, izjava ponudnika o
obveznostih po Zakonu o tehničnih zahte-
vah za proizvode in ugotavljanju skladno-
sti, o sposobnosti dajanja tehničnih infor-
macij in zagotovitvi garancij, izjava o varno-
sti (brez ocene tveganja).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 1. 2003, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 31. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 75%,
– plačilni roki – 10%,
– reference – 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 9. 2002.
Občina Brezovica

Št. 3/1-02 Ob-77550
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela na črpališču in na rezervarju
Čezarji.

(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: Čezarji, Mestna občina
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 15. 11. 2002. Predviden čas do-
končanja je 15. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rižanski vodo-
vod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100, Boris Hr-
vatin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 2002,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT. Način
plačila je: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper
(tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 2002, ob 13.15, v mali sejni sobi
(št. 113) na Rižanskem vodovodu Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 2,200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisnih 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 12. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 25. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.,-s.r.l.

Št. 2/02 Ob-77555
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

primarnega vodovodnega sistema Jeze-
ro – Meglenik.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

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

4. Kraj izvedbe: KS Dolenja Nemška
vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne – samo informativno.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 20,000.000 SIT v letu 2002, osta-
lo pa v letu 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d., Trebnje, št.
03153-1005330917, s pripisom “izgrad-
nja vodovoda Meglenik“ – predložitev potr-
dila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 10. 2002 ob 12. uri, na naslovu Komu-
nala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti naročniku bančno ga-
rancijo v višini 5 % razpisne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): na-
ročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 30. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje

pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 3/02 Ob-77558
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

sekundarne kanalizacije Čatež.
(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: Dolenja vas pri Čatežu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

– samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 20,000.000 SIT v letu 2002, osta-
lo pa v letu 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
– kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., tel.
07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun pri SKB banki d.d., Trebnje, št.
03153-1005330917, s pripisom “izgrad-
nja sekundarne kanalizacije Čatež“ – pre-
dložitev potrdila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d.o.o., Goli-
ev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 10. 2002 ob 11. uri, na naslovu Komu-
nala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti naročniku bančno ga-
rancijo v višini 5% razpisne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): na-
ročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 30. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 30/2002 Ob-77560
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
zbirnega centra Tezno – gradbeno obrt-
niška dela, strojne in elektro instalacije,
ureditev okolja in kanalizacija.

(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: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
60 dni.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača z virmanom na transakcij-
ski račun številka 04515-0000175787, pri
NKBM Maribor, s pripisom “Za razpisno
dokumentacijo: gradnja zbirnega centra
Tezno“.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 16. 10. 2002 do 12. ure. Ponudbe je
potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov
naročnika. Na kuverti mora biti vidna ozna-
ka “Ne odpiraj – ponudba. Gradnja zbirne-
ga centra Tezno – JN 30/2002“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
2002 ob 12.15, na naslovu: Snaga, javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega raz-
pisa 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 šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 1. 2003. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bo naročnik z obvestilom obve-
stil vse ponudnike v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 75%, rok dokončanja del 10%,
reference 10%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko

dobi telefonsko od kontaktne osebe Mateja
Šnuderla, tel. 02/33-13-551. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgo-
vori, pomembni za vse kandidate, bodo po-
slani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Snaga, javno podjetje d.o.o.

Št. 1-02 Ob-77575
1. Naročnik: ŠRC Zavod Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana, tel. 43-15-155, faks
23-17-784.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija upravne stavbe, vzhod-zahod.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celovška 25.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 11. 2002 -
30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Enota športni
objekti, Gosak, I. nad., Celovška 25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 23. 9. do 8. 10.
2002 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 27.000 SIT, na TR
01261-6030721152, UJP.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ŠRC zavod Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2002, ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah v 60 dneh.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 100 dni po
odpiranju ponudb, odločitev 22. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 t; garancija 10 t; reference 20t.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

ŠRC Zavod Tivoli

Št. 110-1/02 Ob-77615
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: zapiranje
prehodov preko srednjega ločilnega pa-
su na avtocestah.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje AC baze Po-
stojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel (01)
47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Breda Rok, univ.
dipl. inž. grad. – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
tel. 01/30-94-272 faks 01/30-94-264.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 10. 2002 do 10,30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 10. 2002 ob 11. uri v prostorih Družbe
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 760.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 23. 4. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 6. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 9. 2002.

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

Št. 403-252/98 Ob-77621
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. (a) Obseg in opis gradnje: sanacija
temeljev, vertikalnih in horizontalnih
nosilnih elementov ter sanacija strehe
na objektu Valvasorjeva hiša (EŠD
306).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pred-
ložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: Valvasorjeva hiša
(EŠD 306), občina Krško.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: december
2002, julij 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Janja Špiler ali Matjaž Pirc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2002, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije 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 odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepovedu-
je opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga 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 revi-
zorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na pod-
lagi tega javnega razpisa, poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

i) da predloži bančno garancijo za res-
nost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

k) da nudi 90 dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s pod-
izvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse
zahtevane dokumente iz razpisne dokumen-
tacije,

n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpis-
ne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:

– ponudbena cena 55%,
– reference 45%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 9. 2002.
Občina Krško

Št. 351-4/02 Ob-77625
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Občina Mozirje,

Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje; tel.
03/839-33-00, faks 03/839-33-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Kolovrat.

(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 Mozirje, zase-
lek Kolovrat.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: oktober 2002,
dokončanje v 1. mesecu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mozir-
je, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje - Janez
Janko, tel. 83-93-310.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
po predhodnem dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na TRR št.
01279-0100018729 pri UJP Urad Žalec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 10. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mozirje - tajništvo, Sa-
vinjska cesta 7, 3330 Mozirje. Zapečatena
kuverta mora biti jasno označena s pripisom
“Ponudba - ne odpiraj“, z navedbo predme-
ta javnega naročila in popolnim naslovom
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek 15. 10.
2002 ob 13. uri v sejni sobi Občine Mo-
zirje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se bo financiralo iz proračuna RS in
proračuna Občine Mozirje v skladu s po-
godbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel v
roku enega tedna od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Občina Mozirje

Št. 16-9-2002 Ob-77629
1. Naročnik: Občina Šempeter-Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter

pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

pločnika in javne razsvetljave v naselju
Bazara.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in iz-
delava PID dokumentacije.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2002
- februar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šem-
peter-Vrtojba, Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž.
grad., 041/624-196.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, podra-
čun pri UJP Urad Nova Gorica:
01383-0100014409.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šempeter-Vrtojba, Ce-
sta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002, ob 13. uri v sejni sobi
Občine Šempeter- Vrtojba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 60 dni po
odpiranju, v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference, ga-
rancijski rok, vse v skladu z merili iz razpi-
snih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Občina Šempeter-Vrtojba

Ob-77642
1. Naročnik: Srednja biotehniška šola

Kranj.
2. Naslov naročnika: Smledniška cesta

3, 4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

hleva za govedo in konje in senika s
spremljajočimi objekti – gradbeno, obrt-
niška dela.

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

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

4. Kraj izvedbe: posestvo Strahinj, Ob-
čina Naklo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od oktobra 2002
do oktobra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Sred-
nja biotehniška šola Kranj, Tone Pečarič,
tel. 041/499-933, faks 04/280-57-18,
tone.pecaric@guest.arnes.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 25. 9. 2002 do 2. 10. 2002, v času od
9. do 11. ure s potrdilom o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 30.000 SIT je po-
trebno plačati na TRR 01100-6030698292.
Na virmanu mora biti naveden tudi naziv raz-
pisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2002 do
10. ure dopoldan.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja biotehniška šola, Smle-
dniška cesta 3, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2002 ob 11. uri dopoldne,
Mega d.o.o., Kranj, Britof 292, Kranj.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
ponudnik ne nastopa sam, mora predložiti
pogodbo o obliki poslovnega sodelovanja

in njeni vsebini, vključno z navedbo strokov-
ne kvalifikacije oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po roku, določenem za odpiranje
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, garancijski roki 10%, kadrovska se-
stava 5%, reference 5%, zgodnejše dokon-
čanje del 5%, druge ugodnosti 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Srednja biotehniška šola Kranj

Ob-77647
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o..
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, telefon 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda Dol–Rakovec – I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Dol pri Hrastniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Maj-
da Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno do-
biti pri Cveti Popotnik Pršo na tel.
03/56-26-144 int. 499.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 11. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 4. 1. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 11.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 15 točk,
– plačilni pogoji do 20 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 9. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. A-142-G/02 Ob-77704
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moder-
nizacija ceste R3-645 odsek 1189
Sostro-Besnica od km 2+750 do km
3+300.

(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: Cesta R3-645 Zadvor
– Šmartno pri Litiji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Rok izvedbe del: 19. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 10.
2002 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT je
treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki se mora glasiti na 3 % vredno-
sti javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 63 z dne
19. 7. 2002, Ob-74347.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 351-01-30/2002-15 Ob-77707
1. Naročnik: Občina Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 7,

2370 Dravograd, tel. 02/878-30-11, faks
02/878-32-84, elektronski naslov: pete-
lin.irena@dravograd.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
pločnika skozi naselje Črneče v dolžini
1280 m.

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

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

4. Kraj izvedbe: Črneče pri Dravo-
gradu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 11. 2002
do 30. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Ob-
čina Dravograd Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, kontaktna oseba je Petelin Irena.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 14.
oktobra 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati s po-
trdilom o plačilu materialnih stroškov za
izdelavo razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT, na račun naročnika, št.:
01225-0100009832.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. oktober 2002 ob 10. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z zakonom.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 11. 2002. Naročnik bo ponudnike ob-
vestil o odločitvi v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. september 2002.

Občina Dravograd
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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

Preklic

Št. 35209-0002/2002-46/01 Ob-77537
V  Uradnem  listu  RS,  št.  74  z  dne

16. 8. 2002 je bil pod številko
35209-0002/2002-46/14, Ob-75981,
objavljen  javni  razpis  za  oddajo  koncesi-
je  za  izvajanje  dimnikarske  službe  na
območju  Mestne  občine  Kranj,  ki  ga
preklicujemo.

Mestna občina Kranj

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 2020-09-02-002 Ob-77604
Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik

ZPKZ Ljubljana zavrnil vse pravočasne po-
nudbe, ki so prispele na javni razpis po
odprtem postopku za dostavo pripravljenih
obrokov hrane za potrebe zaprtih oseb v
ZPKZ Ljubljana in oddelkih Novo mesto,
Radovljica in Ig in ZPKZ Ig, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75112.

Zavod za prestajanje kazni Zapora
Ljubljana

Popravek
Ob-77772

V javnem razpisu za najem s postopnim
odkupom - leasing neopremljenih poslovnih
prostorov za potrebe Ministrstva za kulturo,
ponovitev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 6. 9. 2002, Ob-76750, se
7. točka pravilno glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka najema je 1. 2. 2003 – rok tra-
janja najema je 12 let oziroma 144 me-
secev.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Popravek

Št. 404-08-132/2002-7 Ob-77536
V objavi javnega razpisa za oddajo naro-

čila storitev po odprtem postopku za izvaja-
nje seminarjev na področju informatike in
komunikacije MORS 142/2002-ODP, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, številka 77 z
dne 30. 8. 2002, Ob-76400, se 17. točka
pravilno glasi:

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba za posamezen razpored
bo izbrana po naslednjih merilih:

– cena ponudbe za razpored 65%,
– kakovost ponudnika 35%,
Skupaj 100%.

Kakovost ponudnika sestavljajo:
– izvajanje 25%,
(metodologija 60%, dodatno izobraževa-

nje 20%, dokazila o kakovosti 20%),
– programi 20%
(vsebine usposabljanj 60%, enakost iz-

vedb 20%, prilagodljivost izvedb 20%),
– gradiva 30%
(kakovost gradiv 70%, vsebina gradiv 30%),
– izvajalci 10%
(zaposleni 50%, pogodbeni 50%),
– ostali elementi 10%
(količina gradiv 60%, odkup avtorskih pra-

vic 10%, razpoložljivost 10%, odzivnost 20%),
– ostale ugodnosti 5%.

Ministrstvo za obrambo

Popravek
Št. 413 Ob-77652

V javnem razpisu za restavracijske stori-
tve – izvajanje prehranjskih storitev za po-
trebe šolske kuhinje, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 60-61 z dne 12. 7. 2002,
Ob-73940, se naslednje točke spremenijo
ali dopolnijo, tako da se pravilno glasijo:

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: spremembe
in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo
poslane vsem ponudnikom, ki so prevzeli
razpisno dokumentacijo v roku, objavljenem
v razpisu z dne 12. 7. 2002.

9. (a) Datum, in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti na naslov šole do 4. 10.
2002 do 12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 7. 10. 2002 ob 8. uri v prostorih
osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Ki-
dričeva 49, 4000 Kranj.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 11. 2002, predvideni datum odloči-
tve bo 15. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 25 točk,
– višina sredstev za sovlaganje v opre-

mo razdeljevalnice hrane do 25 točk,
– reference do 25 točk,
– oddaljenost kuhinje od šole do

15 točk,
– zaposleni živilski tehnologi do 5 točk,
– raznolikost ponudbe (jedilnikov) do

5 točk.
Ostale točke ostanejo v veljavi iz prvega

razpisa z dne 12. 7. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 9. 2002.
Osnovna šola

Franceta Prešerna Kranj

Popravek
Ob-77767

V javnem razpisu za upravljanje z vzdrže-
vanjem hidromelioracijskih sistemov I. del,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z
dne 30. 8. 2002, Ob-76472, Št.
329-05-19/2002 in popravka javnega raz-
pisa, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77434, Št.
329-025-19/2002/2, se naslednje točke
ponovno popravijo in se pravilno glasijo:

8. (b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak dan od
9. do 14. ure na naslovu naročnika, soba
707, VII. nadstropje; naročnik organizi-
ra sestanek s ponudniki v sredo 9. okto-
bra 2002 ob 10. uri, naslov naročnika
sejna soba K603, VI. nadstropje.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2002, ob 10. uri, naslov
naročnika sejna soba K603, VI. nad-
stropje.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 21. 11. 2002, predvideni datum odlo-
čitve 30. 10. 2002.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 400-07-6/2002 Ob-77479
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija Republike Slove-
nije za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: ureditev Save od izliva
Kamniške Bistrice in Ljubljanice do Šen-
tjakoba – odsek v dolžini 4.570 m; zasno-
va (I B, št. kateg. 27- druge storitve).

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

5. Kraj izvedbe: na terenu in na sedežu
izbranega ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Kristina Vidmar, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 205/II, tel. 01/478-44-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25232-7141998-21929902.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija Republike Slo-
venije za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2002 ob 10. uri, MOP, Agen-
cija Republike Slovenije za okolje, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201/II.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji finansiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,

– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega računa v
preteklih šestih mesecih ni večje od treh
dni od datuma izstavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od šestdeset dni od odpiranja ponudb,

– da skupni obseg ur neposrednega de-
la potencialnih podizvajalcev v projektni sku-
pini ne presega polovice ur celotne projek-
tne skupine.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh po-
gojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija ni na voljo v
elektronski obliki.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija RS za okolje

Št. 28/02 Ob-77520
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-94-02, telefaks 01/588-94-09.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja rezervo-
arskih kapacitet za utekočinjeni naftni
plin (UNP) na lokacijah Zalog in Koseze
po sklopih:

– lokacija Zalog, Agrokombinatska 59,
Ljubljana;

– lokacija Koseze, Podutiška 99, Ljub-
ljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dniki lahko kandidirajo za naročilo po posa-
meznih sklopih ali za oba sklopa skupaj.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zalog, Agro-
kombinatska 59 in Koseze, Podutiška 99.

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

končanja ali čas izvedbe: oddaja rezervo-
arskih kapacitet za UNP na lokacijah Zalog
in Koseze za nedoločen čas.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko,
2. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno za-
htevo po faksu 01/588-94-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu jurij.juren@energe-
tika-lj.si. Kontaktna oseba je Jurij Juren.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., št. 17000-0000053775
s sklicem na št. 400-28/02. Plačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljub-
ljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v Oddelek za logistiko Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1001 Ljubljana, 2. nadstropje,
soba 211.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 10.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, prvo nadstropje, sejna
soba področja za distribucijo plina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 18. 12.
2002.

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): po-
godba.

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

– finančno stanje,
– izhodiščna najemnina,
– licenca za opravljanje energetske de-

javnosti skladiščenja plinskih goriv,
– tehnične zahteve,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 8. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena najemnina 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 64-66 z dne
26. 7. 2002, Ob-74692.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 040/2002-3 Ob-77538
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava predti-
skanih obrazcev za izpis mesečnega
obračuna RTV-prispevka, opominov za
neplačani prispevek, odločb o obvezno-
sti plačila prispevka za programe RTV
Slovenija, sklepov o prisilni izterjavi dol-
ga, obvestil o višini RTV - prispevka za
trajnike in pisem s pozivom na prijavo
sprejemnikov za fizične in pravne ose-
be, izpisovanje vsebine, naslovne strani
in vstavljanje občasnih prilog ter odda-
janje pošiljk pošti v prenos.

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 do-

končanja 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 Sloveni-
ja, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve
in javna naročila - Jože Fekonja, Čufarjeva ul. -
veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks:
01/475-21-86 ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno  dokumentacijo:  vsak  delovni
dan med  9.  in  10.  uro  do roka   oddaje
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija v pisni obliki bo na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaksu na št. (1) 475
2186 in na podlagi dokazila o vplačilu.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplač-
na. Način plačila je negotovinski, na po-
dračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV
040/2002-3L-ODP/S) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
16. 10. 2002 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2002 ob 11. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT veljavna do 31. 12. 2002.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, okto-
ber/november 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 30%, plačilni pogoji - 5%,
rok izvedbe - 50%, reference - 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48 z dne 31. 5.
2002, Ob-70320.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 2010-0006/2002-04/01 Ob-77567
1. Naročnik: Nepremičninski sklad po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja

d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana in Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: NSPIZ, Mala ulica
5,1000 Ljubljana in JMSSM, Grajski trg 1,
2000 Maribor.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dobava in monta-
ža opreme za kuhinje, kopalnice in sku-
pni prostor za 34 stanovanj v stanovanj-
skem bloku B z varovanimi stanovanji
ob Panonski ulici v Mariboru.

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

5. Kraj izvedbe: Maribor, stanovanjski
blok ob Panonski ulici.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Velt d.o.o.,
Cesta OF 42, 2000 Maribor, Mateja Ribič,
tel. 02/480-06-43.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 9. 2002
dalje – vsak delovni dan od 8. do 10. ure,
na sedežu podjetja Velt d.o.o.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije vplača zainteresirani ponudnik z
virmanom 12.000 SIT na TRR podjetja Velt
d.o.o., št. 04515-0000464750, z namenom
nakazila “za dvig razpisne dokumentacije“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni medobčinski stanovanj-
ski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Mari-
bor, tajništvo – soba 206. Zapečatene ku-
verte morajo biti vidno označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za izdelavo, dobavo
in montažo opreme za kuhinje, kopalnice in
skupni prostor za 34 stanovanj v stanovanj-
skem bloku B z varovanimi stanovanji ob
Panonski ulici v Mariboru.“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 10. uri, na naslovu:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Mari-
bor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, sejna so-
ba št. 209.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vredno-
sti 25,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali skupno
(skupno nastopanje-joint venture) z oprede-
litvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90-dni od datuma za oddajo po-
nudbe. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 8. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference ponudnika za tovr-
stna dela. Način uporabe meril in teža posa-
meznega merila je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor

Št. 50-336-112/02 Ob-77570
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: odvoz, pranje,
likanje in dostava perila.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Servi-
sna služba, dodatne informacije Andrej So-
bočan, tel. 01/47-58-246, razpisna
dokumentacija se lahko zahteva osebno ali
pisno na naslovu naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR, št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija Perilo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 25. oktobra 2002
do 11.30.

(b) Naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti ponudbo: Inštitut za rehabili-
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tacijo, Servisna služba, Linhartova 51,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 25. oktobra 2002 ob 12. uri, v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljublja-
na, Linhartova 51.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v veliko-
sti 10% razpisane vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2003, predvideni datum odločitve
je 8. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 025-9672002-2 Ob-77576
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, v svojem imenu ter po pooblastilu
v imenu in za račun naročnika: Ministrstvo
za finance – Carinska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, faks 01/478-48-34,
tel. 01/478-48-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zagotovitev pla-
čevanja z uporabo plačilnih in kreditnih
kartic, finančne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja po sklopih. Ponudniki
lahko predložijo ponudbe za en sklop ali za
oba sklopa ali za posamezno kartico iz sklo-
pa 2; sklop 1: plačevanje z uporabo kartic
Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali Ac-
tiva); sklop 2: plačevanje z uporabo drugih
plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic iz
sklopa 1).

5. Kraj izvedbe: lokacije naročnikov.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: testni enoti –
15. 11. 2002 – 14. 12. 2002, ostale loka-
cije predvidoma od 20. 12. 2002 do
19. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, tel. 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 10. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prevzem razpisne doku-
mentacije v fizični obliki pri naročniku – ne-
gotovinsko plačilo v višini 4.000 SIT na po-
dračun EZR, št. 01100-1000616337, mo-
del 11, sklic 25127-7141998-00000002,
na spletnih straneh Geodetske uprave Re-
publike Slovenije – brezplačno.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2002 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik, ki je banka ali
hranilnica: veljavno odločbo Banke Sloveni-
je o izdaji dovoljenja za opravljanje storitve
in bonitetno poročilo po zadnjih revidiranih
podatkih izdano s strani banke Slovenije,
ostali ponudniki BON-1/P in BON-2.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99
in spremembe).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 5. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklop
1: edino merilo je povprečje višine provizij,
ponderiranih s tržnim deležem posamezne
kartice tega sklopa, sklop 2: edino merilo je

višina provizije posamične ponujene plačil-
ne ali kreditne kartice.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 110-1/02 Ob-77616
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD, PZI in PZR za
cestninsko postajo Dragotinci na AC od-
seku Lenart – Beltinci.

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

5. Kraj izvedbe: AC Lenart – Beltinci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno doumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 123/I, kontaktna ose-
ba je Marjana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Florjana Volk, univ. dipl. inž. grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Einspieler-
jeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-255, faks
01/30-94-260.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 10. 2002 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
25. 10. 2002 ob 9. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 345.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 23. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 6. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 9. 2002.

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

Ob-77632
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/6-606-306, faks
05/6-606-305.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za opravljanje storitev pranja in negova-
nja bolnišničnega perila.

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: Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2002
– november 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: doku-
mentacija se lahko zahteva v tajništvu, pri
Biserki Benedetti, v 3. nadstropju na naslo-
vu naročnika, dodatne informacije o razpisu
dobijo zainteresirani samo pisno pri – Rudi
Benko, univ. dipl. ek., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
do dneva za oddajo ponudb med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen),
plačilo virmansko na transakcijski račun na-
ročnika 01100-6030277118.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2002 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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: skla-
dno 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji so raz-
vidni iz vsebine razpisne dokumentacije.

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 65%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila
75,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002

Splošna bolnišnica Izola

Št. 09/2002 Ob-77639
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43, durs.razpisi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: svetovanje pri
uporabi orodja Advantage: Plex za načr-
tovanje, razvoj in implementacijo VIES
za potrebe Davčne uprave Republike
Slovenije. Sklic: Priloga I A pod št. 7 raču-
nalniške storitve in sorodne opreme.

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

5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu in pri na-
ročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november 2002
do december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
SORIT, soba 136 ali na zahtevo po elek-
tronski pošti: durs.razpisi@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila. Za dvig razpisne
dokumentacije pri naročniku ali v zahtevi po
elektronski pošti je potrebno navesti podat-
ke: naziv in naslov interesenta, kontaktna
oseba, elektronski naslov, številka telefona
in številka faksa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene na sedež naroč-
nika najkasneje do 4. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, glavna pisarna DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 4. 11. 2002 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:

a) Garancija za resnost ponudbe. Ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za res-
nost ponudbe. Predložena bančna garancija
ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpi-
sne dokumentacije in ne sme vsebovati do-
datnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot
jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga
določi naročnik ali spremembe krajevne pri-
stojnosti za reševanje sporov med upravi-
čencem in banko. Bančna garancija mora
biti izdana v višini 2,000.000 SIT in mora
veljati do vključno 30. 11. 2002.

b) Garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan naj-
kasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe,
kot razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe.
Veljavnost bančne garancije je določena do
izteka roka za izvedbo pogodbenih del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora imeti
zaposlenega vsaj enega svetovalca ali anali-
tika z najmanj petletnimi aktivnimi izkušnja-
mi z modeliranjem podatkov pri vsaj treh



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 20. 9. 2002 / Stran 6585

podobnih projektih ter najmanj tri razvijalce
z najmanj triletnimi izkušnjami z uporabo
orodja Advantage:Plex na podobnih projek-
tih. Zahtevana pisna dokazila za dokazova-
nje izpolnjevanja pogojev so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varstvu osebnih podatkov in
zakonodaja, ki ureja davčno poslovanje in
drugi predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: reference o svetovanju pri podobnih
projektih, skupna cena razpisanih storitev,
delovne izkušnje in specialistična znanja
kadrov.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 143/2002 Ob-77705
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvajanje konzul-
tantskih in inženirskih storitev pri uprav-
ljanju, vzdrževanju in varstvu državnih
cest (ZJN-1: 12. točka v prilogi 1A).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

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

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

končanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvajanja storitev je od 1. 1. 2003 do
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 418/IV, Anita Bavdek – tel.
01/478-80-34, faks 01/478-80-36. Do-
datne informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo daje Matija Majdič – tel.
01/478-80-60, faks 01/478-80-70.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 25.000 SIT naj ponudniki porav-

najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje tehničnega dela po-
nudb bo 30. 10. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000
Ljubljana. Javno odpiranje finančnega dela
ponudb bo 6. 11. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki se mora glasiti na 15,000.000 SIT in jo
naročnik lahko unovči v dobro računa Pro-
računa RS, št. 01100-6300109972.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec. Skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 14 dni po od-
piranju finančnega dela ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: stro-
kovna komisija bo izvedla ocenjevanje, pri-
merjavo in rangiranje Ponudb po sistemu
točkovanja od 0 do 100 točk ločeno za
tehnični del in ločeno za finančni del vsake
ponudbe. Vplivnost tehničnega dela bo do-
ločena s 70% deležem in vplivnost finan-
čnega dela s 30% deležem.

(a) tehnični del
(1) Ponder 0,4: reference ponudnika (R):
Izvajanje Konzultantskih ali Inženirskih

storitev pri upravljanju, vzdrževanju in var-
stvu javnih cest v Republiki Sloveniji v prete-
klih petih letih. Upoštevana bo najdaljša
letna dolžina v tem obdobju.

Dolžina Točke
Nad 100 km 100
Nad 50 do 100 km cest  75
Nad 10 do 50 km cest  50
Do 10 km cest 25

(2) ponder 0,3: kadri za izvedbo razpisa-
nih del (K):

Kadri  ponudnika  bodo  ovrednoteni
kot  vsota  točk  po  treh  vrstah  univerzi-
tetne izobrazbe: gradbeni, pravni in eko-
nomski.

Univ. dipl. inž. grad.,
dipl. inž. grad., inž. gradb.(g) Točke
Nad 50  50
Od 31 do 50 delavcev  30
Od 11 do 30 delavcev  20
Do 10 delavcev  10

Univ. dipl. prav. (p) Točke
Nad 10 delavcev 25
Nad 5 do 10 delavcev 15
Nad 2 do 5 delavcev 10
Do 2 delavca 5

Univ. dipl. ekon. (e) Točke
Nad 3 delavci 25
3 delavci 15
2 delavca 10
1 delavec 5

3) Ponder 0,2: opremljenost ponudni-
kov (O):

Opremljenost ponudnika se bo vrednoti-
la glede na razpoložljive delovne prostore,
prevozna sredstva in instalirano računalni-
ško opremo:

Delovni prostori (dp)  Točke
Nad 700m2  35
Nad 525 do 700 m2  26
Nad 350 do 525m2  18
Nad 175 do 350m2  9
Nad 90 do 175m2  5
do 90m2  3

Osebna vozila (v)  Točke
Nad 50 vozil  30
Nad 40 do 50 vozil  24
Nad 30 do 40 vozil  18
Nad 20 do 30 vozil  12
Nad 10 do 20 vozil 6
Do 10 vozil 3

Osebni računalniki (r) Točke
Nad 50 kom 35
Nad 40 do 50 kom 28
Nad 30 do 40 kom 21
Nad 20 do 30 kom 14
Nad 10 do 20 kom 7
Do 10 kom 4

(4) Ponder 0,1: pridobljen eden od cer-
tifikatov ISO 9000 (Ci):

potrdilo o pridobitvi
certifikata  100 točk
brez potrdila o pridobitvi
certifikata  0 točk

Izračun stopnje sposobnosti
Ri – število doseženih točk po kri-

teriju referenc i-tega ponud-
nika,
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Ki – število doseženih točk i-tega
ponudnika po kriteriju potre-
bnih kadrov. Določi se kot
vsota točk po obrazcu

                 Ki = gi + pi + ei
Oi – število doseženih točk i-tega

ponudnika po kriteriju oprem-
ljenosti in se določi kot vsota
točk po obrazcu

                 Oi = dpi + vi + ri
Ci – število točk doseženih po kri-

teriju pridobljenega katerega-
koli certifikata ISO 9000.

SPmax – število točk najvišje ocenje-
nega tehničnega dela ponu-
dnika, ki je imel ustrezno po-
nudbo,

SPi – število doseženih točk za te-
hnični del za i-to ponudbo
ponudnika, ki je imel ustrez-
no ponudbo in pomeni sto-
pnjo sposobnosti ponudnika.
Predstavlja vsoto točk in se
določi po formuli:

SPi = 0,4Ri + 0,3Ki + 0,2Oi + 0,1Ci

Ponudba, ki v ocenjevanju njenega te-
hničnega dela ne bo dosegla skupno 25
točk, bo iz nadaljnjega ocenjevanja izloče-
na, njen finančni del pa vrnjen ponudniku.

        SPi
Ti = ——----———
       SPmax

(b) finančni del
CPmin – najnižja ponudbena vrednost

od tistih ponudnikov, ki so
imeli ustrezno ponudbo gle-
de na tehnični del,

CPi – ponudbena vrednost i-tega
ponudnika, ki je imel ustrez-
no ponudbo glede na tehnič-
ni del

       CPmin
Fi = —---————

      CPi
Končna ocena ponudbe se izvede s seš-

tevanjem obeh delov, to je tehničnega in
finančnega dela ponudbe kot sledi:

KOi – končna ocena i-te ponudbe
ponudnika, ki je imel ustrez-
no ponudbo za celoten ob-
seg ponujenih storitev

KOi = Ti x 70 + Fi x 30

Naročnik bo oddal izvedbo storitev po-
nudniku, katerega ponudba izpolnjuje po-
goje v razpisni dokumentaciji in ki bo po
izvedenem točkovanju ponudb zbrala najve-
čje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste – Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 1. 3. 2002.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Direkcija RS za ceste

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. 14/2002 Ob-77480
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago po

odprtih blagovnih skupinah - specifikacija v
dokumentaciji.

Sklopi:
– sklop A - barve, laki in pribor,
– sklop B - gradbeni in vodovodni ma-

terial za vzdrževanje objektov,
– sklop C - brusne plošče, elektrode,

črna in barvna metalurgija,
– sklop D - vijačno blago in pritrdilni

material,
– sklop E - strojno, ročno in merilno

orodje,
– sklop F - elektroinstalacijski mate-

rial,
– sklop G - rezervni deli za cestna

vozila in drugo mehanizacijo,
– sklop H - tesnila in drugi izdelki iz

gume in umetnih mas,
– sklop I - čistila.
(b) Kraj dobave: lokacije po vsej Sloveniji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po posameznih sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznana bo

sposobnost za tri leta, pogodba za dobavo
se sklene za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Slovenske želez-
nice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana, tajništvo Centra za na-
bavo.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 4.800 SIT, račun:
02923-0019346887 pri NLB d.d. Ljub-
ljana.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 10. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Slovenske železnice d.d., Center za
nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi postopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
90-dnevni plačilni rok.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe predložijo ponudniki v drugi
fazi postopka.

12. Merila za ocenitev ponudb: naj-
nižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Slovenske železnice d.d.

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 046/2002-1 Ob-77551
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, http:/www.rtvslo.si/.
3. Navedba določbe Zakona o javnih

naročilih, po kateri poteka postopek: dru-
gi odstavek 20. člena ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve
pogarancijskega vzdrževanja, nadgradi-
tev in dograditev računalniške opreme
Alpha in linijskih tiskalnikov, ter pripa-
dajoče sistemsko konfiguriranje te opre-
me za potrebe naročnika RTV Slovenija
za področja, kot je to navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: 2 sklopa: sklop Al-
pha in sklop Linijski tiskalniki. Dovoljena je
oddaja ponudbe za posamezen sklop ali za
oba sklopa.

6. Kraj izvedbe: Ljubljana, lokacija na-
ročnika.

7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

8. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1 leto.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Sektor informatike –
tajništvo, Mojca Žnidaršič, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-42-20 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: do vključno
10. 10. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: TV Slovenija - vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 10. 2002 ob

10.30 v prostorih Sektorja informatike RTV,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana; oktober
2002.

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

13. Pogoji  financiranja  in  plačila
in/ali  sklicevanje  na  določila  v  pred-
pisih: mesečno plačilo pavšala, rok plačila
30 dni.

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

15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v navo-
dilih ponudnikom.

16. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena glede na navodila ponudnikom.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletnih straneh naročnika.

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 19. 4.
2002.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

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

Ob-77483
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova ulica 4,

5280 Idrija, tel. 05/377-55-95, telefaks:
05/377-33-23.

3. Datum izbire: 23. avgust 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pripomočkov za
čiščenje, papirne galanterije in sredstev
za osebno higieno, Dom upokojencev Jo-
žeta Primožiča Miklavža, Arkova ulica 4,
5280 Idrija.

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

– cena do 85 točk,
– strokovna priporočila do 5 točk,
– plačilni pogoji do 5 točk,
– dobavni rok do 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
2. sklop: pripomočki za čiščenje:
2/1 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,

3302 Griže,
2/2 Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log

90, 1000 Ljubljana,
2/3 Pan  Goslar  d.o.o.,  Brest 4, 1292 Ig;
3. sklop: papirna galanterija:
3/1 Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log

90, 1000 Ljubljana,
3/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,

3302 Griže;
4. sklop: sredstva za osebno higieno:
4/1 Ekowash d.o.o., Polje 5, 6310

Izola,
4/2 Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,

3302 Griže,

4/3 Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
2. sklop:
2/1 – 8,416.166,07 SIT,
2/2 – 13,573.044,97 SIT,
2/3 – 2,416.041,60 SIT;
3. sklop:
3/1 – 1,721.522,65 SIT,
3/2 – 2,483.690,57 SIT;
4. sklop:
4/1 – 332.352 SIT,
4/2 – 2,226.663,98 SIT,
4/3 – 3,188.429,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
2. sklop: 13,750.762,92 SIT,

2,416.041,60 SIT,
3. sklop: 3,467.348,94 SIT, 940.970

SIT,
4. sklop: 3,246.051,57 SIT, 332.352

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v času do oddaje ponudb je bila
vložena zahteva za revizijo postopka, zato je
bil iz javnega razpisa izvzet 1. sklop: čistila.
Po izdaji obvestila o oddaji naročila je na-
ročnik prejel zahtevo za obrazloženo obve-
stilo, ki ga je ponudnik prejel v zakonskem
roku. Po preteku roka za vložitev zahteve za
revizijo postopka so bile z izbranimi ponu-
dniki sklenjene pogodbe. Ponudniki so lah-
ko oddali ponudbo za celotno naročilo, za
posamezne sklope ali za posamezne izdel-
ke. Ker je naročnik po posameznih sklopih
izbral več pogodbenih dobaviteljev se je v
pogobah obvezal, da bo od vsakega doba-
vitelja dobavil blago najmanj v višini 20%
orientacijske pogodbene vrednosti.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. september 2002.

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Št. 2 Ob-77484
1. Naročnik: Osnovna šola Naklo.
2. Naslov naročnika: Glavna cesta 47,

4202 Naklo, tel. 04/277-01-00, faks št.
04/277-01-33.

3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje Osnovna šola Naklo, Glavna
cesta 47, 4202 Naklo in podružnične
šole:

– podružnična šola Duplje, Sp. Duplje 2,
4203 Duplje,

– podružnična šola Podbrezje, Podbrez-
je 120, 4202 Naklo in

– enota Vrtec Rožle, Glavna cesta 13,
4202 Naklo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogoji so sestavni del razpi-
sne dokumentacije, so predvsem naslednji:
zadostno število zaposlenih za izpolnitev po-
godbe o dobavi blaga; predložitev liste vsaj
desetih sklenjenih pogodb z drugimi javnimi
zavodi v zadnjih treh letih in izjave teh zavo-
dov o zadovoljivi oskrbi in kvaliteti blaga;
vozni park, ki omogoča dnevno dobavo arti-
klov, do 7. ure zjutraj; krajši odzivni čas
pomeni prednost pri dodelitvi usposoblje-
nosti dobavitelja, cena do 50 točk, celovi-
tost ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji
– plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

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

1. sklop Žito Gorenjka, d.d., Rožna doli-
na 8, 4248 Lesce,

2. sklop Mesarija Gregorc, s.p., Golni-
ška 6, 4000 Kranj,

3. sklop Pivka Perutninarstvo, d,d, Ne-
verke 30, 6256 Košana,

4. sklop Ljubljanska mlekarne, d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana,

5a) sklop Sipic, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

5b) sklop Sipic, d.o.o. Koprska 94,
1000 Ljubljana,

5c) sklop Štular Janez, Strahinj 135,
4202 Naklo,

6. sklop Kvibo, d.o.o., Predilniška 16,
4290 Tržič,
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7. sklop Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenj-
ska cesta 442, 1291 Škofljica,

8. sklop Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,

9. sklop Žito Gorenjka, d.d., Rožna doli-
na 8, 4248 Lesce,

10. sklop Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

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

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2002.

Osnovna šola Naklo

Št.  193/2001 Ob-77485
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 22. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: FM oddajniki: sklop A: FM oddajniki,
sklop B: RDS koderji, sklop C: A/D kon-
verterji, sklop D: satelitska sprejemna
postaja, sklop E: FM merilni komplet,
sklop F: FM analizator audio signala,
sklop G: Stereo koderji.

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

– sklop A, B, C, D in G: ekonomska
cena 46%,

– tehnična ustreznost 30%,
– reference 10%,
– kakovost 10%,
– garancija 4%;
– za sklopa E in F: ekonomska cena

50%,
– tehnična ustreznost 10%,
– prenosnost sistema 10%,
– izvedba merilnika 10%,
– reference 10%,
– kakovost 6%,
– garancija 4%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop B in G: Acorn
d.o.o., Cesta v Gorice 38, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,251.880
SIT (brez DDV).

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

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

nudbe:
– sklop B: 2,137.537,84 SIT, 1,528.200

SIT;
– sklop G: 2,665.324,96 SIT, 1,723.680

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklope A, C, E in F je naročnik
prejel le eno ponudbo. Za sklop D ni bila
oddana nobena ponudba.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 012/2002-1 Ob-77486
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: filmski snemalni in laboratorijski tra-
kovi.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker je prispela samo ena pravočasna
ponudba.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 9. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 026/2002-1 Ob-77487
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: filmski snemalni in laboratorijski tra-
kovi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pri-
dobljenem mnenju Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Infofilm d.o.o., Puhar-
jeva 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT (vključno z DDV).

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

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 020-18/2002 Ob-77488
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Urad
RS za prostorsko planiranje.

2. Naslov naročnika: Dunajska 21,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-70-14, faks
01/478-70-10.

3. Datum izbire: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tisk publikacije “Ocena stanja in te-
ženj v prostoru RS“ – 700 kosov, tisk
publikacije “Politika urejanja prostora
RS“ – 1000 kosov, tisk publikacije “Poli-
tika urejanja prostora RS“ v angleškem
jeziku – 350 kosov. Kraj dobave je na
sedežu naročnika.

5. Merilo za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je
bila najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenjski tisk d.d., Mir-
ka Vadnova 6, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 2,836.309,40
SIT.

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

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

nudbe: 3,403.566 SIT, 2,836.309,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43 z dne 17. 5. 2002.

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 020-18/2002 Ob-77489
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Urad
RS za prostorsko planiranje.

2. Naslov naročnika: Dunajska 21,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-70-14, faks
01/478-70-10.

3. Datum izbire: 30. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tisk zloženke “Ocena stanja in teženj
v prostoru RS“ v angleškem jeziku – 350
kosov in tisk zloženke “Politika urejanja
prostora RS“ v angleškem jeziku – 350
kosov. Kraj dobave je sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merilo za dodelitev naročila je
bila najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kagraf d.o.o., Polho-
grajska c. 2, 1356 Dobrova.

7. Pogodbena vrednost: 93.660 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: 591.393,60 SIT, 93.660 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 43 z dne 17. 5. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
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Ob-77513
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor, Pr-

vomajska 1.
3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rodenticidi in insekticidi, kraj dobave
Maribor.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Deosan d.o.o. Ljublja-
na, Litijska 31; Mikro+Polo d.o.o. Maribor,
Lackova 78; M plus d.o.o. Maribor, Jezdar-
ska 22.

7. Pogodbena vrednost: 34,861.650
SIT.

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

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

nudbe: 22,168.500 SIT, 2,213.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 28. 6.
2002, Ob-72864.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 37 Ob-77524
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15b, Bra-

slovče.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah, OŠ Braslovče, Vrtec Braslovče,
OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.

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

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

– Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče,

– Pekarska družba Savinjski kruhek,
d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 35,

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– Kmetijska zadruga, z.o.o., Kidričeva

2, Laško,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, Mengeš,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.

442, Škofljica,
– Trgovska družba Žana, d.d., Mestni

trg 2, Žalec.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,433.280 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

496.000 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:

2,436.230 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

2,294.998,60 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,245.377,90 SIT,
– za skupino jajca: 202.566,12 SIT,
– za skupino ribe: 320.700 SIT,

– za skupino zamrznjeni izdelki:
171.950 SIT,

– za skupino čaji, suho sadje:
290.033,80 SIT,

– za skupino sokovi, sirupi: 365.251,99
SIT,

– za skupino piščančje meso, izdelki:
924.740,85 SIT,

– za skupino testenine, zakuhe:
254.848 SIT,

– za skupino ocvrto pecivo: 103.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

3,304.130,52 SIT; 1,433.280 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

618.721,90 SIT; 496.000 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:

2,775.055 SIT; 2,436.230 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

2,434.379,90 SIT; 2,294.998,60 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

4,290.457 SIT; 4,245.377,90 SIT,
– za skupino jajca: 309.600 SIT;

202.566,12 SIT,
– za skupino ribe: 382.598,40 SIT;

320.700 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

293.325,20 SIT; 171.950 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 322.187

SIT; 290.033,80 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 582.460,40

SIT; 365.251,99 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

947.000 SIT; 924.740,85 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe:

289.095 SIT; 254.848 SIT,
– za skupino ocvrto pecivo: 175.096,77

SIT; 103.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za skupino drobni prehrambeni iz-
delki bo naročnik nadaljeval postopek po
pravilih naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 9. 2002.

Osnovna šola Braslovče

Ob-77525
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,

1000 Ljubljana, tel. 28-05-262; faks
28-05-255.

3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: liofilizator, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, celovi-
tost ponudbe glede osnovnih in dodatnih
zahtev, tehničnih karakteristik, garancijske-
ga roka, nudenja servisa, uvajanja in refe-
renc dobila največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Donau Lab, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 85.

7. Pogodbena vrednost: 12,484.387,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,074.406,42 SIT; 7,716.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 033/2002 Ob-77544
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: video monitorji s priborom.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomska cena, plačilni
pogoji, dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, ker je prispela samo ena pravočasna
ponudba.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 9. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 1/2002 Ob-77614
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republi-

ke Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.

3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– poz. 1: osebni računalnik PC - 01:

300 kosov,
– poz. 2: zaslon 17“ ZA - 02: 150 ko-

sov,
– poz. 3: laserski tiskalnik LT - 03:

100 kosov,
– poz. 4: prenosni računalnik PR - 04:

10 kosov,
– poz 5: prenosni tiskalnik PT - 05:

5 kosov,
– poz. 6: zaslon LCD 18“ ZA - 06:

6 kosov,
– poz. 7: zaslon LCD 19“ ZA - 07:

6 kosov,
– poz. 8: strežniški sistem ST - 08:

1 kos,
– poz. 9: strežniški sistem ST - 09:

8 kosov,
– poz. 10: aktivna mrežna oprema AO

- 10: 1 komplet,
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– poz. 11: programska oprema (No-
vell Upgrade NetWare 6 25 - User Licen-
se) PO - 11: 34 kosov,

– poz. 12: programska oprema (Brig-
htStor ARCserve 7 for Netware EE Up-
grade from ARCserve 6.x EE) PO - 12:
5 kosov,

– poz 13: programska oprema (Brig-
htStor ARCserve 7 for Netware EE Up-
grade from ARCserve 6.x WG) PO - 13:
8 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo pri ocenjevanju po-
nudb je bila najnižja končna cena za vse
razpisane pozicije razen pozicije 3 (Laser-
ski tiskalnik LT - 03) in pozicije 5 (Prenosni
tiskalnik PT - 05), ki za svoje delovanje po-
trebujeta potrošni material. Poziciji 3 in 5
sta bili ocenjeni na podlagi 50% prodajne
cene in 50% cene vseh stroškov razen pa-
pirja za 100.000 kopij s 5% pokritostjo A4
lista.

Naročnik je pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika upošteval izpolnjevanje vseh pogo-
jev iz VIII. člena Navodil ponudnikom za iz-
delavo ponudbe, razpisna merila in skla-
dnost s specifikacijami, ki so del razpisne
dokumentacije.

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

– poz. 1: ponudnik PCX Computers
d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana,

– poz. 2, 4, 5, 9 in 10: ponudnik Gore-
nje program Point d.d., Partizanska 12,
3320 Velenje,

– poz. 3: ponudnik Repro Ljubljana
d.o.o., Šmartinska 106, 1001 Ljubljana,

– poz. 6, 7, 12 in 13: ponudnik LanCom
d.o.o. Tržaška c. 63, 2000 Maribor,

– poz. 8: ponudnik ITS Intertrade Siste-
mi d.o.o. Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– poz. 11: ponudnik Unistar LC d.o.o.
Kotnikova 32-34, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– poz. 1: ponudnik PCX Computers

d.o.o.: 39,600.000 SIT,
– poz. 2, 4, 5, 9 in 10: ponudnik Gore-

nje program Point d.d.: 35,247.712 SIT,
– poz. 3: ponudnik Repro Ljubljana

d.o.o.: 7,194.000 SIT,
– poz. 6, 7, 12 in 13: LanCom d.o.o.:

5,681.498 SIT,
– poz. 8: ponudnik ITS Intertrade Siste-

mi d.o.o.: 2,478.000 SIT,
– poz. 11: ponudnik Unistar LC d.o.o.:

13,168.999 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– poz. 1: 286.263 SIT, 132.000 SIT,
– poz. 2: 97.200 SIT, 44.100 SIT,
– poz. 3: 152.880 SIT, 71.940 SIT,
– poz. 4: 552.000 SIT, 404.760 SIT,
– poz. 5: 481.930 SIT, 114.120 SIT,
– poz. 6: 322.500 SIT, 260.452,80 SIT,
– poz. 7: 1,110.000 SIT, 329.211,60

SIT,
– poz. 8: 3,192.024,96 SIT, 944.516

SIT,
– poz. 9: 1,749.410,07 SIT, 1,257.984

SIT,
– poz. 10: 15,333.660 SIT, 13,950.640

SIT,

– poz. 11: 15,351.000 SIT, 13,168.999
SIT,

– poz. 12: 158.404,80 SIT, 122.462,40
SIT,

– poz. 13: 248.523,60 SIT, 191.400
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68748, raz-
pis po odprtem postopku.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko

Št. 404-08-68/2002-16 Ob-77619
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64.

3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– 14 kosov bund nepremočljivih,
– 200 kpl kombinezonov CZ in kap

CZ,
– 200 kosov bluz,
– 200 kosov hlač,
– 200 kosov podkap CZ,
– 200 parov rokavic CZ.
Dostava blaga: centralno skladišče

MORS in URSZR, Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi vrednosti ponudbe, ponujenega
dobavnega roka in kakovosti predloženega
vzorca.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kroj d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana, za bunde nepremočljive in
delovno uniformo CZ in Pletilstvo Jakopina,
Mija Kepic s.p., Dvorje 22, 4207 Cerklje,
za pletenine CZ.

7. Pogodbena vrednost: 533.181,60
SIT z DDV za bunde nepremočljive,
5,046.000 SIT z DDV za delovno uniformo
CZ in 528.000 SIT z DDV za pletenine CZ.

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

9. Število prejetih ponudb: 2 za bunde
nepremočljive, 2 za delovno uniformo CZ in
2 za pletenine CZ.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za bunde nepremočljive: 533.181,60
SIT, 400.920 SIT, za delovno uniformo CZ:
7,392.000 SIT, 5,046.000 SIT in za plete-
nine CZ: 1,031.280 SIT, 528.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-67/2002-7 Ob-77620
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-81-64.

3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– 1280 kpl – pribor za vzdrževanje

opreme,
– 780 kpl – pribor za osebno higieno.
Dostava blaga: centralno skladišče

URSZR, Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni
na podlagi vrednosti ponudbe in ponujene-
ga dobavnega roka.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehnochem d.o.o.,
Kardeljeva pl. 11a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,672.320 SIT
z DDV za pribor za vzdrževanje opreme in
4,116.528 SIT z DDV za pribor za osebno
higieno.

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

9. Število prejetih ponudb: 2 za pribor
za vzdrževanje opreme in 2 za pribor za
osebno higieno.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za pribor za vzdrževanje opreme:
7,833.600 SIT, 7,672.320 SIT in za pribor
za osebno higieno: 4,633.200 SIT,
4,116.528 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 888/2002 Ob-77490
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30, faks
05/731-09-40.

3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vodovodi v Vremski doli-
ni II. faza VI. etapa: vodovod Betanja –
Brežec – Goriče, etapa Goriče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbere: ponudbena cena, referen-
ce ponudnika; utemeljitev izbire: doseženo
najvišje število točk po naštetih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Godina Albert s.p., Slope
20, 6240 Kozina.

7. Pogodbena vrednost: 38,535.595,64
SIT z vključenim 20% DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 47,02% vrednosti del.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,891.236,96 SIT, 38,535.595,64
SIT (z vključenim 20% DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po odprtem postopku.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 9. 2002.

Občina Divača

Ob-77491
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Prešernova 27, 3000 Celje, Ener-
getika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje.

3. Datum izbire: javni razpis je razveljav-
ljen (javno odpiranje ponudb je bilo 24. 5.
2002).

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hrupa v kotlar-
ni Nova vas (tehnična rešitev z izvedbo).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispela
samo ena pravilna ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 9. 2002.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-77492
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.

3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega ka-
nala v Zagradu, II. faza.

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

1. cena: 80%,
2. usposobljenost: 10%,
3. reference: 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ISAR, d.o.o., Petelinško-
va 13, 3212 Vojnik.

7. Pogodbena vrednost: 85,444.248,86
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,432.533,60 SIT, 85,444.248,86
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po odprtem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: odprti
postopek, Uradni list RS, št. 53-54 z dne
21. 6. 2002, Ob-72411.

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Ob-77746
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, v imenu
Mestne občine Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310.

3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja zbirnega sanitarne-
ga kanala Trnovlje – Leskovec, III. faza.

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

1. cena: 80%,
2. usposobljenost: 10%,
3. reference: 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: ISAR, d.o.o., Petelinško-
va 13, 3212 Vojnik.

7. Pogodbena vrednost: 45,346.494,96
SIT z DDV.

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

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

nudbe: 56,208.108 SIT, 45,346.494,96
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po odprtem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: odprti
postopek, Uradni list RS, št. 55-56 z dne
28. 6. 2002, Ob-72998.

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 351-1/98 Ob-77493
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska c. 2,

1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja podružnične
OŠ, vrtca in telovadnice Št. Jurij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi previsokih ponudbe-
nih cen ni izbran noben izvajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 418,536.765,10 SIT; 371,498.741 SIT
z upoštevanim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 40305-0191/99.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Občina Grosuplje

Št. 403-07-5/02-3 Ob-77494
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

št. 4, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja gasilskega do-
ma Lokev v vrednosti 8,500.000 SIT sku-
paj z davkom na dodano vrednost. Izvajala
se bodo zidarska, obrtniška in instalacijska
dela.

5. Merila za dodelitev naročnika in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: do 12,5 točk,
– najugodnejši garancijski pogoji: do 10

točk.
Ponudnik je bil izbran na podlagi meril in

točkovanja po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Kraški zidar d.d. Sežana,
6210 Sežana, Cesta na Lenivec št. 4.

7. Pogodbena vrednost: 8,500.000 SIT
skupaj z davkom na dodano vrednost.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: glede na vrsto grad-
benih in obrtniških del.

Okvirne vrednosti iz ponudbe brez dav-
ka na dodano vrednost so:

– Aluminij Montal d.d., Komen:
1,400.000 SIT,

– Umetni kamen d.o.o., Ljubljana:
1,284.856 SIT,

– Marmor d.d., Sežana: 450.000 SIT,
– Primorje d.d., Ajdovščina: 1,300.000

SIT,
– Kraški vodovod d.o.o., Sežana:

5,700.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,731.936 SIT, 38,917.714 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlane zadeve za obja-

vo: 12. 9. 2002.
Občina Sežana

Št. 403-07-5/02-4 Ob-77495
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

št. 4, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mrliška vežice
Šmarje pri Sežani med obstoječim in
novim pokopališčem.

5. Merila za dodelitev naročnika in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: do 12,5 točk,
– najugodnejši garancijski pogoji: do 10

točk.
Ponudnik je bil izbran na podlagi meril in

točkovanja po razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d., Sežana, 6210 Sežana, Parti-
zanska cesta št. 2.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT  skupaj  z  davkom  na  dodano  vred-
nost.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v ponudbi ni nave-
deno.

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

nudbe: 20,131.756 SIT, 19,466.739 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlane zadeve za obja-

vo: 12. 9. 2002.
Občina Sežana

Št. 403-07-5/02-2 Ob-77496
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

št. 4, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova lokalne ceste št.
374091 v odseku Veliki Dol – Pliskovi-
ca v dolžini 1860 m.

5. Merila za dodelitev naročnika in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– plačilni pogoji: do 12,5 točk,
– najugodnejši garancijski pogoji: do 10

točk.
Ponudnik je bil izbran na podlagi meril in

točkovanja v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Primorje d.d. družba za
gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, 5270 Ajdovščina, Vipavska cesta
št. 3.

7. Pogodbena vrednost: 44,000.000
SIT  skupaj  z  davkom  na  dodano  vred-
nost.

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

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

nudbe: 75,221.538 SIT, 70,993.630,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlane zadeve za obja-
vo: 12. 9. 2002.

Občina Sežana

Ob-77514
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hra-

stnik d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Tr-

bovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja pretočnega baze-
na meteornih voda na odvodnjevalnem
kanalu AMD - IPOZ - potok Trboveljščica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi nižje
ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podje-
tje Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta
15, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 23,987.515,70
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,840.373,30 SIT
brez DDV.

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

nudbe: 24,558.333 SIT brez DDV,
23,987.515,70 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

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

Ob-77515
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri sana-
ciji delov vročevoda po Kajuhovi ulici in
novogradnja vročevodnega jaška v kri-
žišču Kajuhove in Rožičeve ulice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
5., 6. in 7. točke razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo diskontirano ponudbeno vre-
dnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Prenova Gradbenik,
d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šen-
tvid in Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
25,359.548,10 SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,661.417,24 SIT brez DDV,
25,359.548,10 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-77516
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri izved-
bi naprav za priključitev Ljubljanskih
mlekarn.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
5., 6. in 7. točke razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo diskontirano ponudbeno vre-
dnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid in Ni-
grad, d.o.o., Moškričeva 18, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,197.171,20
SIT brez DDV.

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

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

nudbe: 37,064.500 SIT brez DDV,
27,197.171,20 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-77517
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: strojnoinstalacijska in
elektroinstalacijska dela pri izvedbi re-
konstrukcije naprav za pripravo sanitar-
ne tople vode na območju Štepanjske-
ga naselja – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljublja-
na-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 23,327.537,15
SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 25,765.523,88 SIT brez DDV,
23,327.537,15 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-77518
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri iz-
gradnji plinovodnega omrežja na podro-
čju Vaš – I. faza s hišnimi priključki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok.

Izbrani ponudnik je izpolnjeval pogoje iz
5., 6. in 7. točke razpisne dokumentacije in
je imel najnižjo diskontirano ponudbeno vre-
dnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

7. Pogodbena vrednost: 20,502.554,64
SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,393.226,12 SIT brez DDV,
17,174.005,60 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-77519
1. Naročnik: Žale, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/420-17-00.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zunanja vodovodna in-
stalacija.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Prenova Gradbenik,
d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Šentvid.

7. Pogodbena vrednost:
26,485.913,60 SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,638.274,60 SIT,
26,485.913,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-72278.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Žale, d.o.o.

Ob-77523
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,

2390 Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev odlagališča ne-
nevarnih odpadkov Lokovica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference izvajalca
gradbenih del na odlagališčih, reference iz-
vajalca tesnenja.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija
in gradbena dela, Marjan Slemenšek, s.p.,
Lampreče 7, Črna na Koroškem.

7. Pogodbena vrednost:
76,740.717,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,087.599,28 SIT.

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

be: 114,340.486,32 SIT, 76,740.717,82
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.

Ob-77531
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-07.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja parkirišča pri
mejnem prehodu Martinje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izdelana je bila primerjalna
analiza in vrednotenje ponudb na podlagi
naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:
najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: G.M.W. – Gradbeniš-
tvo, Branko Weindorfer, Rihtarovci 7, 9252
Radenci.

7. Ponudbena vrednost: 22,379.785,92
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,349.680 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,915.055,20 SIT, 22,379.785,92
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Občina Gornji Petrovci

Št. 42 Ob-77571
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kompaktorske
ceste do IV. in V. odlagalnega polja na
odlagališču nenenvarnih odpadkov Bar-
je v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanmji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HIidrotehnik, vodnogospodar-
sko podjetje, d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost brez DDV je 37,833.355,40 SIT.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 9. 2002.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.,

Št. 403-08-2/2002 Ob-77578
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prizidek k upravni stavbi
MO Novo mesto na Seidlovi cesti 1 (dvi-
galo) z ureditvijo dvorišča.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 95 točk,
plačilni pogoji 5 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Malkom Novo mesto
d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
49,079.534,09 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,132.276 SIT, 49,079.534,09 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 9. 2002.
Mestna občina Novo mesto
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Št. 414-05-5/2001 Ob-77579
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacijska dela na Ro-
tovžu (Glavni trg 7), gradbenoobrtniška
dela in instalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 95 točk,
plačilni pogoji 5 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PAM d.o.o., Mušičeva
15, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 82,669.057,73
SIT.

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

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

be: 92,885.175,80 SIT; 82,669.057,73
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 9. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 351-05-14/2002 Ob-77607
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba grobih gradbeno
obrtniških del na vzhodnem traktu bivše
vojašnice na Roški cesti v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena cena - do
100 točk; 2. kvalitetno in pravočasno
opravljene gradnje oziroma storitve v zvezi
z dejavnostjo, ki je predmet javnega naro-
čila (istovrstna dela) - skupaj največ 23
točk; 3. finančna sposobnost ponudnika,
da je v preteklem bilančnem obdobju po-
sloval s čistim dobičkom - do 5 točk; 4.
splošni garancijski rok za izvedena dela -
do 0,2 točke za vsak mesec daljši garan-
cijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev - do 4,8 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energoplan d.d., Pod hri-
bom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
305,481.778,64 SIT.

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

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

be: 343,605.692,13 SIT in 305,481.778,64
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 351-05-17/2002 Ob-77608
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana; št. telefaksa:
01/478-18-05.

3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrt-
niških in instalacijskih del na objektu
Gregorčičeva 25/a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. ponudbena cena - do
100 točk; 2. kvalitetno in pravočasno oprav-
ljene gradnje oziroma storitve v zvezi z de-
javnostjo, ki je predmet javnega naročila v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe -
skupaj največ 23 točk; 3. finančna sposo-
bnost ponudnika - 5 točk; 4. splošni garan-
cijski rok za izvedena dela - do 4,8 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška
cesta 118, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 28,839.528,32
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,446.420,21 SIT in 28,839.528,32
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 351-05-15/2002 Ob-77609
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

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

1000 Ljubljana, št. telefaksa: 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrt-
niških del na objektu Upravne enote Aj-
dovščina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral najugo-
dnejšega ponudnika, ker nobena od preje-
tih ponudb ni bila pravilna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

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

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javno naročilo se ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 110-1/02 Ob-77617
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: cestno vremenske po-
staje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tames d.o.o., Ormo-
ška c. 14, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
101,890.441,20.

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 9. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-77645
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360 Vr-

hnika, tel. 01/75-05-121, 01/75-53-103,
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si.

3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja infrastrukture
Gabrče.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena (70%),
reference (10%), garancija (10%), plačilni
pogoji  (10%).  Izbrani  ponudnik  je  bil
izbran  na  podlagi  največjega  števila
zbranih  točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 73,372.563,58
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,984.580,30 SIT, 68,678.101,04
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 9. 2002.

Občina Vrhnika
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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. 23/02 Ob-77522
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.:
01/588-94-02, faks: 01/588-94-09.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja re-

zervoarskih kapacitet za utekočinjeni naf-
tni plin (UNP) na lokacijah Zalog in Kose-
ze, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni prejel nobene
ponudbe, zato je zaključil postopek brez iz-
bire najugodnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: /

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

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

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

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 11. 9. 2002.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 016/2002-3 Ob-77539
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 08. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

predtiskanih obrazcev za izpis mesečne-
ga obračuna RTV - prispevka, opominov
za neplačani prispevek, odločb o obvez-
nosti plačila prispevka za programe RTV
Slovenija, sklepov o prisilni izterjavi dol-
ga, obvestil o višini RTV - prispevka za
trajnike in pisem s pozivom na prijavo
sprejemnikov za fizične in pravne osebe,
izpisovanje vsebine, naslovne strani in
vstavljanje občasnih prilog ter oddajanje
pošiljk pošti v prenos.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 naročnik ni mogel izbrati
najugodnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: /

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javno naročilo bo ponovljeno po ena-
kem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ob-70320.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 09. 2002.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. Su 040801/2002 Ob-77552
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, Koper,

tel. 05/668-33-33, faks 05/639-52-47.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varo-

vanje z receptorskimi deli sodnih objek-
tov za potrebe Okrožnega in Okrajnega
sodišča v Kopru ter Okrajnega sodišča v
Piranu.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena, zagotovitev dodatnih varno-
stnikov, možnost zamenjave varnostnikov, pla-
čilni pogoji, kadri - število varnostnikov, varo-
vanje objektov enake ali podobne dejavnosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje za varovanje pre-
moženja Varnost Koper d.o.o., Ferrarska 10,
Koper.

7. Pogodbena vrednost: 12,898.620
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,679.781,30 SIT, 12,898.620 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

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

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

Št. 137/2002 Ob-77563
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko

podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,

9240 Ljutomer, tel. 02/584-9260, faks
02/584-9275.

3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja (PGD) in projektne do-
kumentacije za izvedbo (PZI) Centralne
čistilne naprave v Ljutomeru (CČN Ljuto-
mer).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, uspo-
sobljenost strokovnega kadra 20% in rok iz-
vedbe javnega naročila 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za ekološki inženi-
ring, d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,120.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejete so bi-

le 4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 19,440.000 SIT, 6,120.000 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahtev za obja-
vo: 16. 9. 2002

Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.

Št. 6/02 Ob-77573
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,

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

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: drobljenje

odpadkov v letu 2002 na odlagališču ne-
nevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s po-
gajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TISA, d.o.o., Ižanska 231,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cena za 1
efektivno uro drobljenja odpadkov vključ-
no z zalaganjem stroja in poravnavanjem
zdrobljenih odpadkov zanša brez DDV
33.700 SIT.

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

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

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

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 13. 9. 2002.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.,

Ljubljana

Su 040801/2002 Ob-77606
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9, 1000

Ljubljana, faks 23-03-051, tel. 231-26-84.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje in

vzdrževanje stavb.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cleaning d.o.o., Zvonar-
ska 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,800.000 SIT
brez DDV.

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

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

be: 12,540.000 SIT brez DDV, 8,800.000
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
49-50 z dne 7. 6. 2002, Ob-71222.



Stran 6596 / Št. 81 / 20. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Podelitev koncesij

Št. 403-07-005/02-09 Ob-77500
Na podlagi 36. člena Zakona o javnih

gospodarskih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vodice (Uradno gla-
silo OV, št. 1/97, 6/98 in 5/99) in 23. čle-
na Odloka o izvajanju in podelitvi koncesije
za izvajanje dimnikarske službe (Uradno
glasilo OV, št. 6/00) župan Občine Vodice
objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

dimnikarske službe kot javne
gospodarske službe na območju

Občine Vodice
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Občina Vodice,

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije na po-
dročju opravljanja dimnikarske službe
kot gospodarske javne službe.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Vodice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 17123-06-308/38-02 Ob-77605
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega razpisa je najem prevoznih sredstev
za potrebe Policije, in sicer:

– za sklop 1: osebna specialna vozila –
civilna patruljna do 1600 ccm,

– za sklop 2: osebna specialna vozila –
terenska s policijsko opremo (modra),

– za sklop 3: kombinirana vozila za pre-
voz oseb – brez policijske opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil,
da so ponudbe pravilne, primerne in spre-
jemljive. Naročnik je za sklop 1 izbral eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo, kot je na-
vedeno v 6. točk te objave, in sicer ponud-
bo, ki je ustrezala merilom: cena najema,
cena vzdrževanja, ustreznost in finančno sta-
nje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklop 1 (osebna specialna vozila –
civilna patruljna do 1600 ccm): Avtotehna
Vis d.o.o., Celovška 228, 1000 Ljubljana,

– za sklop 2 (osebna specialna vozila –
terenska s policijsko opremo - modra) in 3
(kombinirana vozila za prevoz oseb – brez
policijske opreme): javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost: mesečna cena
najema je 93.091,25 SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (mesečna cena najema za enoto vozila):
232.956,83 SIT z DDV, (mesečna cena na-
jema za enoto vozila): 93.091,25 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69045.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68472.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 9. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 90315-12/2002-9 Ob-77646
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Sanacija zemljiškega katastra v

k.o. Dolina.

4.2. Izvedba zemljiškokatastrske no-
ve izmere “Vrhe“.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sanacija zemljiškega katastra v k.o. Do-
lina: izvajalec je Geoin d.o.o., Gosposvetska
cesta 29, 2000 Maribor,

– izvedba zemljiškokatastrske nove izme-
re “Breg 1“: izvajalec je Geodetski zavod
Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 1,895.400 SIT,
– 5,463.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2, 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišjih ponudb:
– 2,215.200 SIT,
– 7,514.199 SIT,
vrednost najnižjih ponudb je navedena v

točki 7 te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

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

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 13. 9. 2002.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

deljuje za obdobje 5 let, predvidoma od
1. 12. 2002 dalje.

8. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vodice, spre-
jemna pisarna, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodi-
ce; kontaktna oseba: Ernest Margon, tel.
01/833-26-10.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Vodice (ponedeljek, sreda in petek
od 10.30 do 12. ure in ob sredah od 14.
do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Občina Vodice, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija –
koncesija za dimnikarsko službo, sklic na
št. 00-420.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 10. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 14. 10. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vo-
dice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: da.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: definirani bodo v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: na-
vedeni bodo v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudbe: razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

20. Datum odpošiljanja zahteve za obja-
vo v Uradnem listu RS: 11. 9. 2002.

Občina Vodice

Št. 34404-0009/2002 Ob-77648
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica.
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Javni razpisi

Popravek
Št. 022/2002 Ob-77745

V javnem razpisu za sofinanciranje stro-
škov vzpostavitve in delovanja podeželskih
razvojnih jeder za obdobje 2002–2003, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63, z
dne 19. 7. 2002, Ob-74259, se 8. točka
popravi, tako da se pravilno glasi:

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno ob-

veščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
vlog.

Ostale določbe razpisa se ne spreme-
nijo.

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Popravek
Ob-77768

V javnem razpisu za oddajo tiskarne v
najem, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77090, str.
6532, se številka računa univerze v V. toč-
ki popravi in se pravilno glasi:
01100-6030707119.

Univerza v Ljubljani

Popravek
Ob-77577

V Uradnem listu RS, št. 80 z dne 13. 9.
2002 je bil na strani 6530, Ob-77298, Št.
35003-257/02-8, objavljen javni razpis, pri
katerem se v preambuli, 1. točki in podpisu
ime naročnika popravi, tako da se celoten
razpis popravi in se pravilno glasi:

Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

prostorske in izvedbene dokumentacije
za pešpot in kolesarsko stezo od Rinke

do Zidanega mostu
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg

celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega naročila: izbira izva-

jalca za izdelavo prostorske in izvedbene
dokumentacije kolesarke in pešpoti od Rin-
ke do Zidanega mostu ob reki Savinji.

3. Pogoji za sodelovanje: izpolnitev
obrazcev in priložitev zahtevane dokumen-
tacije.

4. Merila za ocenjevanje ponudb:
– kakovost programa izvedbe 30% vre-

dnosti merila,
– reference ponudnika in članov projek-

tne skupine 30% vrednosti merila,
– ustreznost projektne skupine 20% vre-

dnosti merila,
– ponudbena cena 20% vrednosti me-

rila.
5. Čas in kraj dviga razpisne dokumen-

tacije: razpisno dokumentacijo je mogoče
prevzeti vsak delovni dan od dneva objave
tega razpisa od 8. do 15. ure na Mestni
občini Celje, Zavodu za planiranje in iz-
gradnjo, Trg celjskih knezov 8. Prijavitelji
lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvajanje konce-
sije za redno vzdrževanje lokalnih cest
na območju občine Sevnica za obdobje
2002 – 2006.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Sevnica – sek-
tor I in II.

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

končanja ali čas izvedbe: november 2002
do novembra 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor – Robert Kaše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT virman na TR
01310-0100008286 Občina Sevnica.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 10. 2002;
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 10. 2002; 12. ura.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
100.000 SIT, ki velja do 1. 12. 2002.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: odlok o načinu izvajanja GJS rednega
vzdrževanja občinskih cest v občini Sevnica
(UL 76/02).

(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: 1. 12. 2002 – 21. 10.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2002.

Občina Sevnica

po telefonu oziroma dobijo informacijo o
razpisu na št. 03/42-65-600, Miran
Gajšek.

6. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 2002 do 12. ure.

7. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudba
mora biti zapečatena v kuverti, na kateri
mora biti na hrbtni strani naslov pošiljatelja.
Kuverta mora biti naslovljena na naslov: Me-
stna občina Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo, Trg celjskih knezov 8, 3000 Ce-
lje in vidno označena z: “Ne odpiraj - razpis
za kolesarsko stezo in pešpot“. Ponudbe
morajo biti dostavljene po pošti ali osebno
najkasneje do 23. 9. 2002 do 12. ure. Po-
nudbe prispele po tem roku, bodo neodpr-
te vrnjene pošiljatelju.

8. Odpiranje ponudb: strokovna komi-
sija bo opravila odpiranje ponudb v prosto-
rih Zavoda za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje dne 21. 9.
2002 ob 13. uri. Odpiranje ponudb bo
javno.

9. Naročnik bo v roku 10 dni po roku za
oddajo ponudb izbral izvajalca in obvestil
vse ponudnike.

Mestna občina Celje

Št. 3350-17/2002-4 Ob-77564

Javni razpis
IKC 2002

Informatizacija kulturnih centrov
italijanske in madžarske narodnostne

skupnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Ministrstvo za informacij-
sko družbo (MID), Langusova 4, 1508 Ljub-
ljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev

Na razpisu za sofinanciranje lahko so-
delujejo prijavitelji, ki združujejo predstav-
nike italijanske ali madžarske narodnostne
skupnosti in katerih predlagani projekti za-
gotavljajo javno uporabo novih informacij-
sko komunikacijskih tehnologij (v nadalje-
vanju: IKT) v prostorih kulturnih centrov ita-
lijanske in madžarske narodnostne skupno-
sti v Sloveniji.

Namen javnega razpisa je vzpodbuditi
in pospešiti uporabo novih tehnologij v kul-
turnih centrih italijanske in madžarske sku-
pnosti v Sloveniji, pri izvajanju kulturnih de-
javnosti predvsem v jeziku teh dveh naro-
dnostnih skupnosti. Financirati želimo pro-
jekte, katerih cilj bo omogočiti javno
dostopnost do IKT opreme, tako predstav-
nikom navedenih narodnostnih skupnosti,
kakor tudi vsem ostalim zainteresiranim po-
sameznikom. Javno dostopna informacij-
sko komunikacijska oprema naj omogoča
dostop do informacij in del predvsem v
jeziku narodnostne skupnosti. S tem želi-
mo vzpodbujati razvoj kulturne raznolikosti
s pomočjo novih tehnologij ter višjo sto-
pnjo uporabe in olajšan dostop do informa-
cijske tehnologije za vse.

Vsebina javnega razpisa je sofinancira-
nje razvoja orodij in/ali okolij, ki bodo na-
menjena italijanski in madžarski narodno-
stni skupnosti in jim bodo omogočala javen,
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brezplačen dostop do informacijsko komu-
nikacijske tehnologije.

a) Merila za vrednotenje prispelih po-
nudb

Kvaliteta projekta
– X1: vključenost v okolje,
– X2: trajnostni učinki.
Prijavitelj
– X3: reference: dosedanji najvidnejši

kulturni oziroma izobraževalni projekti,
– X4: povezanost z matično državo na-

rodne skupnosti: skupni projekti, sofinanci-
ranje.

Stroškovnik projekta:
– X5: kvaliteta finančnega načrta.
Skupna ocena: XS=X1+X2+X3+X4+X5.
Izbrana bo ena lokacija madžarske naro-

dnostne skupnosti in ena lokacija italijanske
narodnostne skupnosti, in sicer tista, ki bo
prejela največje število točk. Minimalno šte-
vilo točk za izbor projekta je 60 točk.

b) Skupna okvirna predvidena sredstva:
8,000.000 SIT, od tega:

– 4,000.000 SIT izplačljivih v letu 2002,
– 4,000.000 SIT izplačljivih v letu 2003.
Od tega upravičeni prejemniki:
– 4,000.000 SIT madžarska narodno-

stna skupnost,
– 4,000.000 SIT italijanska narodnostna

skupnost.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj projekta
– predložena mora biti izjava prijavitelja,

da za isti namen ne bo dobil sredstev iz
drugih proračunskih virov ter navedeni pred-
videni viri financiranja;

– predmet javnega razpisa mora pred-
stavljati celovit projekt, ki mora biti v celoti
realiziran do 15. 11. 2002 oziroma 30. 6.
2003;

– na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be registrirane v Republiki Sloveniji, ki zdru-
žujejo predstavnike italijanske ali madžar-
ske narodne skupnosti;

– prijavitelji morajo predložiti izpisek iz
ustreznega registra in fotokopijo statuta s
katerim dokazujejo status prijavitelja in iz
katerega nedvoumno izhaja neprofitna na-
rava prijavitelja oziroma, da osnovna dejav-
nost prijavitelja ni tržna proizvodnja blaga in
storitev. Izpisek ne sme biti starejši od 6
mesecev;

– prijavitelj sprejema priporočeno osnov-
no konfiguracijo sistema, ki jo določi Mini-
strstvo za informacijsko družbo v razpisni
dokumentaciji;

– prijavitelj mora biti lastnik nepremični-
ne ali razpolagati s prostorom v katerem bo
nameščena IKT, ki bo javno dostopna, vsaj
naslednjih 5 let.

4. Rok do katerega morajo biti predlože-
ni računi, ki so podlaga za sofinanciranje je
15. 11. 2002 oziroma 30. 6. 2003.

5. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev subvencij, način pre-
dložitve ponudb ter opremljenost ponudb:

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vloži-
šče Ministrstva za informacijsko družbo, Lan-
gusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje do
8. 10. 2002 do 10. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti

jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
razpis – IKC 2002: Informatizacija kulturnih
centrov italijanske in madžarske narodno-
stne skupnosti“.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev sub-
vencij: 9. 10. 2002.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
30 dni od odpiranja ponudb.

8. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu
http://www.gov.si/mid, oziroma v glavni pi-
sarni Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, Ljubljana, vsak dan od 9. do
13. ure, do vključno 8. 10. 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, Ljubljana, oziroma na tel. 01/478-83-86,
kontaktna oseba Vesna Prodnik Pepevnik,
elektronski naslov: vesna.prodnik@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 111-087/02-002 Ob-77502
Na podlagi 7. člena Zakona o telekomu-

nikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01, v nadaljeva-
nju: ZTel-1), ki se uporablja v skladu s petim
odstavkom 40. člena ZTel-1 ter skladno s
sedmim oddelkom drugega poglavja Zako-
na o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01, v nadalje-
vanju: ZMed) in Pravilnikom o dovoljenjih za
izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 67/02) Agencija za telekomu-
nikacije, radiodifuzijo in pošto Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev

radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije

1. Predmet javnega razpisa
1.1. Prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Anhovo K45 (za pokrivanje območja
med Plavami in Desklami),

B) Breginj K10 (za pokrivanje območja
Breginja in Borjane),

C) Celje K37-oddajna točka K37 le do
uvedbe DVB-T na zadevanem območju (za
pokrivanje ožjega območja mesta Celje),

D) Čiginj K32 (za pokrivanje območja
naselja Čiginj),

E) Drežnica K12-oddajna točka K12 le do
uvedbe T-DAB na zadevanem območju (za
pokrivanje območja Drežnice in Magozda),

F) Drežnica K24 (za pokrivanje območja
Drežnice in Magozda),

G) Kanin K34 (za pokrivanje območja
Bovca z okolico),

H) Koprivna K55 (za pokrivanje območja
med Boštelom in Brodnikom),

I) Košana K22 (za pokrivanje območja
med Kalom pri Paki in Narinom),

J) Kuk K26 (za pokrivanje območja med
Kobaridom in Volarij),

K) Limbarska gora K47 (za pokrivanje
območja Krašnje z okolico),

L) Ljubno K31 (za pokrivanje območja
Ljubnega ob Savinji),

M) Metlika K26 (za pokrivanje ožjega
območja Metlike),

N) Osilnica 2 K25 (za pokrivanje obmo-
čja Osilnice ob Kolpi),

O) Ožbalt 1 K27 (za pokrivanje območja
Ožbalta ob Dravi),

P) Pišece K23 (za pokrivanje območja
Sv. Križa pri Pišecah),

Q) Planina Rakek K22 (za pokrivanje ob-
močja Planine in Ivanjega Sela),

R) Podbrdo K37-oddajna točka K37 le
do uvedbe DVB-T na zadevanem območju
(za pokrivanje območja Podbrda),

S) Podvolovjek 2 K22 in K44 (za pokri-
vanje območja med Obcirjem in Petkom pod
Golbovcem),

T) Puštal K41 (za pokrivanje zahodnega
dela Puštala do Kranceljna v Škofji Loki),

U) Radeče 1 K11 (za pokrivanje ožjega
območja Radeč ob Savi),

V) Rob K26 (za pokrivanje območja Pod-
loga pri Velikih Laščah),

W) Rob K33 (za pokrivanje območja Ro-
ba pri Velikih Laščah in Hrustovega),

X) Ruše K21 (za pokrivanje območja Fa-
le, zahodnih delov Ruš ob Dravi in Hariča),

Y) Sevnica K44 (za pokrivanje območja
severno od Sevniškega gradu v Sevnici),

Z) Skalnica K23 (za pokrivanje območja
mesta Nova Gorica in Grgarja z okolico),

AA) Slap K24 (za pokrivanje območja
Slapa ob Idrijci)

BB) Stari trg K29 (za pokrivanje obmo-
čja Dola ob Kolpi),

CC) Struge K35 (za pokrivanje območja
zaselka Struge ob Savinji in Koželja ob Savi-
nji),

DD) Svibno K33 in K42 (za pokrivanje
območja Svibnega pod Kumom),

EE) Vuzenica K29 (za pokrivanje obmo-
čja Mute in Vuzenice ob Dravi),

FF) Žusem 1 K37-oddajna točka K37 le
do uvedbe DVB-T na zadevanem območju
(za pokrivanje območja Loke pri Žusmu),

GG) Žusem 1 K41 (za pokrivanje obmo-
čja Loke pri Žusmu),

HH) Žusem 2 K37-oddajna točka K37 le
do uvedbe DVB-T na zadevanem območju
(za pokrivanje območja Setlike pri Žusmu),

II) Žusem 2 K41 (za pokrivanje območja
Vresja pri Žusmu).

1.2. Prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Dravograd 104,6 MHz – oddajna toč-
ka Dravograd 104,6 MHz za odpravo mo-
tenj Mala Kopa 89.5 MHz (za pokrivanje
območja Dravograda ob Dravi),

B) Fara 92,0 MHz, 96,0 MHz (za pokri-
vanje območja med Faro ob Kolpi in Koste-
lom ob Kolpi),

C) Košana 96,3 MHz (za pokrivanje ob-
močja Pivke z okolico),

D) Kranjska gora 94,7 MHz (za pokriva-
nje območja Kranjske gore z okolico),

E) Ortnek 96,3 MHz (za pokrivanje ob-
močja med Ortnekom in Bregom pri Ribnici),

F) Osilnica 2 90,9 MHz, 96,3 MHz (za
pokrivanje območja Osilnice ob Kolpi z oko-
lico),

G) Stari trg 87,9 MHz (za pokrivanje ob-
močja Starega trga ob Kolpi),

H) Tinjan 89,3 MHz, 94,6 MHz, 98,1
MHz, 107,6 MHz (za pokrivanje območja
med Dekani pri Kopru in Koprom).
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2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik glede opravljanja radiodifuzne de-
javnosti

Izdajatelj medija mora biti za opravljanje
radiodifuzne dejavnosti vpisan v razvid me-
dijev pri Ministrstvu za kulturo oziroma mora
v primeru, da še ni vpisan v razvid medijev,
predložiti izjavo, da bo pred začetkom izva-
janja radijske oziroma televizijske dejavno-
sti priglasil medij v razvid medijev.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, način njihove uporabe, omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb ter po-
goji, zahteve in kvalifikacije glede program-
ske vsebine in druga merila glede izvajanja
radijske oziroma televizijske dejavnosti

V postopku izbire med zainteresiranimi
ponudniki ima nacionalni radijski ali televizij-
ski program (to so: Radio Slovenija I pro-
gram, Radio Slovenija II program, Radio Slo-
venija III program ter Televizija Slovenija 1 in
Televizija Slovenija 2) prednost pred drugi-
mi ponudniki na tistih območjih, ki jih ne
pokriva, ali jih ne pokriva na dovolj kvalitetni
tehnični ravni.

Pri izbiri se prednostno upošteva pose-
ben pomen radijskih in televizijskih progra-
mov posebnega pomena iz ZMed (radijski
in televizijski programi Radiotelevizije Slo-
venija, lokalni radijski in televizijski progra-
mi, regionalni radijski in televizijski progra-
mi, študentski radijski in televizijski progra-
mi ter nepridobitni radijski in televizijski pro-
grami).

Kadar gre za enake ali podobne pro-
gramske ponudbe, ima pri izbiri izdajatelja
programa, ki bo pokrival manjše območje
(ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regi-
je), prednost ponudnik s sedežem na ob-
močju, kateremu je program namenjen.

Kot pogoj za pridobitev veljavne odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc se upošteva tu-
di ali je ponudnik v preteklosti večkrat kršil
določbe telekomunikacijskega zakona oziro-
ma odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in
je bila kršitev ugotovljena s pravnomočnim
pravnim aktom in/ali ni poravnal zapadlih pri-
stojbin za uporabo radijskih frekvenc.

Kot omejevalni kriterij se upošteva tudi
večkratna kršitev določb medijskega zako-
na, ki jih Agencija nadzoruje v okviru stro-
kovnega nadzorstva, kolikor je bila kršitev
ugotovljena z dokončnim upravnim aktom.

V postopku izbire med zainteresiranimi
ponudniki se bodo skladno s 104. členom
ZMed poleg učinkovitosti uporabe frekvenc
upoštevala tudi naslednja merila glede izvaja-
nja radijske oziroma televizijske dejavnosti:

– obseg lastne produkcije oziroma pro-
dukcije slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena Zakona o medijih,

– žanrska in tematska raznovrstnost pro-
gramske ponudbe,

– politična nevtralnost programa,
– stopnja razvitosti radiodifuzije na dolo-

čenem območju,
– dosežena stopnja pokritosti razpisane-

ga območja z istim programom,
– ekonomsko stanje prosilca (sposo-

bnost financiranja radijske oziroma televizij-
ske dejavnosti) tehnična in kadrovska uspo-
sobljenost za oddajanje radijskega ali televi-
zijskega programa,

– število potencialnih uporabnikov (po-
slušalcev ali gledalcev),

– dosedanje izkušnje ponudnika na po-
dročju radiodifuzije,

– trajanje (obseg) programa,
– mnenje pristojnega organa lokalne

skupnosti o utemeljenosti pokrivanja obmo-
čja z novim programom,

– zagotovilo, da lokalna skupnost podpi-
ra lokalni oziroma regionalni radijski ali tele-
vizijski program.

4. Rok, v katerem lahko ponudniki pre-
dložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be (datum, čas, naslov, oznaka)

Rok za predložitev ponudb je 60 dni in
začne teči takoj naslednji dan po tej objavi.
Ponudbo je potrebno dostaviti v izvirniku in
sedmih kopijah. Pooblaščena oseba ponu-
dnika mora podpisati vsako stran izvirnika
ponudbe vključno z vsemi prilogami.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo ose-
bno, na vložišču, soba št. 1, v času uradnih
ur, ki so vsak ponedeljek, sredo in petek od
8. do 12. ure in sredo od 14. do 16. ure, ali
pošljejo po pošti priporočeno s povratnico
na naslov Agencija za telekomunikacije, ra-
diodifuzijo in pošto Republike Slovenije,
Kotnikova 19/A, 1000 Ljubljana.

Izvirnik in vsaka kopija ponudbe z vsemi
prilogami mora biti zaprta v posebni ovojnici
z oznako “Izvirnik“ ali “Kopija“, vse skupaj
pa pakirano v enem zavoju in označeno z
oznako: “Ponudba na javni razpis za dodeli-
tev radijske frekvence za opravljanje radio-
difuzije, ne odpiraj“. Ovitki morajo biti zape-
čateni ali zaprti tako, da je mogoče preveri-
ti, če so zaprti tako kot so bili predani.

Ponudbe morajo biti oddane najkasneje
zadnji dan razpisnega roka. Vse prispele
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve ali
nadomestitve prispele na javni razpis po iz-
teku roka za predložitev, Agencija ne sme
prevzeti.

5. Javno odpiranje ponudb (naslov, pro-
stor, datum in ura)

Šteje se, da javni razpis uspe, če bo nanj
pravočasno prispela vsaj ena popolna po-
nudba. Ponudbe (njene spremembe, do-
polnitve ali nadomestitve) prispele po izteku
roka za predložitev, Agencija ne sme pre-
vzeti. V primeru, da so poslane po pošti, jih
mora poslati nazaj ponudniku.

Javno odpiranje vseh pravočasno prispe-
lih ponudb bo vodila v ta namen imenovana
tri članska komisija. Javno odpiranje ponudb
bo potekalo v prostorih Agencije za teleko-
munikacije, radiodifuzijo in pošto RS, Kotni-
kova 19/A, 1000 Ljubljana, dne 25. 11.
2002 ob 12. uri. Predstavnik ponudnika je
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
dolžan predsedniku komisije izročiti pisno po-
oblastilo za zastopanje ponudnika.

6. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis,

mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s
tem razpisom in razpisno dokumentacijo. Raz-
pisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Agencije (http://www.atrp.si) oziro-
ma jo lahko ponudniki dvignejo v prostorih
Agencije na naslovu, Kotnikova 19/A, 1000
Ljubljana, pri uradni osebi, Boris Javh, oziro-
ma uradni osebi, ki ga nadomešča, in sicer
vsak torek in četrtek med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Agencija za telekomunikacije,

radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije

Št. 01/02 Ob-77634
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju šti-

pendij in drugih oblik denarne pomoči Usta-
nove – Fundacije akademskega slikarja Kar-
la Pečka (Uradni list RS, št 82/99) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje štipendij za

dodiplomski študij v študijskem letu
2002–2003

Ustanova – Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka razpisuje štipendije za
dodiplomski študij s področja humanistike
(slikarstvo, kiparstvo, glasba, muzealstvo,
umetnostna zgodovina).

Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-
publike Slovenije s stalnim prebivališčem
na območju koroške regije, ki izpolnjujejo
spodaj navedene pogoje.

Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo
za dodiplomski študij, če so v končani sred-
nji šoli dosegli najmanj prav dobrer uspeh v
zadnjih dveh letih, imajo status rednega štu-
denta oziroma v primeru višjih letnikov naj-
manjšo povprečno oceno osem in izpolnjuje-
jo merila izrazite nadarjenosti za intelektualna
in umetniška dela, kar dokazujejo z dosedaj
doseženimi prizanji in priporočili ustanov iz
področja za katerega konkurejajo.

Ustanova – Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka bo podelila eno štipendi-
jo. Kandidatu je lahko štipendija dodeljena
za redni dodiplomski študij največ za 4 leta
in pol. Prednost pri dodelitvi bodo imeli kan-
didati višjih letnikov.

Prijava za štipendijo za dodiplomski štu-
dij mora vsebovati:

– življenjepis kandidata,
– overjeni prepis spričeval tretjega in če-

trtega letnika srednje šole, odnosno prepis
ocen zadnjega končanega letnika visoko-
šolskega študija,

– potrdilo o zaključnem izpitu,
– potrdilo o vpisu na visokošolski študij

za študijsko leto 2002-2003,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdila o dosedanjih udejstvovanjih in

dosežkih kandidata na področju za katere-
ga želi pridobiti štipendijo,

– pismena priporočila ustanov in organi-
zacij.

Komisija bo pri oceni prijav smiselno
upoštevala naslednja merila:

– povprečna ocena učnega uspeha do-
sežena v srednji šoli oziroma zadnjega letni-
ka visokošolskega študija 2001-2002,

– priporočila ustanov in organizacij,
– prednostno področje študija tudi gle-

de na kadrovske potrebe koroških ustanov.
Prijave s celotno dokumentacijo kandi-

dati pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Ustanova – fundacija akademskega slikarja
Karla Pečka, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.

Dodatne informacije dobite na telefonu
02/88-121-19 vsak delovni dan med 9. in
10. uro.

Razpis traja 14 dni po tej objavi, za prija-
ve, ki ne bodo v skladu z zahtevanimi pogoji
in navodili se bo štelo, da niso bile vložene.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v roku 1
meseca po poteku razpisnega roka.

Ustanova – Fundacija
akademskega slikarja Karla Pečka

Slovenj Gradec
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Št. 005/2002 Ob-77636
Na podlagi 6. člena zakona o spremem-

bah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. list RS, št. 79/01) objav-
ljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih

producentov AV-RTV 005/2002

Za ta javni razpis ne veljajo določila za-
kona o javnih naročilih.

1. Naročnik, poštni naslov: RTV Sloveni-
ja, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Opis predmeta javnega razpisa: tele-
vizijski ples oziroma balet – 5 oddaj od
5–10 minut.

3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpi-
sa: ponudnik lahko ponudi posamezno od-
dajo ali celoto. Komisija bo ocenjevala vsa-
ko oddajo posamezno. Izbrane in odku-
pljene so lahko posamezne oddaje različ-
nih ponudnikov.

4. Datum pričetka in dokončanja izved-
be predmeta javnega razpisa: december
2002 do maj 2003.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani RTV SLO – www.rtv-
slo.si/razpisi. Razpisna dokumentacija v
tiskani verziji bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni na-
javi po telefaksu na št. 00386-1-475-2186
– Služba za komercialne zadeve in javna na-
ročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Splet-
na verzija razpisne dokumentacije, pridoblje-
na preko interneta, je brezplačna. Način pla-
čila 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
(AV RTV 004/2002) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo: e-mail: danica.dolinar@rtvslo.si.

7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom “ ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 005/2002 – Tele-
vizijski ples oziroma balet – 5 oddaj od 5 do
10 minut. Ponudbo je potrebno predložiti
najkasneje do 11. 11. 2002 do 10. ure v
vložišče RTV Slovenija.

8. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti po-
nudnik, ki mu bo dodeljena izvedba pred-
meta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.

10. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika/ov in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo iz-
polnjevati ponudnik/i: po razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: pravnomoč-
nost sklepa o izbiri najprimernejšega po-
nudnika.

12. Merila za dodelitev naročila: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Druge informacije o javnem razpisu:
za javni razpis ne veljajo določbe zakona o
javnih naročilih.

RTV Slovenija, javni zavod

Ob-77583
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajal-
cem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK
d.d. objavlja

javni razpis
št. 3/2002 za podelitev znakov

kakovosti v graditeljstvu ZKG 2002
Ocenjevanje izdelkov / storitev s podro-

čja cestogradnje (ZKG 2002):
– betonarne za proizvodnjo transportne-

ga betona (BTB 2002);
– separacije kamenih agregatov za grad-

beništvo (SKA 2002);
– asfaltni obrati (ASFO 2002).
Znaki ZKG 2002 s teh področij bodo

podeljeni v Portorožu na 6. slovenskem kon-
gresu o cestah in prometu, ki bo potekal od
23. do 25. 10 2002, v organizaciji Družbe
za raziskave v cestni in prometni stroki Slo-
venije.

Razpisno dokumentacijo lahko poten-
cialni prijavitelji naročijo oziroma osebno
dvignejo do petka, 27. septembra 2002 pri
izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu
ZRMK d.d. – Gradbenem centru Slovenije,
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana.

Gradbenim inštitutom ZRMK d.d.

Ob-77598
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajal-
cem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK
d.d. objavlja

javni razpis št.
1/2003 za podelitev znakov kakovosti

v graditeljstvu 2003
Storitve s področja obrtniških in zaključ-

nih del v gradbeništvu (ZKG 2003):
1. Storitev krovsko – kleparskih del

(SKKD 2003);
2. Storitev montaže stavbnega pohištva

(SMSP 2003);
3. Storitev oblaganja tal, sten in bazenov

s keramičnimi ploščicami (SKER 2003).
Znaki ZKG 2003 s področija zaključnih

del v gradbeništvu bodo podeljeni na sejmu
Domofin v Celju, ki bo potekal od 27. do
30. marca 2003.

Razpisno dokumentacijo lahko potenci-
alni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvig-
nejo do petka, 11. oktobra 2002 pri izvajal-
cu projekta, Gradbenem inštitutu ZRMK d.d.
– Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva
9, 1000 Ljubljana, tel. 01/280 8542 (Ja-
kob Grošelj), faks 01/56-82-246, elektron-
ska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://gcs.gi-zrmk.si

Gradbeni inštitut ZRMK d.d.

Št. 465-01-05/02-2850 Ob-77501
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v za-
kup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer

(Ur. l. RS, št. 110/00) in sklepa Občin-
skega sveta občine Ljutomer, št.
465-02-7/02-2235 z dne 23. 7. 2002,
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Lju-
tomer, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine s končnim

rokom za oddajo vlog

I. Predmet razpisa: nepremičnina parc.
št. 88/7 poslovna stavba v velikosti 364
m2, vlož. št. 23 k.o. Bučkovci.

Kupec je dolžan objekt sanirati v skladu
s programom, ki ga bo priložil k vlogi, naj-
pozneje v roku 5 let od podpisa kupne po-
godbe.

II. Vrednost zemljišča: vrednost objekta
je 1 SIT.

Vrednost zemljišča znaša 1.103 SIT/m2,
na dan 31. 8. 2002, skupaj torej 401.492
SIT.

Stroške komunalne opreme bo novi la-
stnik nepremičnine plačal ob izdaji grad-
benega dovoljenja na podlagi odločbe ozi-
roma pogodbe v skladu z veljavno zako-
nodajo.

Navedeni stroški komunalne opreme ne
vključujejo stroškov izvedbe priključkov ob-
jekta na javno infrastrukturo.

Kupec nepremičnine se zaveže na la-
stne stroške urediti tudi komunalno in-
frastrukturo do parcelne meje predmetnega
zemljišča (asfaltna cesta, vodovod, kanali-
zacija, elektrika).

Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
pridobitve GD, prometnega davka na ne-
premičnine, prenosa lastništva zemljišča in
projektne dokumentacije.

III. Plačilni pogoji: vrednost objekta in
zemljišča ter objave razpisa je izbrani inte-
resent dolžan poravnati v 30 dneh od pod-
pisa kupoprodajne pogodbe. V nasprotnem
primeru se pogodba šteje za razdrto, var-
ščina se kupcu ne vrne. Vpis lastništva v
zemljiško knjigo je možen šele po plačilu
vseh stroškov.

IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. krajši rok ureditve objekta:
– do 5 let od podpisa pogodbe: 10 točk,
– do 4 let od podpisa pogodbe: 15 točk,
– do 3 let od podpisa pogodbe: 20 točk,
– do 2 let od podpisa pogodbe: 25 točk;
2. vsebina dejavnosti ponudnika:
– proizvodna dejavnost: 5 točk,
– storitvena dejavnost: 10 točk,
– turistična dejavnost: 15 točk;
3. vpliv na socialno ekonomsko stanje v

občini (kadrovski načrt zaposlitve):
– do 3 zaposlitve: 5 točk,
– do 5 zaposlitve: 10 točk,
– nad 5 zaposlitev: 15 točk.
Opisati je treba stanje glede na navede-

na merila in priložiti ustrezna potrdila, če je
to mogoče.

V. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki
ob prijavi predložijo:

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,

– pravne osebe: sklep o registraciji v Re-
publiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki bo
sodelovala pri odpiranju ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati točen na-
ziv ponudnika in njegov naslov.
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VI. Natečajni postopek: ponudniki so
pred prijavo na razpis dolžni plačati 10%
varščine za resnost ponudbe v višini
40.149 SIT na račun Občine Ljutomer, št.
01263-0100013679. Izbranemu ponu-
dniku se varščina vračuna v kupnino, dru-
gim se vplačana varščina vrne (brez ob-
resti) v 8 dneh po prejetju izida razpisa. Če
kupec, ki je uspel na razpisu, ne sklene
pogodbe  v  roku  10 dni  od  poziva  k 
podpisu pogodbe, se mu plačana varščina
ne vrne.

Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
najpozneje do 10. 10. 2002 do 12. ure, na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripi-
som: “Javni razpis – OŠ Mala Nedelja – Ne
odpiraj“.

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in
V. točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju s
pogoji javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Ljutomer, III. nadstropje, dne
10. 10. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Obči-
ne Ljutomer.

O izidu javnega razpisa bodo vsi ponu-
dniki obveščeni v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

Občina si pridržuje pravico, da z nobe-
nim prijavljenim ponudnikom ne sklene po-
godbe kljub ustreznosti ponudbe.

Dodatne informacije lahko interesenti do-
bijo pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40.

Občina Ljutomer

Št. 005-1/02-133 Ob-77554
Občina Šentjur pri Celju objavlja na pod-

lagi 46. in 47. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in določil Odlo-
ka o oddajanju stavbnih zemljišč v Občini
Šentjur pri Celju (Ur. l. SRS, št. 27/87 in
28/88) ter sklepa Odbora za gospodarje-
nje s stavbnimi zemljišči z dne 22. 5. 2002

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo
poslovnih objektov v območju zazidalne-

ga načrta cone C-10-R Šentjur.
Natečaja se lahko udeležijo pravne in

fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih

oseb morajo ponudbi priložiti tudi overov-
ljeno pooblastilo za zastopanje in registra-
cijo iz katere je razvidno, da ima podjetje
sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe
pa originalno potrdilo o slovenskem držav-
ljanstvu.

Pisne vloge je potrebno vložiti na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur pri
Celju, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ne
odpiraj – javni natečaj za prodajo stavbnega
zemljišča“.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-
spele v roku 15 dni od dneva objave razpi-
sa, s priloženim potrdilom o vplačani varšči-
ni na transakcijski račun št.:
01000-0100004949, Občina Šentjur pri
Celju.

Varščina znaša 10% od cene gradbene
parcele in se šteje kot delno plačilo naku-
pa stavbnega zemljišča, oziroma se intere-
sentu brezobrestno vrne, če na razpisu ni
uspel.

V skladu s sprejetim zazidalnim načrtom
je v obravnavani coni možno naslednja na-
membnost objektov:

– trgovina,
– poslovni prostori,
– servisna dejavnost,
– obrtna dejavnost.
V javnem razpisu se oddajo naslednje

gradbene parcele:

Oznaka Parcelna Izmera Cena Strošek Kupnina
parcele številka v m2 zemljišča opreme (v SIT)

1 643/1 7010 17,094.866 35,771.008 52,865.874
2 643/6 3941 9,610.680 20,110.348 29,721.028

Cena kvadratnega metra stavbnega zem-
ljišča znaša 2.439 SIT, strošek opreme
zemljišča pa 5.103 SIT/m2. Cene so formi-
rane na dan 31. 8. 2002.

V skladu s potrebami investitorjev je mož-
na tudi oddaja stavbnih parcel večjih ali ma-
njših površin, kot so navedene zgoraj pod
pogojem, da je predvideno dejavnost, ga-
barite in oblikovanje objektov možno uskla-
diti z veljavnim zazidalnim načrtom.

Zgoraj navedene parcele bodo komu-
nalno opremljene v skladu z zazidalnim na-
črtom, programom opremljanja stavbnih
zemljišč in projekti komunalne opreme, z
naslednjimi komunalnimi napravami:

– vodovodno omrežje s hidranti,
– fekana kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z od-

vodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– električno omrežje,
– plinsko omrežje.
Vodovodno omrežje, fekalna kanalizaci-

ja in cestno omrežje, delno še v makadamu,
je zgrajeno. Meteorna kanalizacija, preosta-
la asfaltna cesta, javna razsvetljava in plin-
sko omrežje bo zgrajeno v skladu z letnim
planom občine in določili pogodbe o proda-
ji stavbnega zemljišča.

Električno omrežje že vsebuje transfor-
matorsko postajo, medtem ko se bo nizko-
napetostno omrežje zgradilo na podlagi zna-
nega števila in potreb investitorjev o veliko-
sti stavbnega zemljišča. V ceni opreme stav-
bnega zemljišča je zajet strošek izgradnje
električnega priključka parcelene meje in-
vestitorja.

Vse ostale indidivudalne priključke na jav-
ne komunalne vode, kot so predvideni z
zazidalnim načrtom in projekti komunalne
opreme, je dolžan investitor zgraditi na la-
stne stroške.

V ceni opreme stavbnega zemljišča je
zajet prispevek za priklop na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.

V ceni opreme stavbnega zemljišča ni
zajet strošek izgradnje telefonskega omre-
žja, kabelske TV ter prispevek za priklop na
plinsko in električno omrežje, katerega pla-
ča investitor glede na projektirano moč ener-
gije za predviden objekt. Prav tako v ceni ni
vsebovan prispevek za spremembo namem-
bnosti kmetijskega zemljišča.

Rok za začetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje objekta in pri-
dobitev uporabnega dovoljenja pa v roku
dveh let od prodaje zemljišča.

Če na javnem natečaju sodeluje več po-
nudnikov, se ob izpolnjevanju pogojev upo-

rabljajo merila 7. člena Odloka o oddajanju
stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
(Ur. l. SRS, št. 24/87 in 28/88).

Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, skleniti pogod-
bo o prodaji zemljišča.

Kupnino za stavbno zemljišče so investi-
torji dolžni plačati v rok 15 dni od sklenitve
pogodbe. Možno je tudi obročno plačilo,

velikost in število valoriziranih obrokov pa je
odvisno od višine kupnine. V primeru obro-
čenga plačila se plača prvi obrok v višini
cene zemljišča v roku 15 dni od sklenitve
pogodbe. Sklep o številu in višini obrokov
kupnine sprejme župan na predlog Odbora
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Zadnji obrok kupnine mora investitor po-
ravnati najkasneje v roku enega leta od pro-
daje stavbnega zemljišča, vendar pred izda-
jo gradbenega dovoljenja. Pogodba se pre-
dloži na zemljiško knjigo za vpis lastništva
po plačilu vseh obrokov kupnine.

V primeru, da na razpisu, uspeli investi-
tor ne poravana kupnine za zemljišče v ro-
kih, določenih s tem razpisom oziroma s
pogodbenimi določili, se šteje pogodba za
razveljavljeno brez posebnih postopkov in
se ne predloži za vpis v zemljiško knjigo,
vplačana varščina pa se ne vrne.

Nastop posesti na oddanem zemljišču
bo možen po podpisu pogodbe in plačilu
celotne kupnine za zemljišče.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi Občina Šentjur pri Celju.

Strokovna komisija bo odpirala vse v
roku prispele vloge, 16. dan po objavi jav-
nega razpisa ob 12. uri v prostorih sejne
sobe Občine Šentjur, II. nadstropje, soba
št. 48.

Stroški kupnine za stavbno zemljišče so
izračunani na dan 31. 8. 2002 in se do
sklenitve pogodbe valorizirajo v skladu z in-
deksom GZS – Združenja za gradbeništvo
in IGM – ostala nizka gradnja.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 351-03-6/2002 Ob-77559
Na podlagi 7. člena statuta Mestne obči-

ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne ob-
čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99),
župan Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo lokacije za gradnjo

poslovno-trgovskega centra na Drski
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zem-

ljišči in sicer:
– parc. št. 1056, njiva 2, v izmeri

1402 m2,
– del parc. št. 1053/5, travnik 3, v izme-

ri ca. 7980 m2, obe k.o. Šmihel pri Novem
mestu,
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ki sta namenjeni za gradnjo poslovno tr-
govskega centra ob Ulici Slavka Gruma v
skladu z urbanistično arhitekturnim nateča-
jem “Pod topom” na Drski oziroma ureditve-
nim načrtom “Pod topom”.

Urbanistično arhitekturni natečaj “Pod
topom” na Drski in pogodba za izdelavo
ureditvenega načrta “Pod topom” na Drski v
Novem mestu (v nadaljevanju: ureditveni na-
črt) sta priloga k razpisu in sta na vpogled
na Sekretariatu za okolje, prostor in komu-
nalne zadeve Mestne občine Novo mesto,
Novi trg 6, III. nadstropje, soba 74.

Površina dela zemljišča parc. št.
1053/5, k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki
je predmet tega razpisa, temelji na oceni in
je zaradi predvidene poti po robu navede-
nega zemljišča zmanjšana za ca. 330 m2.

2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin, ki so predmet te-

ga razpisa znaša 757.669,70 EUR, ki ob
upoštevanju protivrednosti SIT po srednjem
tečaju banke Slovenije na dan priprave raz-
pisa znaša 172,630.495,10 SIT in velja kot
izhodiščna vrednost.

Cena vključuje vrednost zemljišča, stro-
ške priprave in delne komunalne opremlje-
nosti zemljišča ter del stroškov izdelave ure-
ditvenega načrta in izhaja iz cenitve, ki jo je
izdelala Marjeta Saje, sodni izvedenec in
cenilec gradbene stroke iz Novega mesta,
Smrečnikova 32, z dne 30. 6. 2002 in skle-
njene pogodbe za izdelavo ureditvenega na-
črta.

Interesent za nakup lokacije lahko v po-
nudbi navede višjo ceno, za katero je pri-
pravljen odkupiti nepremičnino, ki naj bo
izražena v EUR.

Ob sklenitvi pogodbe bo izhodiščna ozi-
roma ponujena vrednost izražena v EUR,
preračunana v protivrednost SIT po sred-
njem tečaju banke Slovenije.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in vsi dru-
gi stroški povezani s prenosom lastninske
pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo prav-

ne in fizične osebe.
3.2. Vsak ponudnik mora pred izte-

kom roka za prijavo plačati varščino, ki pred-
stavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini:
1,726.305 SIT na podračun EZR Mestne
občine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234, obvezno navesti na-
men nakazila: Varščina, sklic na št:
3112/2002. Varščina se bo v primeru skle-
nitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.

Dokazilo o plačilu varščine mora po-
nudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.

3.3. V primeru, da bo ponudnik izpol-
nil pogoje za sklenitev prodajne pogodbe,
pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

3.4. Ostalim udeležencem javnega
razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogo-
jev, bo varščina brez obresti vrnjena v 8
dneh po zaključenem postopku javnega
razpisa.

3.5. Pravne osebe morajo k vlogi pri-
ložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave Republike
Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti tudi na-
slednje podatke: EMŠO (samo fizične ose-
be), davčno številko, matično številko (sa-
mo pravne osebe), št. žiro računa ali teko-
čega računa in telefonsko številko.

3.6. Kupec bo dolžan celotno kupni-
no poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena se-
stavina pogodbe, zato bo v primeru, ko ku-
pec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.

3.7. S pogodbo bo kupec dolžan
sprejeti tudi naslednje obveznosti:

– nositi riziko pridobitve lokacijskega
in gradbenega dovoljenja,

– pridobiti lokacijsko dovoljenje, te-
hnično dokumentacijo in gradbeno dovolje-
nje za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z ureditve-
nim načrtom in dovoljenjem za gradnjo,

– nositi ostale stroške v zvezi z izdela-
vo ureditvenega načrta,

– plačati spremembo namembnosti
zemljišča,

– plačati elektroenergetski prispevek
v odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačati pristojnim komunalnim orga-
nizacijam prispevke za priključitev objekta
na že zgrajene ali nove komunalne naprave
in objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke
na obstoječe ali nove komunalne naprave
in objekte v skladu s pogoji soglasodajal-
cev,

– nositi stroške morebitne prestavitve
obstoječega infrastrukturnega omrežja in
vse druge stroške v skladu s pogoji sogla-
sodajalcev,

– dovoljevati prekope zemljišča zara-
di izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoje-
čega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,

– nositi stroške parcelacije zemljišč v
skladu z določili ureditvenega načrta

– po izvedeni obodni parcelaciji skle-
niti aneks k osnovni pogodbi zaradi poraču-
na vrednosti odkupljenih nepremičnin ob
upoštevanju cene m2 v protivrednosti 78
EUR/m2, ki se na dan sklenitve aneksa pre-
računa v protivrednosti srednjega tečaja
Banke Slovenije.

– po zaključeni izgradnji poslovno-tr-
govskega centra z zunanjo ureditvijo, bo
izbrani ponudnik dolžan izvesti parcelacijo
zemljišč, ki bodo z odlokom o ureditvenem
načrtu opredeljene kot javne površine in jih
brezplačno prenesti v last Mestne občine
Novo mesto, kar bo predmet posebnega
aneksa k osnovni pogodbi,

– plačati davek na promet nepre-
mičnin,

– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,

– plačati stroške cenitve v višini
42.000 SIT,

– plačevati vse ostale stroške in daja-
tve v skladu s predpisi.

3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško
knjigo bo predlagala MONM, ko bodo po-
ravnane obveznosti kupca do MONM po
pogodbi in aneksu k osnovni pogodbi.

3.9. Ponudnik mora k prijavi na raz-
pis priložiti tudi:

– podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1) ,

– izpolnjen in podpisan obrazec iz ka-
terega bo razvidno, s kakšnim namenom
ponudnik kupuje navedeno nepremičnino,
v kolikšnem roku namerava zgraditi objekt
(obrazec 2).

Oba obraza sta interesentom na raz-
polago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.

3.10. Prijave morajo biti oddane v pi-
sni obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj! Javni razpis – Zemljišča Pod
topom” in odposlane ali dostavljene na na-
slov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8 000 Novo mesto.

3.11. Rok za prijavo je vključno 15.
dan po objavi tega javnega razpisa.

3.12. Pri izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena
– pripravljenost sofinanciranja izgrad-

nje mostu čez reko Krko na Brodu.
3.13. Občina kot prodajalka si pridr-

žuje pravico, da prodajne pogodbe ne skle-
ne niti z najugodnejšim ponudnikom in da
kadarkoli med postopkom javnega razpisa
ali pred sklenitvijo pogodbe razveljavi oprav-
ljena dejanja in ne proda celotnega ali dela
razpisanega stvarnega premoženja. Kakr-
šnekoli stroške, ki jih bodo imeli ponudniki,
nosijo ponudniki sami.

3.14. Postopek javnega razpisa se
bo vodil na podlagi Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo
in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
58/99).

3.15. Vsa dokumentacija in informa-
cije v zvezi s pozidavo predmetnih zemljišč
so interesentom na razpolago na Sekreta-
riatu za okolje, prostor in komunalne zade-
ve, v tretjem nadstropju občinske stavbe
na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št.
74,  kontaktna  oseba  Igor  Merlin,  vse 
ostale informacije v zvezi s prodajo zemlji-
šča, soba št. 87, kontaktna oseba Darja
Plantan.

Mestna občina Novo mesto

Št. 002-03-5/1999-1998 Ob-77561
Na podlagi 7. člena statuta Mestne obči-

ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne ob-
čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99),
župan Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo dveh lokacij za gradnjo
stanovanjskih objektov na Avšičevi
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zem-

ljišči, in sicer:
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– parc. št. 375/2, travnik 4, v izmeri
840 m2 – Lokacija 1,

– parc. št. 375/3, travnik 4, v izmeri
652 m2 – Lokacija 2,

obe k.o. Šmihel pri Novem mestu,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.

LDSO-166/1998, februar 2000, namenje-
ni za gradnjo dveh stanovanjskih objektov.

Za gradnjo dveh stanovanjskih hiš (ob-
jekt 1 in 2) je bilo izdano lokacijsko dovolje-
nje št. 35103-85/00 z dne 23. 7. 2002.

Navedena dokumentacija je priloga k
razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Me-
stne občine Novo mesto (v nadaljevanju:
MONM), Novi trg 6, III. nadstropje, Novo
mesto, soba 86.

2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s ce-

nitvijo in znaša za:
– Lokacijo št. 1 – 6,845.089,12 SIT,

oziroma 30.022 EUR,
– Lokacijo št. 2 – 6,632.165,13 SIT,

oziroma 29,088 EUR.
Cena vključuje vrednost zemljišča in del-

ne komunalne opremljenosti zemljišča, raz-
vidne iz navedene lokacijske dokumentaci-
je in izhaja iz cenitve, ki jo je izdelala Marje-
ta Saje, sodni izvedenec in cenilec gradbe-
ne stroke iz Novega mesta, Smrečnikova
32, z dne 30. 8. 2002.

Interesent za nakup lokacije lahko v po-
nudbi navede višjo ceno, za katero je pri-
pravljen odkupiti nepremičnino, ki naj bo
izražena v EUR.

Ob sklenitvi pogodbe bo izhodiščna ozi-
roma ponujena vrednost izražena v EUR,
preračunana v protivrednost SIT po sred-
njem tečaju banke Slovenije.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in vsi dru-
gi stroški povezani s prenosom lastninske
pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le fi-

zične osebe. Interesent za nakup lokacije
mora v ponudbi jasno navesti za katero lo-
kacijo se prijavlja na razpis in ali se v prime-
ru, da za to lokacijo ne bo izbran kot naju-
godnejši ponudnik, njegova vloga lahko
obravnavana tudi kot vloga za nakup druge
lokacije.

3.2. Vsak ponudnik mora pred izte-
kom roka za prijavo plačati varščino, ki pred-
stavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
700.000 SIT na podračun EZR Mestne ob-
čine Novo mesto pri UJP, št.
01285-0100015234, obvezno navesti na-
men nakazila: Varščina in sklic na št:
3112/2001. Varščina se bo v primeru skle-
nitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.

Dokazilo o plačilu varščine mora po-
nudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.

3.3. V primeru, da bo ponudnik izpol-
nil pogoje za sklenitev prodajne pogodbe,
pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugo-
dnejši ponudnik.

3.4. Ostalim udeležencem javnega
razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogo-

jev, bo varščina brez obresti vrnjena v 8
dneh po zaključenem postopku javnega raz-
pisa.

3.5. Ponudnik mora k prijavi priložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je.

V prijavi je potrebno navesti tudi na-
slednje podatke: EMŠO, davčno številko,
št. žiro računa ali tekočega računa in tele-
fonsko številko.

3.6. Kupec bo dolžan celotno kupni-
no poravnati v 15 dneh po podpisu pogod-
be pred notarjem. Rok plačila bo bistvena
sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko
kupec ne bo poravnal kupnine v navede-
nem roku, pogodba razveljavljena, varščina
pa bo zapadla v korist občine.

3.7. S pogodbo bo kupec dolžan
sprejeti tudi naslednje obveznosti:

– nositi riziko pridobitve gradbenega
dovoljenja,

– pridobiti tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemlji-
šče, zgraditi objekt s priključki na komunal-
ne naprave in izvesti zunanjo ureditev – vse
v skladu z lokacijsko dokumentacijo in do-
voljenjem za gradnjo,

– plačati spremembo namembnosti
zemljišča,

– plačati elektroenergetski prispevek
v odvisnosti od moči vhodnih varovalk,

– plačati pristojnim komunalnim orga-
nizacijam prispevke za priključitev objekta
na že zgrajene ali nove komunalne naprave
in objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke
na obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,

– skupaj z lastnikom sosednje lokaci-
je zagotoviti sredstva za prestavitev vseh
komunalnih vodov, ki tangirajo lokacijo,

– plačati davek na promet nepre-
mičnin,

– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,

– plačati stroške cenitve,
– plačevati vse ostale stroške in daja-

tve v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško

knjigo bo predlagala MONM, ko bodo po-
ravnane obveznosti kupca do MONM po
pogodbi in aneksu k osnovni pogodbi.

3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:

– podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),

– izpolnjen in podpisan obrazec iz ka-
terega bo razvidno, s kakšnim namenom
ponudnik kupuje navedeno nepremičnino,
kako ima sedaj rešeno svoje stanovanjsko
vprašanje, ali namensko varčuje, kakšna je
njegova izobrazba in kje je zaposlen (obra-
zec 2).

Oba obrazca sta interesentom na raz-
polago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.

3.10. Rok za prijavo je vključno 15.
dan po objavi tega javnega razpisa.

Prijave morajo biti oddane v pisni obli-
ki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Avščeva” na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena,
– da ponudnik zemljišče prvič kupuje

od Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za po-

samezno lokacijo prispeli dve enakovredni
ponudbi, ima Mestna občina Novo mesto
pravico odločiti o najugodnejšemu ponudni-
ku glede na podatke o interesentu za nakup
te lokacije, razvidne iz obrazca 2.

3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menja-
vi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).

3.13. Vsa dokumentacija in informa-
cije so interesentom na razpolago na Se-
kretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve, v tretjem nadstropju občinske stav-
be na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba
št. 86.

Mestna občina Novo mesto

Št. 465-02-5/2002 Ob-77562
Mestna občina Novo mesto, Seidlova

cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi
sklepa občinskega sveta številka
416-03-1/2002-1200 z dne 7. 3. 2002
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine parc. št.

2707, poslovna stavba v izmeri 125 m2

in dvorišče v izmeri 377 m2, k.o. Bela
cerkev

1. Predmet prodaje:
Predmet javnega razpisa je nepremični-

na parc. št. 2707, poslovna stavba v izmeri
125 m2 in dvorišče v izmeri 377 m2, k.o.
Bela cerkev, v lasti Mestne občine Novo
mesto.

Kopija katastrskega načrta, na katerem
je razvidna nepremičnina, ki je predmet te-
ga javnega razpisa, je priloga k razpisu in je
na vpogled na Sekretariatu za okolje, pro-
stor in komunalne zadeve Mestne občine
Novo mesto (v nadaljevanju: občina), Novi
trg 6/III, Novo mesto.

2. Vrednost nepremičnin: vrednost ce-
lotne nepremične znaša 11,522.984 SIT in
velja na dan 15. 2. 2002.

V ceni nepremičnine je vključena vre-
dnost objekta (bivša Osnovna šola Bela cer-
kev), vrednost stavbnega in funkcionalnega
zemljišča, komunalne opreme ter zunanja
ureditev.

Revalorizirana vrednost nepremičnine
navedene v prvem odstavku na dan 31. 8.
2002 znaša 11,928.484,90 SIT in velja kot
izhodiščna cena. Ponudnik pa lahko v po-
nudbi navede tudi višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.

Pogodbena vrednost nepremičnine se
bo na dan plačila kupnine revalorizirala z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.

Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo prav-

ne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakon-
ske splošne pogoje za pridobitev lastninske
pravice na nepremičnini.
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Pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, samostojni po-
djetniki izpis iz registra Davčne uprave Re-
publike Slovenije, fizične osebe pa potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije. Na-
vedeni dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni.

V prijavi je potrebno navesti tudi na-
slednje podatke: EMŠO (samo fizične ose-
be), davčno številko, matično številko (sa-
mo pravne osebe), št. žiro računa ali teko-
čega računa in telefonsko številko.

3.2. Vsak ponudnik mora pred izte-
kom roka za prijavo plačati varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremične v
višini 1.192.848,40 SIT na podračun EZR
Mestne občine Novo mesto pri UJP, št.:
01285-0100015234, pri čemer mora na-
vesti namen nakazila: Varščina, sklic na št.
3112/2002.

Varščina se bo v primeru sklenitve
pogodbe upoštevala kot plačilo dela kup-
nine.

Fotokopijo dokazila o plačilu varšči-
ne mora ponudnik obvezno priložiti k prija-
vi na razpis.

V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, po-
godbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu pogod-
be pa bo pozvan naslednji najugodnejši
ponudnik.

Ostalim udeležencem javnega razpi-
sa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in
ne bodo izbrani za najugodnejšega ponu-
dnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 8
dneh po zaključenem postopku javnega
razpisa.

3.3. Nepremičnina bo naprodaj po
načelu videno-kupljeno.

3.4. Kupec bo dolžan celotno kupni-
no poravnati v 30 dneh po podpisu pogod-
be. Rok plačila bo bistvena sestavina po-
godbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo
poravnal kupnine v navedenem roku, po-
godba razveljavljena, varščina pa bo zapa-
dla v korist občine.

3.5. Kupec dobi kupljeno premože-
nje v last in posest po plačilu celotne ku-
pnine.

3.6. S pogodbo bo kupec dolžan
sprejeti tudi naslednje obveznosti:

– plačati davek na promet nepre-
mičnin,

– plačati stroške notarja,
– plačati stroške cenitve v višini

84.000 SIT,
– plačevati vse ostale stroške in da-

jatve v skladu s predpisi.
3.7. Izvedbo pogodbe v zemljiško

knjigo bo predlagala občina, ko bo kupec
do nje poravnal vse obveznosti.

3.8. Ponudnik mora k prijavi na raz-
pis priložiti podpisano izjavo, da je proučil
vso razpisno dokumentacijo in da spreje-
ma vse razpisne pogoje.

3.9. Rok za prijavo je vključno 15.
dan po objavi tega javnega razpisa.

Ponudbe morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj! Javni razpis – parc. št. 2707,
k.o. Bela cerkev” in poslane ali osebno
vročene na naslov: Mestna občina Novo

mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Obravnavane bodo samo pravočasno
prispele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.

3.10. Postopek javnega razpisa se
bo vodil na podlagi Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo
in menjavi stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 58/99).

3.11. Pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika bosta upoštevana kriterija ponud-
bena cena in plačilni pogoji, ki ju mora
ponudnik obvezno navesti v svoji ponudbi.

3.12. Občina kot prodajalka si pridr-
žuje pravico, da prodajne pogodbe ne skle-
ne niti z najugodnejšim ponudnikom in da
kadarkoli med postopkom javnega razpisa
ali pred sklenitvijo pogodbe razveljavi
opravljena dejanja in ne proda celotnega
ali dela razpisanega stvarnega premože-
nja. Kakršnekoli stroške, ki jih bodo imeli
ponudniki, nosijo ponudniki sami.

3.13. Vsa dokumentacija in informa-
cije so interesentom na razpolago na Se-
kretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve, v tretjem nadstropju občinske stav-
be na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba
št. 87, tel. 39-39-290.

Mestna občina Novo mesto

Ob-77624
Občina Vipava objavlja

javni razpis
za prodajo poslovnega prostora

1. Predmet prodaje je poslovni prostor
(gradbeno še nedokončan), v izmeri
66,92 m2 v 1. nadstropju “novejše“ stavbe
na naslovu Glavni trg 1 v središču Vipave.

2. Izklicna cena znaša 9,600.000 SIT;
izbran  bo  ponudnik,  ki  ponudi  najvišjo
ceno.

3. Kupec trpi davek na promet nepre-
mičnin in vse stroške v zvezi s kupoprodaj-
no pogodbo in njeno izvršitvjo.

4. Ponudnik mora pred končnim rokom
za oddajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene na transakcijski račun
št. 01336-0100014675 z navedbo “var-
ščina za nakup poslovnega prostora“.

5. Ponudba mora obsegati: ime, priimek
in naslov ponudnika, potrdilo o plačani var-
ščini, ponujeno ceno in izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje.

6. Ponudbo je treba poslati ali osebno
vročiti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovne-
ga prostora“, in sicer do vključno 15. 10.
2002 do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2002 ob 13. uri v sejni sobi na sedežu
občine, Glavni trg 15, Vipava.

8. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15
dni od odpiranja ponudb sklenjena kupo-
prodajna pogodba.

9. Izbrani ponudnik bo moral znesek ku-
pnine poravnati v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe.

10. Dodatne informacije so interesentom
na voljo na tel. 05/364-34-10.

Občina Vipava

Javne dražbe

Ob-77565
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) ter sklepa
Občinskega sveta občine Vuzenica z 37.
redne seje občinskega sveta z dne 20. 6.
2002, Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan Mi-
ran Kus, razpisuje

pisno javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč

I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladin-
ska 1, 2367 Vuzenica.

II. Predmet prodaje: predmet prodaje
so naslednja stavbna zemljišča:

parcela št. 16/2, 1046 m2, k.o. Pri-
mož na Pohorju, izklicna cena je 534.671
SIT,

parcela št. 18/1, 1181 m2, k.o. Pri-
mož na Pohorju, izklicna cena je 804.903
SIT,

parcela št. 18/3, 1033 m2, k.o. Pri-
mož na Pohorju, izklicna cena je 704.034
SIT,

parcela št. 18/4, 744 m2, k.o. Primož
na Pohorju, izklicna cena je 507.068 SIT,

parcela št. 18/8, 789 m2, k.o. Primož
na Pohorju, izklicna cena je 537.738 SIT,

parcela št. 18/9, 920 m2, k.o. Primož
na Pohorju, izklicna cena je 627.020 SIT.

Izklicna cena zgoraj navedenih stavbnih
zemljišč je določena v cenitvenem poroči-
lu sodno zapriseženega cenilca Marka Čre-
šnika z dne 10. 9. 2002.

III. Pogoji pisne javne dražbe:
1. Zemljišče se nahaja v Vuzenici “Grib-

novo“, v k.o. Primož na Pohorju. Je nezazi-
dano stavbno zemljišče, za katero ni pla-
čana sprememba namembnosti. V naravi
predstavlja travnik. Iz geotehničnega poro-
čila št. 210/1-1988, ki ga je izdelal Geo-
loški zavod Ljubljana je razvidno, da je zem-
ljišče neprimerno za zazidavo.

2. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 8. 10. 2002,
na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – javna dražba za proda-
jo parcele št. ___, k.o. Primož na Pohorju“.

3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini
10% izklicne cene. Plačana kavcija bo naj-
ugodnejšemu ponudniku vračunana v ku-
pnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

4. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slov kupca, navedbo nepremičnine in po-
nujeni znesek ter plačilne pogoje. Ponudbi
je potrebno priložiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji;

– potrdilo o plačani kavciji v višini 10%
izklicne cene posamezne nepremičnine na
transakcijski račun občine Vuzenica št:
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01341-0100011132, z navedbo “kavcija
za javno dražbo, za parcelo št. ______“;

– davčno številko in potrdilo Davčne
uprave RS, da ima dražitelj plačane vse
davke in prispevke;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.

5. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo do-
kazovale izpolnjevanja pogojev javne dra-
žbe, bodo izločeni iz postopka že na
začetku odpiranja pisnih ponudb javne
dražbe.

6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
9. 10. 2002 ob 15. uri, v sejni sobi občine
Vuzenica.

7. Komisija za izvedbo pisne javne dra-
žbe bo pisno javno dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o postopkih prodaje in drugih
oblikah razpolaganja z državnim premože-
njem.

8. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, ki
bo višja ali enaka izklicni ceni. Pri enaki
ponudbeni ceni pa tisti, ki ponudi krajši rok
plačila za celotno kupnino.

9. O tem kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
niso prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju.

10. Kupoprodajna pogodba (notarski
zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

11. Celotno kupnino mora kupec pla-
čati v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva
se opravi po plačilu celotne kupnine.

12. Davek na promet z nepremičnina-
mi, vse stroške sestave in overitev pogod-
be 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 30 dneh po javnem
odpiranju pisnih ponudb, se prodaja raz-
veljavi, plačano kavcijo pa zadrži proda-
jalec.

14. Prodajalec si pridružuje pravico, da
z nobenim od dražiteljev ne sklene pogod-
be kljub ustreznosti ponudbe.

IV. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska  uprava,  Mladinska  ulica  1,
2367 Vuzenica (Sašo Verdnik, tel.
02/87-912-22, v času uradnih ur).

Občina Vuzenica

Ob-77533
Banka Zasavje d.d. Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revo-
lucije 25c, 1420 Trbovlje, objavlja

javno dražbo
za prodajo umetniških slik

Predmet prodaje so tri umetniške slike
akademskega slikarja Dušana Lipovca in
ena slika akademskega slikarja Mik N. Sim-
čiča pod naslednjimi pogoji:

1. akvarel 29x41 cm - Nekje na Go-
renjskem, 1985 avtorja Dušana Lipovca
po izklicni ceni 56.000 SIT,

2. akril na platnu 76,7x86,8 cm - Motiv
s krasa, 1979 avtorja Dušana Lipovca po
izklicni ceni 280.000 SIT,

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-69/2002-0515 Ob-77622
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kan-
didatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in
59/02):

1 mesto kandidata za izvolitev za so-
dnika Mednarodnega kazenskega sodi-
šča za Ruando.

Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogo-

je za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja so-
dniško službo ali pogoje za izvolitev za so-
dnika ustavnega sodišča,

– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,

– strokovno uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pra-
vom in pravom človekovih pravic,

– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15

3. akril na platnu 95x120 cm - Motiv iz
Francije, 1984 avtorja Dušana Lipovca po
izklicni ceni 294.000 SIT in

4. mešana tehnika (zlato, risba, barva)
na lepenki, 68x100 cm - Portret s konjem
avtorja Mik N. Simčiča po izklicni ceni
210.000 SIT.

Javna dražba bo dne 27. 9. 2002 ob
12. uri na sedežu Banke Zasavje d.d., sku-
pina NLB, Trg revolucije 25c v Trbovljah -
sejna soba.

Javne dražbe se lahko udeležijo vse
fizične in pravne osebe, ki predložijo potr-
dilo o plačilu varščine v višini 10% izklicne
cene na račun št. 01000-000233051.

Kupec plača davek na dodano vrednost
v višini 20%.

Ogled slik je možen v torek, 24. 9.
2002 in v četrtek, 26. 9. 2002 od 9. do
10. ure v SKB Banki d.d. - Ekspozituri
Ljubljana, Slovenska 56, pri Rajku Si-
cherlu.

Kupec lahko prevzame slike takoj po
plačilu celotne kupnine, ki mora biti plača-
na v roku 8 dni po zaključku javne dražbe.
Plačana varščina se upošteva pri kupnini.
V primeru, da dražitelj ne poravna kupnine
v razpisanem roku, se nakup slik razveljavi,
plačana varščina se zadrži. Neuspelim dra-
žiteljem se varščina vrne v roku treh dni po
zaključku dražbe.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/56-30-077 - pri gospe Rigler vsak dan
med 12. in 14. uro.

Banka Zasavje d.d.,
skupina NLB

dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-76/02-0515 Ob-77521
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Celju,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Murski Soboti.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 430 Ob-77706
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana raz-
pisuje

delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega inštituta za medicino
dela, prometa in športa.

Za glavno medicinsko sestro lahko kan-
didira oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
predstojnice kliničnega inštituta ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege kli-
ničnega inštituta za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati/kandidatke poš-
ljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa na
naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska
služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljublja-
na – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto glavne medicinske sestre Kli-
ničnega inštituta za medicino dela, prometa
in športa.”

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana
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Ob-77497
Nadzorni svet Elektra Maribor, javnega

podjetja za distribucijo električne energije
d.d., Maribor, Vetrinjska ul. 2, objavlja javni
razpis za

direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg z zakonom določenih pogojev,
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba s področja pra-
va, ekonomije, organizacijskih ved ali te-
hnične smeri,

– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,

– znanje slovenskega jezika in vsaj ene-
ga tujega jezika,

– sposobnost za uspešno gospodarje-
nje in organizacijo.

Nadzorni svet bo prispele vloge pregle-
dal in ugotovil, ali so pravočasne in popolne
ter jih poslal ministrstvu, pristojnemu za
energetiko, le-ta pa jih posreduje Vladi Re-
publike Slovenije.

Direktorja bo imenovala Vlada Republike
Slovenije. Mandat traja štiri leta z možnostjo
ponovnega imenovanja.

Kandidati morajo prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev poslati v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, s pripisom »Nadzorni svet – Za raz-
pis«.

Druge objave

Popravek

Ob-77638
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah

– Ztel – 1 (Uradni list RS, št. 30/01) Tele-
kom Slovenije, d.d. objavlja

spremembo vzorčne (referenčne)
ponudbe o medomrežnem povezovanju
omrežja Telekoma Slovenije in omrežij
operaterjev fiksnih javnih telefonskih
storitev in mobilnih javnih radijskih

storitev in o zakupu vodov

objavljenem v Uradnem listu RS, št.
64-66 z dne 26. 7. 2002, Ob-75001, in
sicer tarifni del v Prilogi 6 (cena minute
medomrežnega povezovanja):

Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi doka-
zili o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.

Elektro Maribor, d.d.
Maribor

Ob-77640
Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovne šole Bibe Rőcka Šoštanj, Kajuhova
8, 3325 Šoštanj, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati splošne in po-

sebne pogoje, skladno s 53. in 145. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00) ter 43. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Predvideni začetek dela je 1. december
2002 oziroma skladno s sklepom o imeno-
vanju in soglasjem ministra k imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter pro-
gramom oziroma vizijo razvoja in dela šole
pošljite v 15 dneh po objavi na naslov:

Svet zavoda osnovne šole Bibe Rőke Šoš-
tanj, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, z oznako
“Prijava na razpis za ravnatelja”.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bo-
do prispele pravočasno ter z vsemi dokazili o
izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Osnovna šola
Bibe Rőcka Šoštanj, Šoštanj

Priloga 6: Cenik medomrežnega povezovanja

Priključitev na nivoju IX

Vrsta klica  Cena v SIT Cena v SIT
brez DDV  z DDV

Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, 6,00  7,20
ki je povezan na en IX komutacijski center (A., priloga 1) 
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, 5,50 6,60
ki je povezan na dva IX komutacijska centra pri usmerjanju prometa z največjo asimetrijo
60:40 med obema centroma (A., priloga 1) 

Priključitev na nivoju SX, PSX

Vrsta klica  Cena v SIT Cena v SIT
brez DDV  z DDV

Cena minute obračunanega prometa z operaterjem,  5,50  6,60
ki je priključen na tri do deset SX, PSX centrov (B.1., priloga 1)
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, 4,00 4,80
ki je priključen na vse SX in vse PSX komutacijske centre (B.2., priloga 1) 

Priključitev na nivoju PX

Vrsta klica  Cena v SIT Cena v SIT
brez DDV  z DDV

Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, 4,00  4,80
ki je priključen na najmanj tri PX komutacijske centre znotraj geografskega območja
pripadajočega SX (C.1., priloga 1) 
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, 3,00  3,60
ki je priključen na vse komutacijske centre
znotraj geografskega območja pripadajočega SX (C.2., priloga 1) 

Telekom Slovenije, d.d.
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Št. 403/02 Ob-77631
Podjetje Telemach, družba za komunika-

cijske storitve d.o.o., Vojkova 78, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

pogoje in cene za dostop ponudnika
internetnih storitev do interneta preko

telekomunikacijskega omrežja –
kabelsko komunikacijskega sistema

družbe Telemach d.o.o.
A) pogoji:
– omrežne priključne točke za ponudnika

internetnih storitev na telekomunikacijsko
omrežje – kabelsko komunikacijski sistem dru-
žbe Telemach d.o.o. so glavna optična komu-
nikacijska vozlišča družbe Telemach d.o.o.;

– ponudnik internetnih storitev si mora za
časovno neomejen dostop do glavne optične
točke zagotoviti ustrezno komunikacijsko
opremo v skladu z zahtevami družbe Tele-
mach d.o.o.;

– pogoji in cene veljajo samo za telekomu-
nikacijsko omrežje – kabelsko komunikacijski
sistem družbe Telemach d.o.o., katerega la-
stnica je le-ta;

– ponudnik internetnih storitev mora izpol-
njevati pogoje za opravljanje telekomunikacij-
skih storitev, kot jih določa zakon o telekomu-
nikacijah (Ur. l. RS, št. 30/2001);

– ponudnik internetnih storitev mora zago-
toviti, da iz njegove komunikacijske opreme
ne prihaja v telekomunikacijsko omrežje – ka-
belsko komunikacijski sistem družbe Tele-
mach d.o.o. noben signal, ki bi lahko povzro-
čal tehnične motnje;

– ponudnik internetnih storitev sme stori-
tev v telekomunikacijskem omrežju – kabel-
sko komunikacijskem sistemu družbe Tele-
mach d.o.o. ponujati zgolj v lastnem imenu in
pogodbenega razmerja ne sme prenesti na
kakšno drugo pravno osebo;

– ponudnik internetnih storitev bo varoval
interese in ugled družbe Telemach d.o.o. ter
ravnal v skladu z dobrimi poslovnimi običaji;

– razmerje med družbo Telemach d.o.o.
in ponudnikom internetnih storitev je sklenje-
no na podlagi podpisane pogodbe;

– družba Telemach d.o.o. potem, ko so
izpolnjeni vsi zahtevani pogoji in tehnične
zmožnosti, ugodi zahtevi in izvede priklop;

– podjetje Telemach, d.o.o. si pridružuje
pravico, da v skladu s tehničnimi zmožnostmi
telekomunikacijskega omrežja – kabelsko ko-
munikacijskega sistema družbe Telemach
d.o.o. omeji število ponudnikov internetnih sto-
ritev, katerim lahko zagotovi dostop do inter-
neta preko telekomunikacijskega omrežja –
kabelsko komunikacijskega sistema družbe
Telemach d.o.o.

B) cena:
– znesek priključnine na telekomunikacij-

sko omrežje – kabelsko komunikacijski si-
stem družbe Telemach d.o.o. znaša kot en-
kratni strošek 1.300 EUR (brez DDV) v tolar-
ski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan izstavitve računa o izvedbi
priklopa na telekomunikacijsko omrežje – ka-
belsko komunikacijski sistem družbe Tele-
mach d.o.o.;

– znesek priključnine za vsakih začetih
100 novih naročnikov na telekomunikacijsko
omrežje – kabelsko komunikacijski sistem dru-
žbe Telemach d.o.o. znaša 2.500 EUR (brez
DDV) v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve raču-
na;

– delitev mesečne naročnine družba Tele-
mach d.o.o. in ponudnik internetnih storitev
določita v pogodbi;

– družba Telemach d.o.o. bo enkrat letno
uskladila cene za dostop na telekomunikacij-
sko omrežje – kabelsko komunikacijski si-
stem družbe Telemach d.o.o.

Pogoji in cene pričnejo veljati z naslednjim
dnem objave.

Telemach d.o.o.

Ob-77651
Center za socialno delo Ljutomer zbira

informativne ponudbe za najem ali
nakup poslovnih prostorov v Ljutomeru

Pogoji:
– Skupna površina prostorov: 280 do

300 m2,
– na razpolago mora biti 11 pisarn, arhiv-

ski prostor, sejna soba (30 do 35 m2), ločene
sanitarije za zaposlene in stranke, čajna kuhi-
nja ter drugi pomožni prostori: hodnik z avlo,

– prostori morajo biti dostopni iz ulice v
nivoju ali do 7% klančine ali z dvigalom, di-
menzioniranim za invalidne osebe,

– lokacija v ožjem središču mesta Ljuto-
mer,

– pisarne morajo biti zvočno izolirane in ne
smejo biti prehodne,

– vsi prostori morajo biti opremljeni s para-
petnimi kanali in instalacijami za telefon in ra-
čunalniško mrežo,

– prostori morajo biti vseljivi do konca leta
2002,

– omogočen mora biti najem za dobo 10
let z možnostjo kasnejšega odkupa.

Rok za oddajo ponudb je 8 dni od objave.
Pisne ponudbe morajo vsebovati tloris pro-

storov, navedbe o lastništvu, izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev ter pogojev za najem ali odkup
(cena za nakup po m2, cena najemnine z
obratovalnimi stroški).

Zainteresirani ponudniki naj pošljejo po-
nudbe na naslov: Center za socialno delo Lju-
tomer, Ormoška 22, 9240 Ljutomer. Dodat-
ne informacije: neposredno na CSD ali po
telefonu 02/58-58-662.

Center za socialno delo Ljutomer

Ob-77740
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
14/2002 z dne 11. 9. 2002 nad stečajnim
dolžnikom Koren Zora s.p. - v stečaju, Turi-
stična agencija Herman Celjski, Krekov trg 1,
3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Premičnine – oprema turistične agenci-

je Herman Celjski, na lokaciji Krekov trg 1 v
Celju, ki predstavlja: (prodajno-sprejemni pult
7,5 m, omare - regali 5 kom, vitražna stena
petdelna 2,5 m, kovinsko stojalo, mizica in
železna blagajna Primat.

Premoženje pod točko 1 se prodaja v kom-
pletu za izklicno ceno 116.000 SIT. Varščina
znaša 20.000 SIT.

Premoženje je ocenjeno kot celota s ceni-
tvenim poročilom z dne 20. 8. 2002 in bo
prodano po načelu “videno - kupljeno”. Izklic-
ne cene so v skladu s cenitvenimi poročili
Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž., stalnega

sodnega cenilca in jih je možno videti pri ogle-
du.

Ostalo
Pogoji prodaje, pogoji za udeležbo pri pro-

daji z zbiranjem ponudb in postopek za zbira-
nje ponudb so razvidni iz sklepa na Okrožnem
sodišču v Celju, opr. št. St 14/2002 z dne
11. 9. 2002, nabit na oglasni deski Okrožne-
ga sodišča v Celju ali v stečajni pisarni v Šmar-
ju pri Jelšah, Obrtniška ul. 2, vsak delovni
dan, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.

Varščino v določeni višini je potrebno pla-
čati na račun stečajnega dolžnika odprtega
pri Banki Celje, št. računa
06376-0490262943, potrdilo pa priložiti k
ponudbi ter do 28. 9. 2002 poslati po pošti
na Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
3000 Celje, s pripisom - Stečajni postopek
opr. št. St 14/2002 - Ponudba za odkup - ne
odpiraj.

Vse ostale informacije v zvezi s prodajo,
ogledom premoženja in cenitvenega poročila
dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem
upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/582-20-22 in
na GSM 041/652-185.

stečajni upravitelj

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-178/01-1114 Ob-77600
Republika Slovenija, Upravna enota Slo-

venj Gradec, Oddelek za upravne notranje
zadeve izdaja na podlagi 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/00), na podlagi po-
oblastila načelnika 032-3/00-100/KM z
dne 27. 11. 2000, v upravni zadevi ugo-
tavljanja stalnega prebivališča Ravlen De-
jana, sedaj neznanega prebivališča, po ura-
dni dolžnosti, sklep:

1. Ravlen Dejanu, rojenem 23. 11.
1973, s prijavljenim prebivališčem Celjska
cesta 102, Slovenj Gradec, sedaj nezna-
nega prebivališča, se postavi za začasne-
ga zastopnika Boris Lepej, delavec Uprav-
ne enote Slovenj Gradec.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
stranke, stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Št. 209-17/2002-1114 Ob-77601
Republika Slovenija, Upravna enota Slo-

venj Gradec, Oddelek za upravne notranje
zadeve izdaja na podlagi 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/00), na podlagi po-
oblastila načelnika 032-3/00-100/KM z
dne 27. 11. 2000, v upravni zadevi ugo-
tavljanja stalnega prebivališča Korez Go-
razda, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti, sklep:
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1. Korez Gorazdu, rojenem 9. 6. 1972,
s prijavljenim prebivališčem Pavčkova uli-
ca 7, Slovenj Gradec, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi za začasnega za-
stopnika Boris Lepej, delavec Upravne
enote Slovenj Gradec.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik stranke,
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-221-13/2002 Ob-77623
V register političnih strank se pod zapore-

dno številko 46 vpiše politična stranka Stran-
ka ekoloških gibanj Slovenije, s skrajšanim
imenom Ekologi in kratico imena SEG ter
sedežem v Ljubljani, Litostrojska 40. Znak
Stranke ekoloških gibanj Slovenije sestavljajo
grafično izrisane črke SEG s pripisom STRAN-
KA EKOLOŠKIH GIBANJ v eni vrsti izpisano s
črkami FUTURAEXTRABOLD.

Kot zastopnik politične stranke Stranke
ekoloških gibanj Slovenije se v register poli-
tičnih strank vpiše Karel Lipič.

Matična številka politične stranke je:
1029797.

Legenda črk: črke S, E, G in napis so v
črni barvi, ozadje je belo

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-36/2002-112 Ob-77602

Pravila o delovanju Sindikata podjetja
Založba Obzorja Maribor, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, z dne 6. 12. 1999, pod zaporedno
številko 019, ki odslej nosijo naziv: Pravilnik
o delovanju sindikata KSS Pergam, Sin-
dikat podjetja Založba Obzorja Maribor,
so bila spremenjena in sprejeta na sestanku
sindikata, dne 26. 8. 2002, ko je bilo spre-
menjeno tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam,
Sindikat podjetja Založba Obzorja Maribor,
skrajšano: KSS Pergam, Sindikat podjetja
Založba Obzorja Maribor s sedežem v Mari-
boru, Partizanska cesta 3-5.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 36, z dne 5. 9. 2002.
Spremenjen pravilnik se hrani v Upravni eno-
ti Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-31/02-8 Ob-77526
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 6. 9. 2002
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb AC Kapital,
d.o.o., Slovenska 52, Ljubljana (v nada-
ljevanju: AC Kapital) in Grand Hotel Uni-
on, d.d., Miklošičeva 1, Ljubljana (v na-
daljevanju: Hotel Union), skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla na podlagi
dne 27. 2. 2002 s sklenitvijo pogodbe o
odkupu delnic družbe Hotel Union s strani
družbe AC Kapital.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga hotelirstva, upoštevnega trga konferen-
čnih zmogljivosti in upoštevnega trga go-
stinskih storitev ni izkazan resen sum, da bi
bila koncentracija neskladna s pravili kon-
kurence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pra-
vili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30721-3/02-2 Ob-77748
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

13. 9. 2002 na podlagi prvega odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka pro-
ti mobilnim operaterjem Mobitel d.d., Vil-
harjeva 23, Ljubljana, Simobil d.d, Šmar-
tinska 134b, Ljubljana, Western Wire-
less International d.o.o., Brnčičeva ulica
49, Ljubljana in ponudniku storitev De-
bitel d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,
zaradi domnevne kršitve odstavka 5. člena
v zvezi s 3. členom ZPOmK.

Verjetnost kršitve določil ZPOmK izhaja iz
usklajenega približno 10-odstotnega dviga
cen storitev mobilne telefonije podjetij iz prve-
ga odstavka, ki jih je Urad pridobil pri svojem
delu v okviru izvajanja nadzora nad uporabo
določb ZPOmK, in iz člankov v medijih (Po-
dražitev kot na ukaz, Finance 1. 8. 2002;
Mobilni operaterji in ponudnik storitev v Slove-
niji bomo dvignili cene, Finance 19. 7. 2002).

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od te objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-77679

V skladu z določili 64. člena Zakona o
medijih objavljamo naslednjo spremembo
lastniške strukture družbe Primorske novi-
ce d.o.o. Koper, Ulica OF 12:

– Odškodninski sklad – brisan, v celoti
odprodal delež Dnevniku d.d. časopisna
družba, Kopitarjeva 2, Ljubljana.

– Farma INN, d.o.o. Koper, Obrtniška
5, pridobila nad 5% delež.

Objave gospodarskih
družb

Ob-77527

Na podlagi 381. člena Zakona o go-
spodarskih družbah in sklepov skupščine
Slovenske razvojne družbe, d.d. z dne
31. 7. 2002, objavljamo v postopku redne
likvidacije nad družbo Slovenska razvojna
družba, d.d., Dunajska 160, 1001 Ljublja-
na – v likvidaciji, Dunajska 160, 1001 Ljub-
ljana, naslednji

poziv upnikom
Dne 12. 9. 2002 je Okrožno sodišče v

Ljubljani pri vložku 1/09684/00, matična
številka 5425077, vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Slovenska razvojna
družba, d.d., Dunajska 160, 1001 Ljublja-
na – v likvidaciji.

Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U.,
družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.,
Dunajska 160, 1001 Ljubljana.

Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje ute-
meljenost terjatve.

likvidacijski upravitelj
D.S.U., d.o.o.

Franc Herman Šimnovec
direktor

Ob-77626
Skladno z določili Zakona o gospodar-

skih družbah objavljam

poziv upnikom
da prijavijo svoje terjatve do družbe Fe-

roing, podjetje za trgovino, inženiring, grad-
beništvo in proizvodnjo d.o.o., Maribor,
Limbuška cesta 64a, vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Mariboru pri šte-
vilki reg. vl. 1/4391-00, matična številka
5532949 v roku 30 dni po objavi tega
poziva.

Prijavi terjatve morajo biti predložena
vsa dokazila, ki utemeljujejo obstoj ter-
jatve.

likvidacijski upravitelj
Slokan Vojko
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Ob-77743
Likvidacijska upraviteljica družbe SKB

AURUM Podjetje za promet z dragimi kovi-
nami, umetninami, antikvitetami ter za hram-
bo dragocenosti in vrednostnih papirjev
d.o.o. v likvidaciji, Slovenska cesta 56/58,
Ljubljana, Melita Butara iz Ljubljane, Mala
čolnarska 9b, v skladu s sklepom skupšči-
ne družbe in v skladu z določbo 381. člena
ZGD objavlja

obvestilo
upnikom in dolžnikom

z dne 1. 7. 2002 je začet postopek re-
dne likvidacije družbe SKB AURUM d.o.o. v
likvidaciji, Ljubljana, Slovenska cesta 56/58

za likvidacijsko upraviteljico je imenovana
Melita Butara, Mala čolnarska 9b Ljubljana

Poziv upnikom in dolžnikom

Likvidacijska upraviteljica poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijski upravi-
teljici na naslov družbe v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva. Prijavam je po-
trebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj
in višino terjatve.

Likvidacijska upraviteljica poziva dolžni-
ke, da takoj poravnajo svoje obveznosti do
družbe v likvidaciji.

SKB AURUM d.o.o. v likvidaciji
Ljubljana

likvidacijska upraviteljica

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-77499
Na podlagi 64. člena Zakona o prevze-

mih, ter statuta delniške družbe Mercata 1
holding d.d., Ljubljana, uprava družbe Mer-
cata 1 holding d.d., Železna cesta 18, Ljub-
ljana,

obvešča,
da je dne 11. 9. 2002 družba Intara d.d.

Železna cesta 18, Ljubljana, postala lastnica
404.984 delnic družbe Mercata 1 holding,
kar predstavlja 15,04% lastniškega deleža
v družbi.

Mercata 1 holding d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-77532
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, poslovodstvo Krekove
pooblaščene družbe za upravljanje investi-
cijskih skladov d.o.o., Slovenska ul. 17, Ma-
ribor, vpisana v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Mariboru pod št. vl. 10923700,
objavlja naslednji

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
ki so ga sprejeli družbeniki družbe kot

sledi:

Osnovni kapital družbe se zmanjša za
100,000.000 SIT, tako, da po zmanjšanju
znaša 100,000.000 SIT.

Po izvedenem zmanjšanju osnovnega ka-
pitala bodo družbeniki imeli naslednje po-
slovne deleže: Bole Franc: 10,000.000
SIT, Gerič Milan: 5,000.000 SIT, Golob
Aleksander 5,000.000 SIT, Gril Janez:
10,000.000 SIT, Jeromen Janko:
6,000.000 SIT, Krašovec Mirko:
46,000.000 SIT, Lesjak Štefan: 3,000.000
SIT, Milharčič Lojze: 9,000.000 SIT, Mla-
kar Kukovič Roza: 4,000.000 SIT, Špilak
Štefan: 2,000.000 SIT.

S sklepom o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala se uskladijo tudi določila družbene
pogodbe pod četrtič.

Z zmanjšanjem osnovnega kapitala dru-
žbe se zmanjša tudi ustrezen del prevre-
dnotenja osnovnega kapitala.

Znesek za katerega se je osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjšal, in pripa-
dajoči znesek prevrednotenja osnovnega
kapitala, se izplačata družbenikom, ki so
družbeniki na dan 16. 7. 2002.

Poslovodstvo poziva upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala.

Krekova pooblaščena družba
za upravljanje

investicijskih skladov d.o.o.
poslovodstvo

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-77633
Družba Modna konfekcija Ideal d.d.,

Cesta 25. junija 22, 5000 Nova Gorica,
na predlog predstavnikov večinskega lastni-
ka, preklicuje sklic 5. redne skupščine Mo-
dne konfekcije Ideal d.d., Nova Gorica, ki jo
je sklicala uprava družbe Modna konfekcija
Ideal d.d. za dne 26. 9. 2002 ob 16. uri.

Nov sklic skupščine družbe Modna kon-
fekcija Ideal d.d. Nova Gorica s predlogi
sklepov bo objavljen naknadno v skladu s
36. členom statuta.

Modna konfekcija
Ideal d.d.

Nova Gorica

Ob-77498
Na podlagi 31. člena Statuta družbe In-

grad VNG, d.d., Celje, Lava 7, uprava druž-
be sklicuje

6. redno skupščino
Ingrad VNG, d.d.,

ki bo dne 21. 10. 2002 ob 7. uri v sejni
sobi družbe Ingrad VNG, d.d., Celje, Lava 7
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika in določi no-
tarja in zapisnikarja po predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta.

3. Razrešnica upravi in nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2001
se podeli razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se

za poslovno leto 2002 imenuje in potrdi
revizijsko družbo Constantia d.o.o., Ljublja-
na, Vilharjeva ul. 27.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se člane nadzor-
nega sveta in imenuje nove.

6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: spremeni in dopolni se

statut, ki upravo pooblašča za povečanje
osnovnega kapitala iz naslova odobrenega
kapitala v nominalnem znesku
200,000.000 SIT.

7. Razno.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo in ki najkasneje
tri dni pred zasedanjem prijavijo upravi dru-
žbe svojo udeležbo na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino.

Vljudno prosimo vse udeležence skup-
ščine, da se prijavijo v dvorani v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svo-
jo prisotnost.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh od ob-
jave sklica. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled delničarjem v tajništvu dru-
žbe pri Ani Lazar, v Celju, Lava 7, vsak
delavnik od 11. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne pol ure kasneje v
istem prostoru. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ingrad VNG, d.d.
uprava

Ob-77528
V skladu s 25. členom statuta Vzajemne

zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

3. začasno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,

d.v.z., Ljubljana,
ki bo v torek, 22. 10. 2002 ob 10. uri, v

sejni sobi, II. nadstropje, na sedežu družbe
na Mali ulici 5, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine ter ugo-
tovitev prisotnosti notarja.
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Ugotovitveni sklep: ugotovi se, da je v
skladu z imenovanjem predsednika in na-
mestnika skupščine na 1. seji začasne skup-
ščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., z dne 6. 9. 2001, predsednik skup-
ščine Ladislav Rožič in namestnik predse-
dnika Boris Bandelj.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
se imenujeta Janez Gregorič in Polona Su-
hadolnik Gramc, za zapisnikarico Nastja
Buh. Za notarja skupščine se imenuje Miro
Košak.

2. Sprejem pravilnika o volitvah v skup-
ščino zastopnikov članov Vzajemne zdrav-
stvene zavarovalnice, d.v.z.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pra-
vilnik o volitvah v skupščino zastopnikov čla-
nov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.

3. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 40.000 SIT neto, za pred-
sednika nadzornega sveta pa 60.000 SIT
neto.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov, vključno z besedilom predlaganega
pravilnika o volitvah v skupščino zastopni-
kov članov Vzajemne zdravstvene zavaro-
valnice, d.v.z., je na vpogled članom skup-
ščine na sedežu Vzajemne zdravstvene za-
varovalnice, d.v.z, Mala ulica 5, Ljubljana,
oziroma pri upravi družbe.

Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov upravi družbe. Predlo-
gi članov skupščine so lahko le pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Skupščina je sklicana za 10. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih pro-
storih ob 12. uri. V drugem sklicu bo skup-
ščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 6 čla-
nov skupščine.

Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana

predsednik uprave
dr. France Arhar

predsednik nadzornega sveta
Franc Košir

Št. 42  Ob-77541
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mo-

da Trgovina, proizvodnja in storitve d.d., Ce-
lje, Prešernova 7, sklicuje uprava družbe

7. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda Trgovina,

proizvodnja in storitve d.d.,
 Celje, Prešernova 7,

ki bo dne 25. 10. 2002 ob 9. uri, v
jedilnici Moda d.d., Celje, Prešernova 7/I.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Dušana Zevnika, za prešte-
vaki glasov se izvolita Jožica Antoli in Heda
Pernat.

Na seji bo prisoten notar Marko Fink iz
Celja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju Mode d.d., Celje, za leto
2001.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta se sprejme revidirano letno poročilo
za leto 2001.

3. Razrešnica upravi in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

naslednji sklep: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2002 se imenuje pooblašče-
na revizijska družba Abeceda d.o.o., Celje.

Udeležba na skupčini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, za-
stopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo pri KDD d.d., Ljubljana,
na dan 22. 10. 2002.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom v sprejemni pisarni ter s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine družbe podajo upravi dru-
žbe pisno utemeljen nasprotni predlog.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

 Moda d.d., Celje
predsednica uprave

Majda Kumberger

Ob-77566
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gra-

dis Strojno prometna operativa, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 32 ter skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah uprava dru-
žbe sklicuje

skupščino
delniške družbe Gradis Strojno

prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32

ki bo 24. 10. 2002 ob 15. uri v poslov-
nih prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska
32, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Bojana Pečenka, za prešte-
valki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Pokrivanje izgube
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta

2002 do 31. 5. 2002 v višini

245,074.204,35 SIT se pokrije iz rezerv in
revalorizacije rezerv v višini 59,543.985,36
SIT, iz nerazporejenega dobička in revalori-
zacije dobička v višini 3,240.610,58 SIT in
iz revalorizacijskega popravka kapitala v vi-
šini 182,289.608,41 SIT.

3. Delitev družbe
Predlog sklepa: na podlagi obravnave

delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu deli-
tve skupščina sprejme sklep kot sledi:

3.1 Skupščina daje soglasje k delitvi dru-
žbe, ki se opravi po postopku oddelitve z
ustanovitvijo nove družbe, tako da preno-
sna družba Gradis SPO, d.d., prenaša del
svojega premoženja, določenega v delitve-
nem načrtu, na novo družbo.

3.2 Skupščina potrdi delitveni načrt s
prilogami v vsebini, kot je spojen s tem no-
tarskim zapisnikom.

3.3 Skupščina potrdi statut nove dru-
žbe.

Značilnosti nove družbe:
Firma nove družbe: S – Naložbe, družba

za upravljanje naložb, d.d.
Skrajšana firma: S – Naložbe, d.d.
Sedež: Ljubljana
Dejavnost družbe:
65.210 Finančni zakup (leasing),
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom,
70.110 Organizacija izvedbe nepremič-

ninskih projektov za trg,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremični-

nami,
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem,
70.310 Dejavnost agencij za posredniš-

tvo v prometu z nepremičninami,
70.320 Upravljanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi,
71.100 Dajanje avtomobilov v najem,
74.120 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
74.130 Raziskovanje trga in javnega

mnenja,
74.140 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje,
74.150 Dejavnost holdingov,
74.400 Oglaševanje,
74.851 Prevajanje,
74.852 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje,
74.853 Druga splošna tajniška opravila,
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
Izhodiščni osnovni kapital: 282,000.000

SIT.
3.4 Skupščina potrdi imenovanje prvega

nadzornega sveta nove družbe v sestavi:
Daniel Viljevac, Ani Ferjan in Katja Kovačič.

3.5 Skupščina potrdi imenovanje revizij-
ske družbe ECUM Revizija d.o.o., Kersni-
kova 6, Ljubljana, kot revizorja nove družbe
za prvo poslovno leto po delitvi.

3.6 Delničarjem, ki bodo na zadnji dan
petnajstdnevnega roka, šteto od vpisa deli-
tve v sodni register, vpisani v centralni regi-
ster nematerializiranih vrednostnih papirjev
kot imetniki delnic, se zagotovijo delnice
nove družbe z lastnostmi in po menjalnem
razmerju, določenem v delitvenem načrtu.

3.7 Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital prenosne družbe Gradis SPO, d.d.
zmanjša za znesek, enak osnovnemu kapi-
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talu nove družbe, nastale z oddelitvijo.
Osnovni kapital prenosne družbe se v izho-
dišču zmanjša za 282,000.000 SIT, tako
da bo po zmanjšanju osnovnega kapitala na
izhodiščni višini 278,000.000 SIT. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je uskladi-
tev njegove višine glede na višino osnovne-
ga kapitala nove družbe, tako da bo sešte-
vek osnovnih kapitalov obeh družb enak vi-
šini osnovnega kapitala prenosne družbe
pred delitvijo.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z zamenjavo delnic, tako da delničarji iz
naslova zmanjšanja kapitala ne prejmejo iz-
plačil, ampak delnice nove družbe.

3.8 Po vpisu delitve in zmanjšanju
osnovnega kapitala prenosne družbe se
osnovni kapital prenosne družbe na podla-
gi odločbe KDD uskladi, tako da se pove-
ča ali zmanjša glede na dejansko število
izdanih delnic. Za nastalo razliko se spre-
meni tudi osnovni kapital nove družbe, ta-
ko da se ustrezno poveča oziroma zma-
njša.

3.9 Skupščina pooblašča upravo, da po
predhodnem soglasju nadzornega sveta
sprejme vse sklepe, potrebne v zvezi z iz-
vedbo delitve družbe, zlasti tudi, da s skle-
pom, brez posebnega soglasja skupščine,
odpravi napake ali spremeni oziroma uskla-
di z novimi dejstvi: delitveni načrt, statut no-
ve družbe oziroma njegov čistopis, firmo,
dejavnost, osnovni kapital ter sklep o ime-
novanju članov prvega nadzornega sveta in
sklep o imenovanju revizorja za prvo poslov-
no leto po delitvi.

3.10 Skupščina pooblašča nadzorni svet
Gradis SPO, d.d., da ugotovi končno višino
osnovnega kapitala in spremeni statut in do-
loči njegov čistopis, tako da upošteva spre-
membe osnovnega kapitala po 7. in 8. točki
tega sklepa, in nadalje pooblašča nadzorni
svet nove družbe, da spremeni statut in do-
loči njegov čistopis, tako da upošteva spre-
membe osnovnega kapitala po 7. in 8. točki
tega sklepa.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu dru-
žbe v Ljubljani, Šmartinska 32 od 23. 9.
2002 do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delni-
ški knjigi družbe na dan 17. 10. 2002, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo svojo udeležbo.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem za-
stopanju (izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Gradis Strojno prometna
operativa, d.d., Ljubljana
uprava – direktor družbe:

Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.

Ob-77568
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Vi-

no Brežice d.d., uprava sklicuje

6. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,

ki bo v sredo, dne 23.10.2002 ob 14.
uri v promocijski dvorani Vina Brežice, Ce-
sta bratov Cerjakov 33, Brežice.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijan Groff.

Za preštevalca glasov se imenujeta –
Diana Bukovinski, Metka Lopatič.

3. Podelitev razrešnice članom nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico članom nadzornega
sveta družbe za leto 2001.

4. Nagrada članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se izplača nagrada za de-
lo v nadzornem svetu za čas trajanja manda-
ta in sicer:

– predsedniku nadzornega sveta
650.000 SIT bruto,

– članom nadzornega sveta 500.000
SIT bruto.

5. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: zaradi odstopa
članov dosedanjega nadzornega sveta s
24. 10. 2002, se za člane nadzornega
sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči
s 24. 10. 2002, izvolijo predlagani kandi-
dati:

1. mag. Marijan Groff,
2. Jože Horvat,
3. Roman Androjna,
4. Viktor Lenče,
5. Aleksandra Špiler,

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na sprejme spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe v predlaganem besedilu.

Prijava udeležbe na skupščini

Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 21. 10. 2002.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skup-
ščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine, prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu uprave družbe, osebno ali s priporo-
čeno pošiljko.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom ter prevzamejo gradiva in glasoval-
ne lističe.

Gradivo za skupščino ter besedilo pre-
dlaganih sprememb in dopolnitev Statuta
Vino Brežice d.d. bo delničarjem na vpo-
gled vsak delovni dan, med 10. in 12. uro,
v tajništvu na sedežu družbe na Cesti bratov
Cerjakov 33, Brežice, od dneva objave skli-
ca dalje.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vino Brežice d.d.
uprava

Matjaž Pegam, univ.dipl.inž.

Ob-77599
Na podlagi določil Statuta družbe SKG

d.d. Kamnik, Steletova 8, Kamnik, sklicuje
uprava družbe

7. skupščino družbe
 SKG d.d. Kamnik,

ki bo v torek, dne 29. 10. 2002 ob
8. uri na sedežu družbe v Kamniku, Steleto-
va 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti;
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Marjan

Griljc,
– za preštevalko glasov: Breda Slokan.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože

Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička, oblikovanje rezerv za lastne delni-
ce in podelitev razrešnice upravi ter članom
nadzornega sveta;

Predlog sklepa:
 a) Bilančni dobiček družbe za leto 2001,

ki je ugotovljen v letnem poročilu uprave in
potrjen s strani nadzornega sveta v višini
8,271.171,61 SIT se razporedi v rezerve
za lastne delnice.

 b) Rezerve za lastne delnice se obliku-
jejo tudi iz splošnega prevrednotovalnega
popravka rezerv iz dobička v višini
26,195.450,67 SIT.

 c) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se dodeli razrešnica za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
lastnih delnic;

Predlog sklepa:
a) Umakne se 4.282 lastnih delnic z no-

minalno vrednostjo vsake delnice 4.000
SIT, ki so bile že pridobljene s strani družbe
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iz razlogov 1.alineje 240 člena ZGD. Sku-
pna nominalna vrednost umaknjenih delnic
znaša 17,128.000 SIT, njihova knjigovod-
ska vrednost pa znaša 32,928.951,30 SIT.

Lastne delnice se umaknejo v breme re-
zerv za lastne delnice. Za nominalni znesek
umaknjenih delnic v višini 17,128.000 SIT
se povečajo kapitalske rezerve družbe.

b) Glede na umik lastnih delnic iz točke
2.a) se osnovni kapital družbe zmanjša iz
71,560.000 SIT na 54,432.000 SIT skla-
dno z določbami 356. člena ZGD.

c) Spremeni se besedilo  prvega odstav-
ka 3. člena statuta družbe, tako da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša
54,432.000 SIT in je razdeljen na 13.608
navadnih delnic z nominalno vrednostjo po-
samezne delnice 4.000 SIT.«

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
glasujejo in razpravljajo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-
čarji morajo svojo udeležbo predhoodno
sporočiti na naslov družbe, najkasneje tri
dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 8.30 na istem kraju. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

SKG d.d. Kamnik
Uprava

Ob-77627
Uprava družbe na podlagi 25. člena sta-

tuta delniške družbe Svila d.d. Maribor skli-
cuje

7. redno sejo skupščine
delniške družbe Svila d.d. Maribor
ki bo v petek, 25. 10. 2002 ob 16. uri

na sedežu družbe, Ob Dravi 6 Maribor in
skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se za ob-
dobje 1 leta izvoli Albin Puclin,

– za preštevalca glasov se imenujeta Haj-
dinjak Andreja in Milena Smonkar.

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notarka Breda Horvat.

2. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nom nadzornega sveta in imenovanje novih
članov nadzornega sveta ter seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je imeno-
val svet delavcev.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je članu nadzornega

sveta, predstavniku delničarjev Alojzu Stani
potekel mandat dne 24. 9. 2002.

b) Skupščina za novega člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delničarjev izvoli
Franca Lesjaka, za mandatno dobo štirih
let.

c) Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta, ki ju je imenoval
svet delavcev.

3. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah se ugoto-
vi, da družba ne posluje z dobičkom.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2001 in jima
podeljuje razrešnico.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta se sprejmejo pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov družbe za leto 2002 imenuje revizij-
sko družbo Revizija d.o.o. iz Maribora.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov, predlaganimi spremembami statu-
ta družbe in pisnim poročilom nadzornega
sveta v skladu z 274.a člena ZGD-F je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe Ob
Dravi 6, Maribor, vsak delovni dan od 12.
do 13. ure od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine. Vsak morebi-
ten nasprotni predlog delničarjev mora biti
obrazložen in v pisni obliki v ovojnici z ozna-
ko »skupščina – nasprotni predlog« predlo-
žen upravi družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD-Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana na dan 22. 10.
2002 oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udele-
ženci skupščine ob vstopu v dvorano. Po-
oblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno in deponirano na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upra-
vi najkasneje tri dni pred pričetkom zaseda-
nja skupščine, to je do 22. 10. 2002.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 17. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Svila d. d.
 direktorica

        mag. Lijana Kocbek,univ.dipl.inž.

Ob-77635
Na podlagi 36. točke Statuta družbe Mo-

dna konfekcija Ideal d.d., Nova Gorica, skli-
cuje uprava družbe

5. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova

Gorica,
ki bo dne 17. 10. 2002 ob 16. uri v

prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in se za predsednika skupščine
izvoli Silič Iva, za preštevalko glasov pa Kos
Adrijano. Na seji bo prisotna notarka Eva Lu-
čovnik za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001.

3. Ugotovitev in poraba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 488.750,25 SIT se uporabi za
pokrivanje izgube iz preteklih let.

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2001.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: za člane nad-

zornega sveta se imenujejo naslednji člani:
1. Božič Irena,
2. Gregorčič Edo,
3. Humar Tanja,
4. Hadalin Zorana,
5. Tomažič Lidija.

5. Imenovanje revizorjev za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja za leto 2001 se imenuje revizorska
hiša AB-EKO d.o.o., Solkan, Trg. M. Pleč-
niča 23.

6. Seznanitev skupščine z napako v
3. sklepu skupščine z dne 17. 10. 2001.

Predlog sklepa: skupščino se seznani,
da je prišlo v sklepu št. 3, sprejetem na
skupščini družbe dne 17. 10. 2001 do na-
pake v višini poslovne izgube iz leta 2000,
ki pravilno glasi 12,007.787,41 SIT, name-
sto 13,421.366,67 SIT.

7. Seznanitev skupščine z napako v na-
slovu sedeža firme.

Predlog sklepa: skupščino se seznani,
da je prišlo pri vpisu v sodni register do
napake v naslovu sedeža firme, ki pravilno
glasi Cesta 25. junija 22, namesto Cesta
25. junija 25 in da se v registru opravi spre-
memba oziroma popravek le-tega.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo (osebno ali s priporočeno poši-
ljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta
25. junija 22.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
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pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junij 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica

uprava

Ob-77643
Na podlagi 7.4. točke statuta Iskra kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me d.d., Vajdova ulica 71, Semič, uprava
sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Iskra kondenzatorji

d.d.,
ki bo dne 21. 10. 2002 ob 10. uri na

sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep: “za predsednico skupščine
imenuje Marinko Šabec, za preštevalca gla-
sov pa Sonjo Grabrijan Pavše in Josipa Gu-
siča. Na skupščino je vabljen notar Janez
Ferlež iz Črnomlja.”

2. Letno poročilo družbe za leto 2000
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejema sk-
lep: “sprejme se letno poročilo družbe za
leto 2000, skupaj z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.”

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001, poročilom nad-
zornega sveta o rezultatu preveritve vode-
nja družbe v poslovnem letu 2001 in s po-
ročilom o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto 2001.

4. Predlog kritja izgube
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejema sk-
lep: “celotna izguba iz poslovnih let 1998,
1999 in 2001 v skupni višini
2.438,507.801,97 SIT  se pokrije iz dobič-
ka preteklih let, statutarnih rezerv in dobič-
ka iz naslednjih poslovnih let.”

5. Podelitev razrešnice za leto 2001
Predlog sklepa: na predlog uprave in s

soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema sklep: “skupščina družbe pode-
ljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2001.”

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta skupščina sprejema naslednji sk-
lep: “za revizorja družbe za poslovno leto
2002 se imenuje Dinamic, revizijska dru-
žba d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto.”

7. Spremembe statuta družbe in preči-
ščenega besedila statuta.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata skupščini v obravnavo in
sprejem spremembe statuta in prečiščene-
ga besedila statuta družbe, ki so posledica
uskladitve dejavnosti družbe z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti, spremembi naslova sedeža dru-
žbe in uskladitvi z novelo ZGD F v predlože-
nem besedilu: skupščina sprejema nasled-
nji sklep: “sprejmejo se spremembe statuta
družbe predlaganem besedilu.”

Predlagatelj sklepov pod zaporedno šte-
vilko 6 je nadzorni svet, v ostalih primerih
pa sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.

Gradivo za dnevni red s predlaganimi
spremembami statuta in s predlogi sklepov
je na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi skupščine. Predloženi nasprotni predlo-
gi morajo biti obrazloženi.

Pogoji udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki svojo udeležbo napovejo tako, da nji-
hova pisna prijava prispe na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine, to je v petek 18. 10. 2002. Poo-
blaščenec delničarja mora k prijavi udele-
žbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi. V primeru organi-
ziranega zbiranja pooblastil mora biti le-to
sestavljeno skladno z zakonom o prevze-
mih.

Način glasovanja
Glasuje se javno z glasovnicami; osebno

oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, se ponovi istega dne ob 11. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Iskra kondenzatorji d.d.
uprava

Razširitev dnevnega reda
Ob-77744

Uprava delniške družbe Tegrad & PAP
d.d., Ljubljana, Kamniška 41, objavlja na
zahtevo delničarja, na podlagi določil Zako-
na o gospodarskih družbah in statuta
družbe, dodatni točki dnevnega reda za
skupščino delničarjev TEGRAD & PAP d.d.,
Ljubljana, Kamniška 41, ki bo 15. 10. 2002
ob 10. uri, na sedežu družbe, na Kamniški
41 v Ljubljani, in sicer:

5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za novega člana nad-

zornega sveta se izvoli Cevc Marko. Njegov
mandat traja do 30. 6. 2003.

6. Obravnavanje in določitev sejnine za
predsednika in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se izplačuje sejnina v
predlagani višini.

Tegrad & PAP d.d.
uprava

Ob-77637
V skladu z Zakonom o gospodarskih

družbah uprava razširja dnevni red 5. seje
skupščine družbe Mercata 1 holding, d.d.,
Ljubljana, ki bo 14. 10. 2002 ob 10. uri z
novo točko, ki se glasi:

4. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.

Predlog sklepa: firma družbe se spre-
meni in je odslej: Fond invest, družba za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
družb, d.d. Skrajšana firma družbe se spre-
meni in je odslej  Fond invest, d.d.

Mercata 1 holding, d.d., Ljubljana

Stečajni postopki
in likvidacije

St 60/2002 S-77451
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 60/2002 sklep z dne 9. 9. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Adenda 2001, Podjetje za proiz-
vodnjo, predelavo, trgovino in storitve
d.o.o., Opekarniška cesta 12/c, Celje
(matična številka: 5767474).

Odslej se firma glasi: Adenda 2001, Po-
djetje za proizvodnjo, predelavo, trgovino in
storitve d.o.o., Opekarniška cesta 12/c,
Celje (matična številka: 5767474) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnavajo svoje dolgove stečajni ma-
si.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del pre-

Objave sodišč
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moženja (predmet), na katerega se nanaša
njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kol-
kovati 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.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 4. decembra 2002 ob 8.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 9. 2002

St 72/2002 S-77452
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2002 sklep z dne 9. 9.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Jožef Meh s.p., Kemično čišče-
nje talnih oblog in urejanje okolice in
nega okrasnih rastlin, Uriskova ulica
34, Velenje (matična številka 5644752).

Odslej se firma glasi: Jožef Meh s.p.,
Kemično čiščenje talnih oblog in urejanje
okolice in nega okrasnih rastlin, Uriskova
ulica 34, Velenje (matična številka
5644752) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrov-
če, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in ozačba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v viši-
ni 2% tolarske protivrednosti od vsote pri-
javljenih terjatev posameznih upnikov, ven-
dar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 01100-1000339024.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 4. decembra 2002 ob 14.30 v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 9. 2002

St 40/2002 S-77453
Poravnalni senat Okrožnega sodišča v

Kopru objavlja na podlagi določil 28. in
29. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) oklic:

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
40/2002 z dne 4. 9. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gro-
up Tomos d.o.o., Industrijski holding,
Šmarska 4, Koper, matična številka
5477565, šifra dejavnosti 35.410.

2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave pozi-
vamo da v roku 30 dni od objave tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatev mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in
priloženimi dokazi o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petek odstavku 43. člena ZPPSL.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

4. Za upraviteljico prisilne poravnave se
imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane, Trubar-
jeva 21, upraviteljica v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije.

5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Mestna občina Koper, Verdijeva 10,

Koper,
– Rotomatika d.o.o., Sp. Tanomlja 23,

Sp. Idrija,
– Abanka d.d., Slovenska cesta 58,

Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za

okolje in prostor,
– Goran Petek, Vrh Zelj 22, Idrija.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 10. 9. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 10. 9. 2002

St 135/2002 S-77454
To sodišče je s sklepom St 135/2002

dne 11. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trist, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Reber 17, Škofljica,
matična številka 5633192, šifra dejavnosti
05.211, številka registrskega vložka
061/11775800.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarino Benedik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 9.50, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

St 13/92 S-77455
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

13/92 z dne 3. 9. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Utok konfekcija
d.d., Usnjarska 8, Kamnik.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

St 96/2002 S-77456
To sodišče je s sklepom St 96/2002

dne 9. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jona - Trans d.o.o., Lin-
hartova 19, Ljubljana, matična številka
5648840.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

St 23/94 S-77457
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

23/94 z dne 26. 8. 2002 ustavilo nadaljnje
vnovčenje stečajne mase in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Brest d.o.o.
- v stečaju, Cesta 4. maja 18, Cerknica.

Preostanek stečajne mase, ki predstav-
lja nepremičnine in terjatve se prenese na
Občino Cerknica.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2002

St 140/2002 S-77458
To sodišče je s sklepom St 140/2002

dne 9. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom A.L.S., podjetje za čišče-
nje vozil in plovil, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 182, Ljubljana, matična številka
5833159, šifra dejavnosti 11.002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajemu
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senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10.40, soba 352
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

St 135/2000 S-77459

To sodišče je s sklepom St 135/2000
dne 9. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Primo d.o.o. Mengeš, Ljub-
ljanska 43, Trzin, matična številka
5338999.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale - Robežnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10.50, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

St 54/2002 S-77460
To sodišče je s sklepom St 54/2002

dne 9. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Detex, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška cesta 28a, Ljubljana, matična številka
5320224, številka registrskega vložka
061/10398400.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ja-
nez Golob iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvdoih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10. uri, soba 352
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2002

St 37/2002 S-77461
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Premzl, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Starše 22,
Starše, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002

St 53/2002 S-77462
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Permea, zaščita lesa, Gorenc Mi-
roslav s.p., Slovenska 4, Maribor, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002

St 90/2002 S-77463
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Beliš Vlasta s.p., lakiranje lese-
nih izdelkov in površinska zaščita lesa,
Štantetova 16, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002

St 31/2002 S-77464
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Lavrenčič Ksaverij s.p. Okrepče-
valnica, Zg. Kungota 10, Zgornja Kun-
gota, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2002

St 72/2002 S-77465
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

72/2002 dne 10. 9. 2002 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Avtohi-
ša Kanduti d.o.o., Belokranjska 12, Ma-
ribor.

Odslej firma glasi Avtohiša Kanduti
d.o.o., Belokranjska 12 - v stečaju, Mari-
bor.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Štantetova 4, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
20. 1. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2002

St 14/2002 S-77466
Poravnalni senat dolžnika Imgrad, In-

dustrija montažnih gradbenih materia-
lov Ljutomer d.d., Ljutomer, Ormoška ce-
sta 46, razpisuje narok za prisilno poravna-
vo, ki bo dne 7. 10. 2002 ob 12.30 v
razpravni dvorani št. 12 tega sodišča.

Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorgani-
zacije ogledajo pri tem sodišču na stečaj-
nem oddelku v sobi št. 413/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 9. 2002

St 11/2002 S-77467
Poravnalni senat dolžnika Ingeko, Eko-

loški inženiring in trgovina d.o.o., Len-
davska ulica 5/a, Murska Sobota, razpi-
suje narok za prisilno poravnavo, ki bo dne
7. 10. 2002 ob 11. uri v razpravni dvorni št.
12 tega sodišča.

Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorgani-
zacije ogledajo pri tem sodišču na stečaj-
nem oddelku v sobi št. 413/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 9. 2002

St 20/2002 S-77468
1. Z dnem 9. 9. 2002 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Farič,
turizem, gostinstvo, trgovina d.o.o., Slo-
venska 41, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upniki stečajnega dolžnika se poziva-
jo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave začet-
ka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodno takso v višini 2% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljene terja-
tve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji - ZPPSL.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, fizične osebe in za-
sedniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100202.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 2. 12. 2002 ob 12.30 pri tem sodi-
šču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 9. 2002 nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
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dnem, ko je oklic o začetku stečajnega po-
stopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 9. 2002

St 23/2002 S-77469
To sodišče je na seji senata dne 10. 9.

2002 pod opr. št. St 23/2002 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom BME
Trade, trgovina in zastopstva d.o.o., Pod-
bevškova ulica 15, Novo mesto, matična
številka 1602586, šifra dejavnosti 52.463,
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
BME Trade, trgovina in zastopstva d.o.o.,
Podbevškova ulica 15, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 9. 2002

St 7/98 S-77470
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom ALU-FIX, Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. - v stečaju, Pohorska 7,
Slovenj Gradec, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika ALU-FIX, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o. - v stečaju, Po-
horska 7, Slovenj Gradec, iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 9. 2002

St 1/98 S-77471
To sodišče v Slovenj Gradcu razpisuje

III. narok za preizkus upniških terjatev v za-
devi St 1/98 zoper dolžnika TIO, tekstilna
industrija Otiški vrh d.d., Otiški vrh 53,
Šentjanž - v stečaju, ki bo dne 9. 10.
2002 ob 13. uri v sobi št. 38 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 9. 2002

St 82/2002 S-77545
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Center Jošt d.o.o., Kolodvor-
ska 17 - v stečaju, Trbovlje, za dne 2. 10.
2002 ob 10. uri, v sobi 307/III tega sodi-
šča razpisuje 2. narok za preizkus prijavlje-
nih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

St 43/2002 S-77546
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Spot d.o.o., Pod gozdom
1, Trbovlje, za dne 9. 10. 2002 ob 9. uri v
sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2002

St 68/2001 S-77548
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/99

z dne 12. 9. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad stečajno maso dolžnika Globus

film, Kinematografsko podjetje d.o.o., v
stečaju, Trubarjeva ulica 1, Koper.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2002

St 79/2002 S-77610
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

79/2002 z dne 5. 9. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom MAGIT IN-
ŽENIRING, d.o.o., Celovška 78, Ljublja-
na – v stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2002

St 102/2000-17 S-77611
To sodišče je s sklepom opr. št. St

102/2000 z dne 12. 9. 2002 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad po-
djetjem DEPS Sistemi za zaščito narave
d.o.o., Ruše, Ruške čete 5, ker je premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznat-
ne vrednosti in ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tujkajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002

St 107/2001-15 S-77612
To sodišče je s sklepom opr. št. St

107/2001 z dne 12. 9. 2002 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad po-
djetjem SECTOR Družba za trgovino z
naftnimi derivati d.o.o., Maribor, Sokol-
ska 60, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2002

St 12/2002 S-77613
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2002 z dne 13. 9. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom BTB – trgovi-
na, posredovanje in organiziranje tran-
sportov Barbara Pavlič s.p., Šalovci 48,
matična števika: 5639231.

Odslej firma glasi: BTB – trgovina, po-
sredovanje in organiziranje transportov Bar-
bara Pavlič s.p., Šalovci 48 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne
27. 11. 2002, ob 9. uri v sobi št. 26/II,
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 9. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 9. 2002

St 8/95 S-77649
To sodišče v stečajnem postopku nad

GPG Gradal d.d., – v stečaju, Ljubljana,
C. dveh cesarejv 393, razpisuje 3. narok
za preizkus prijavljenih terjatev za dne 2. 10.
2002 ob 11.15, soba 307/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002

Št. 7/2001 S-77750
To sodišče v skrajšanem stečajnem po-

stopku stečajnega dolžnika M.F.C., Trgov-
sko in storitveno podjetje, Goriška ce-
sta 53, Velenje – v stečaju, razpisuje na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev stečajne mase, ki bo dne 13.
novembra 2002 ob 10. uri v sobi št. 106/I
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 1,296.928,59 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane ter-
jatve rednih upnikov znaša 9%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
A72) na oglasni deski sodišča ali v stečajni
pisarni Okrožnega sodišča v Celju, Prešer-
nova 22, Celje, med uradnimi urami sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 02/00037 IZ-10478
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00037 z dne
21. 6. 2002 in rubežnem oziroma popi-
snem in cenilnem zapisniku iste opr. št. z
dne 19. 6. 2002, je bila na stanovanju z
oznako II/8, tip 2,5S, ki se nahaja v Poslov-
no stanovanjskem objektu Adamičev center
na Taborski c. v Grosupljem, v izmeri 71,58
m2, s shrambo št. 9, neto površine 9,6 m2

ter na skupnih delih, objektih in napravah in
pripadajočim stavbnim in funkcionalnem
zemljišču, stavbe stoječe na parc. št. 1263,
1262, 1264/1, 1264/2, 1264/4,
1264/5, 2225/2 in 1224, vse k.o. Grosu-
plje, ustanovljena zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za terjatev v sku-
pnem znesku 12,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 21. 6. 2002

Z 109/2002 IZ-14071
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Tadeja Prvinška, v višini 3,800.000 SIT
s pripadki, pod pogoji iz neposredno izvrš-
ljivega notarskega zapisa, opr. št. SV
1231/2002 z dne 31. 5. 2002, in sicer na
trisobnem stanovanju št. 60, ki se nahaja v
podstrešju in mansardi stanovanjske hiše
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na naslovu Matije Blejca 16, Kamnik, v sku-
pni izmeri 96,10 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječi na zemljišču
parc. št. 1240/4, k.o. Podgorje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rube-
ža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 27. 6. 2002

Z 02/00052 IZ-10398
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 398/2 z dne 27. 2. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00052 z dne
7. 5. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
do dolžnika Dragutina Petaka, samostojni
podjetnik, Koper, Kozlovičeva 27, v znesku
6,500.000 SIT s pp, z realno obrestno me-
ro 5,50% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
ki ga bo dolžnik vračal v 120 mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega zad-
njega dne v mesecu, s tem, da prva meseč-
na obveznost (obrok) zapade v plačilo zad-
nji dan v naslednjem mesecu po prenosu
kredita v odplačilo, vendar najkasneje
30. 6. 2002, zadnji pa 31. 5. 2012 ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma o
zastavi nevknjižene nepremičnine in pogod-
be o kreditu št. 236-4170/92 z dne 20. 3.
2002, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje v
površini 61,10 m2, v stanovanjski stavbi v
Kopru, Kozlovičeva ul. 27, v II. nadstropju,
stanovanje št. 11, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter sku-
pnih delih, objektih in napravah stanovanj-
ske stavbe, ki stoji na parc. št. 229/13, vl.
št. 1326, k.o. Semedela, ki je last zastavi-
teljev, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki
sta jo dne 14. 1. 1993 sklenila z Občino
Koper.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolgati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2002

Z 02/00055 IZ-15856
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 261/02 z dne 27. 2. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00055 z dne
27. 5. 2002, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana,

– do dolžnika Primoža Furlana iz Kopra,
Semedela 85, v znesku 3,512.400 SIT s
pp, z realno obrestno mero 5,50% letno, ki

se spreminja, v višini, rokih in na način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, kredit se revalori-
zira v rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce, ki ga bo dolžnik vračal v 120 mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega zad-
njega dne v mesecu, s tem da prva meseč-
na obveznost (obrok) zapade v plačilo zad-
nji dan v naslednjem mesecu po prenosu
kredita v odplačilo, vendar najkasneje do
30. 4. 2002, zadnji pa 31. 12. 2012 ter
pod drugimi pogoji razvidnimi iz citiranega
sporazuma in pogodbe o kreditu št.
236-4090/94 z dne 20. 2. 2002,

– do dolžnice Mateje Debelak iz Brezij,
Brezje 70, v znesku 2,487.600 SIT s pp, z
realno obrestno mero 5,50% letno, ki se
spreminja v višini, rokih in na način, dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o obre-
stnih merah upnice, kredit se revalorizira v
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
ki ga bo dolžnica vračala v 120 mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne
v mesecu, s tem da prva mesečna obvez-
nost (obrok) zapade v plačilo zadnji dan v
naslednjem mesecu po prenosu kredita v
odplačilo, vendar najkasneje 30. 4. 2002,
zadnji pa 31. 3. 2012 ter pod drugimi po-
goji, razvidnimi iz citiranega sporazuma o
zastavi nevknjižene nepremičnine in pogod-
be o kreditu št. 236-4091/70 z dne 20. 2.
2002,

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje v sta-
novanjski stavbi v Kopru, Kozlovičeva ul. št.
19, v IV. nadstropju. Stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 229/11, k.o. Semedela, ki
je v načrtu etažne delitve objekta označeno
s št. 15 in črtkano črto svetlo zelene barve
in meri skupno s kletjo in balkonom
38,19 m2, dolžnika pa sta, vsak s svojo 1/2,
pridobila s kupoprodajno pogodbo, ki sta jo
dne 21. 1. 2002 sklenila z Borisom Galino,
kot prodajalcem.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 2002

Z 02/00054 IZ-15859
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 262/02 z dne 27. 2. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00054 z dne
8. 5. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, do dolžnika
Dušana Mandiča, Ul. II. Prekomorske briga-
de 37/e, 6000 Koper, v znesku 5,500.000
SIT s pp, z realno obrestno mero 4,50%
letno, ki se spreminja, v višini, rokih in na
način, določen z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah upnice, kredit se
revalorizira v rokih in na način, določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, ki ga bo dolžnik vračal v 120

mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsa-
kega zadnjega dne v mesecu, s tem da prva
mesečna obveznost (obrok) zapade v plači-
lo zadnji dan v naslednjem mesecu po pre-
nosu kredita v odplačilo, vendar najkasneje
do 30. 4. 2002, zadnji pa 31. 3. 2012 ter
pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citiranega
sporazuma in pogodbe o kreditu št.
236-4120/40 z dne 22. 2. 2002, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer poslovni prostor E5, v
pritličju, v izmeri 10,65 m2, in v kleti v izmeri
38,89 m2, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih,
objektih in napravah stavbe, ki stoji na parc.
št. 1298/12, 1298/13 in 1548/9, vpisa-
nih v vl. št. 1235, k.o. Koper, ki je last
zastaviteljice, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene s Savo IP d.o.o., investicijsko
podjetje, Slovenska c. 56, kot prodajalcem.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 2002

Z 2002/00977 IZ-10345
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00977, ki ga je dne 31. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 32, v 3. nad-
stropju v objektu ALK-24, v izmeri 82,49
m2, varianta S v soseski MS 4/5 Fužine, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, vse vpisano na parc. št.
1070/3, 1087/5, 1073/1, 1087/4,
1087/1, 1075, 1083, 1084, 1081/1 in
1082/2, k.o. Moste, ki je last dolžnice, na
podlagi soinvestitorske pogodbe z dne 3.
2. 1984, ki so jo sklenili Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD inženiring, Kersnikova 10,
Ljubljana, kot investitor in Brkić Vid ter Brkić
(Kričej) Jelka, Gradiščnikova 10, Borovni-
ca, kot soinvestitorja ter I. dodatka k soinve-
stitorski pogodbi št. 678/83 z dne 30. 5.
1985, ki so ga sklenili Zavod za izgradnjo
Ljubljane, TOZD inženiring, Kersnikova 10,
Ljubljana, kot investitor in Brkič Vid ter Brkić
(Kričej) Jelka, Gradiščnikova 10, Borovni-
ca, kot soinvestitorja in na podlagi sklepa o
dedovanju po pok. Vidu Brkiću, opr. št. I D
557/98 z dne 18. 10. 2001, izdanega na
Okrajnem sodišču v Ljubljani, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 7,800.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002

Z 2002/00837 IZ-10397
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00837 z dne 6. 6. 2002,
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 38, v
skupni izmeri 94,50 m2, v VI. nadstropju
stanovanjske stavbe na Ulici Metoda Miku-
ža 16 v Ljubljani, s pripadajočo solastnin-
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sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah, ki stoji
na parc. št. 1294/30, 1292/3, 1293/8,
vpisanih pri vl. št. 857, 1563, 1170, k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnikov, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 5.
4. 2002 s prodajalcem Benjaminom Černe-
ko, z dnem 6. 6. 2002 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 5,194.000 SIT s pp
do dolžnika Mirana Možine in v znesku
5,406.000 SIT s pp do dolžnice Leonide
Kobal.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2002

Z 2002/00976 IZ-10449
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00976, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 10, v
I. nadstropju, na zahodni strani v stopnišču
H-7 stanovanjskega objekta H 7-8, v skupni
izmeri 62,13 m2, ki zajema naslednje prosto-
re: predporostor v izmeri 7,73 m2, dnevno
sobo v izmeri 17,88 m2, spalnico v izmeri
13,50 m2, kuhinjo z jedilnim kotom v izmeri
11,95 m2, kopalnico v izmeri 5,01 m2, tera-
so v izmeri 6,06 m2 (9,53 m) in garažo št.
123 v izmeri 15,15 m2 ter pripadajočo kletjo
objekta, na naslovu Ulica bratov Učakar 116
v Ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na zemljišču na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, vse vpisano pri vl.
št. 3576, k.o. Zg. Šiška, ki je last zastavite-
ljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
4. 4. 2002, sklenjene s prodajalko Mijo Se-
lič iz Ljubljane, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002

Z 2002/00649 IZ-14044
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00649 z dne 19. 6. 2002,
je bil objekt 04A01S – stanovanje, bivalne
površine 91,91 m2, s shrambo 04AS03K v
izmeri 7,61 m2, z atrijem velikosti 04A01A v
izmeri 47,59 m2 in parkirnim mestom
04P02P, ki se nahaja ob Koseškem barjer-
ju v Ljubljani ter na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1065/406, vpisani v vl. št. 1767, k.o. Zgor-
nja Šiška, ki je last dolžnikov, na podlagi
prodajne pogodbe št. 7302361002 z dne
27. 2. 2002, sklenjene med prodajalci Imos
Inženiring d.d., Ljubljana, Linhartova 13, Ve-
grad d.d., Gradbeno industrijsko podjetje,
Prešernova 9a, Velenje in Imos, investicij-
ske gradnje ter dolžnikoma kot kupcema, z
dnem 19. 6. 2002 zarubljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terja-
tve zoper dolžnika Gregorja Anderluha v
znesku 7,500.000 SIT s pp in zoper dolžni-
co Marijo Anderluh v znesku 7,500.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002

Z 2002/01169 IZ-14045
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01169, ki ga je dne 21. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v soseski BS-3
Stožice, Ljubljana, skupina blokov A, niz 2,
stopnišče III, pritličje, št. stanovanja št. 3,
površine v izmeri 107,85 m2 in vrtu 96 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, vse vpisano na parc. št. 470,
834, 413, 412/2, 411, 410 in 409/1,
k.o. Brinje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 4. 2002,
sklenjene s prodajalko Zvezo za šport invali-
dov Slovenije, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2002

Z 2002/01161 IZ-14046
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01161, ki ga je dne 21. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v II. nad-
stropju stanovanjske hiše, na naslovu Be-
blerjev trg 12, Ljubljana, v skupni izmeri
52,55 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, vpisanem v vl. št. 72, k.o. Nove
Jarše, ki je last dolžnice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 044 z dne 4. 2.
1992, sklenjene s prodajalcem Zg-ttg-Slo-
venijaturist p.o., Ljubljana, 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 18. 6. 2002

Z 2002/01175 IZ-14043
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01175, ki ga je dne 27. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 9, ki se naha-
ja v 4. nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Polanškova 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 53,70 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na parc. št.
244/38, vl. št. 1291/k.o. Črnuče, ki je last
dolžnice in zastavitelja, vsakega do 1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z
dne 12. 4. 2002 in aneksa k tej pogodbi z
dne 21. 5. 2002, sklenjenih s prodajalce-
ma Jasno in Vinkom Ilc iz Ljubljane, s pre-
povedjo obremenitve in nadaljnje odsvojitve
v korist upnice, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

Z 2002/01168 IZ-14064
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01168 z dne 27. 6. 2002,
sta bila:

– štiriinpolsobno stanovanje št. 18, v
drugem nadstropju na Topniški 27, v izmeri
148,60 m2, s pripadajočo shrambo št. 18,
v izmeri 6,50 m2 in parkirnimi mesti št. 168,
169 in 170, 2. klet na Topniški 27–29, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe
št. 84/01 – Topniška 27, z dne 15. 4.
2002, sklenjene s prodajalcem SCT Stano-
vanjski inženiring d.o.o., Štihova 26, Ljub-
ljana in

– dvoinpolsobno stanovanje št. 1, v pri-
tličju objekta B 6, na Gasparijevi ulici 7,
orientacija VZJ, v dejanski izmeri 99,49 m2,
upoštevaje redukcijske faktorje pa
83,37 m2, s pripadajočo shrambo št. 1 v
pritličju objekta v izmeri 4,30 m2, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
0064000159 z dne 28. 2. 2000, sklenje-
ne s prodajalcem IMOS, Investicijske grad-
nje d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana,

ter prepovedjo obremenitve in nadaljnje
odsvojitve v korist upnice, z dnem 27. 6.
2002 zarubljena v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002

Z 2002/01189 IZ-14102
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01189, ki ga je dne 1. 7. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na skladišču št. 8 v izmeri
86,40 m2, s sanitarijami v izmeri 3,10 m2,
skupno v izmeri 89,50 m2, vse zgrajeno na
zemljišču, parc. št. 440/22, vl. št. 2483,
k.o. Dravlje, vključno s pravico souporabe
dovoza in dostopa na javne prometne povr-
šine, dalje priklopa na komunalne vode: vo-
dovod, toplovodno ogrevanje, kanalizacija,
elektrika, telefon, pa tudi souporabo parki-
rišč, ploščadi ob objektu in internih komuni-
kacij, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 29. 3. 2002, skle-
njene s prodajalcem Pena d.o.o., Justinova
2, Ljubljana–Šentvid, s prepovedjo obre-
menitve in nadaljnje odsvojitve v korist upni-
ce, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002

Z 2002/01200 Ob-14124
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01200 z dne 2. 7. 2002,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 17, v
izmeri 71,24 m2, ki se nahaja v 3. nadstro-
pju stanovanjskega objekta v Ljubljani, Tr-
novska ulica 10, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 44, 48/1, 51, 55, 56, 58, 59/1, 60/1,
60/2, 62, 63, 64/1, 64/2, 65,  66, 67 in
73, vse k.o. Trnovo, ki je last dolžnice Sa-
nje Pregl in zastavitelja Arjana Pregla, vsa-
kega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 8. 5. 2002, sklenjene med prodajal-
cem Bent Excellent, trgovina in storitve
d.o.o., Dragomelj 82, Domžale, ter dolžni-
co in zastaviteljem kot kupcema ter s pre-
povedjo razpolaganja s popisano nepremič-
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nino dolžnici Sanji Pregl in zastavitelju Arja-
nu Preglu, z dnem 2. 7. 2002 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 4,662.000 SIT s
pp zoper dolžnika Franca Pungerčarja in v
znesku 4,259.000 SIT s pp zoper dolžnico
Sanjo Pregl.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2002

Z 2002/01186 IZ-14125
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01186, ki ga je dne 2. 7. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 9, v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
Beblerjevem trgu 8 v Ljubljani, ki obsega
kuhinjo v izmeri 12,13 m2, sobo v izmeri
18,36 m2, predsobo v izmeri 4,08 m2, ko-
palnico z WC v izmeri 4,06 m2, balkon v
izmeri 3,65 m2 ter klet v izmeri 1,69 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, vse vpisano na parc. št. 260,
262, 275, 276, k.o. Šmartno ob Savi, ki je
last dolžnice - obdarjenke, na podlagi daril-
ne pogodbe z dne 18. 8. 1998, sklenjene z
darovalko Hedviko Jerebic, Beblerjev trg 8,
Ljubljana ter s prepovedjo razpolaganja s
popisano nepremičnino dolžnici Zdenki
Weiss iz Ljubljane, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,000.000 SIT in
3,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2002

Z 2002/01173 IZ-14129
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01173, ki ga je dne 4. 7. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju z oznako D.II.14, v
II. nadstropju, v skupni izmeri 42,65 m2 in s
shrambo v kleti, v izmeri 5,90 m2, vse v
stanovanjskem objektu D, v območju ureja-
nja Utensilia v Ljubljani, stoječem na parc.
št. 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6,
1254/7, 1273/1, 1274/9, 1274/10,
1274/12, 1245/1, 1243/2, 1243/4,
1204/2, 1205/2, 1205/4, 1206/2,
1206/3, 2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpi-
sanih v vl. št. 3645, k.o. Vič, s solastninsko
pravico na skupnih delih, objektih, napra-
vah in pripadajočem funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last zastaviteljice na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 12. 7. 2001, sklenje-
ne s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje d.d., Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in obremenitve v korist upnice, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Z 2002/01190 IZ-15061
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01190, ki ga je dne 11. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
0, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe na
Dalmatinovi 11 v Ljubljani, v izmeri
177,34 m2, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, vse vpisano na
parc. št. 388, vl. št. 2198, k.o. Tabor, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 4. 1992, sklenjene s pro-
dajalko Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve v korist upnice, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

Z 2002/01267 IZ-15071
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01267, ki ga je dne 11. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v II.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Viška c. 49/b, št. stanovanja 12/2, v izmeri
45,80 m2, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 2.
2002 in dodatka k tej pogodbi z dne 27. 3.
2002, sklenjenih s prodajalcema Udovič
Marijo in Udovič Vladimirjem, s prepovedjo
razpolaganja z navedeno nepremičnino, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

Z 2002/01166 IZ-15081
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01166, ki ga je dne 18. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 34, v man-
sardi stanovanjske hiše, na naslovu Dunaj-
ska c. 198 A, v skupni izmeri 117,42 m2,
kletni shrambi št. 96, v izmeri 3,9 m2 in
parkirnim mestom št. 186, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 392/4, 397/12, 396/6, 397/13,
397/14, 394/4, 391/2, 407/4, 407/6 in
406/4, vse k.o. Stožice, ki je last dolžnice
in zastavitelja, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 350/02 z dne
11. 2. 2002 in aneksa št. 1 z dne 8. 5.
2002, sklenjenih s prodajalcema Reality
Kranj d.o.o. in ZIL Inženiring d.d. Ljubljana,
s prepovedjo odtujitve in obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

Z 2002/01146 IZ-15101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/0146 z dne 10. 7. 2002,

je bil objekt 12A03S – stanovanje, bivalne
površine 82,33 m2, s shrambo 12AS07K v
izmeri 7,61 m2, z atrijem 12A03A v izmeri
47,32 m2 in parkirnima mestoma 23P11P
in 12P05P, ki se nahajajo ob Koseškem
bajerju v Ljubljani ter na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, stoječem na zemlji-
šču parc. št. 1065/2 in 1066/8, vpisani v
vl. št. 1767, k.o. Zgornja Šiška, ki je last
dolžnika Golobič Jožeta, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 3. 4. 2002, skle-
njene med prodajalcem Matjažem Delčnja-
kom s.p., Cesta v Železnik 3, Loče pri
Poljanah in dolžnikom kot kupcem, z dnem
10. 7. 2002 zarubljen v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v znesku 13,568.000 SIT s pp zoper
dolžnika Golobič Jožeta in v znesku
12,032.000 SIT s pp zoper dolžnico Gia-
comelli Dašo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

Z 2002/01162 IZ-15105
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01162, ki ga je dne 5. 7. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 12, v
III. nadstropju stanovanjskega bloka na Slo-
venski cesti 55a v Ljubljani, v skupni površi-
ni 106,45 m2, stoječem na parc. št. 2435,
vl. št. 563, k.o. Ajdovščina, s solastninsko
pravico na skupnih delih, objektih, napra-
vah in pripadajočem funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 20. 2. 2002, sklenjene s pro-
dajalko Kranjc Hildo, Slovenska c. 55a,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadalnje
obremenitve v korist upnice, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,228.645
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Z 2002/01145 IZ-15106
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01145 z dne 8. 7. 2002,
je bilo stanovanje št. 4-5/4-1 v izmeri
79,45 m2, s shrambo J v izmeri 5 m2 v kleti,
skupaj s pokritim parkirnim mestom št.
4/4-1, ki se nahaja na naslovu Kamnikarje-
va ulica 29, Lavrica, Škofljica, in stoji na
parc. št. 1858/12, vpisani v vl. št. 2564,
k.o. Rudnik, ki je last dolžnikov, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 09/02 z dne
17. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem Re-
ality, podjetje za organizacijske in ekonom-
ske storitve na področju prometa nepremič-
nin, gradnje objektov in trgovina z gradbe-
nim materialom Kranj, d.o.o., Čirče 35,
Kranj, z dnem 5. 7. 2002 zarubljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 10,450.000 SIT
s pp zoper dolžnika Rada Flajsa in v znesku
8,550.000 SIT s pp zoper dolžnico Vesno
Cerkvenik.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002
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Z 2002/01221 IZ-15132
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01221, ki ga je dne 24. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 1-11,
v I. nadstropju, v neto izmeri 100,50 m2, ki
se nahajajo v poslovnem objektu v Ljubljani,
na Dolenjski cesti 43, s solastninsko pravi-
co na skupnih delih, objektih, napravah in
pripadajočem funkcionalnem zemljišču, ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 29. 6. 1993, sklenjene s
prodajalcem Dinos Tekstilka, d.d., Ljublja-
na, Kurilniška 18, 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 13,600.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

Z 2002/01185-6 IZ-15133
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01185 z dne 24. 7. 2002,
je bilo stanovanje z oznako D.P.04, ki se
nahaja v pritličju objekta D, na naslovu Ce-
sta na Brdo 77, Ljubljana, v izmeri po pro-
jektni dokumentaciji 98,60 m2, atrija 1 v
izmeri 23,50 m2, atrij 2 v izmeri 47,90 m2,
garaže z oznako G-104 v izmeri 22,75 m2

in shramba v kleti objekta v izmeri 8,3 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, ki stoji na parc. št. 1250/1,
1250/2, 1251, 1252/1, 1252/2,
1252/6, 1253/2, 1254/6, 1254/7,
1273/1, 1274/9, 1274/10, 1274/12,
1245/1, 1243/2, 1243/4, 1204/2,
1205/2, 1205/4, 1206/2, 1206/3,
2019/7, 2019/3 in 2019/4, vpisanih pri
vl. št. 3645, k.o. Vič, ki je last dolžnikov, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 12.
2000, sklenjene med prodajalcem Gradbe-
nim podjetjem Grosuplje, d.d., Emonska c.
8, Ljubljana in dolžnikoma kot kupcema, z
dnem 24. 7. 2002 zarubljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 6,907.000 SIT s pp zoper
dolžnico Stefanovski Aneto in v znesku
6,907.000 SIT s pp zoper dolžnika Juričić
Đanija.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2002

Z 2002/01458 IZ-15143
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01458, ki ga je dne 25. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
111, v mansardi stanovanjskega bloka v
Ljubljani, na naslovu Prušnikova 11, v izme-
ri 83,81 m2, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
926/9, k.o. Šentvid, ki je last zastaviteljice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 5.
2002, sklenjene med prodajalcema Nikola-
jem Baraševičem, Prušnikova 11, Ljubljana
in Denisom Baričevič-Kristan, Prušnikova
11, Ljubljana in zastaviteljico kot kupcem,

zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2002

Z 2002/00220 IZ-14114
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mirka Košaka iz Ljubljane, opr. št.
SV 436/2002 z dne 26. 2. 2002, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00220
z dne 24. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 168, v XI. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Karde-
lejva 57, v izmeri 53,75 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 1,80 m2 in s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katrem stavba stoji ter na funkcio-
nalnem zemljišču in na skupnih delih, ob-
jektih in napravah. Stanovanjska stavba stoji
na parc. št. 100, vpisani v vl. št. 57, k.o.
Sp. Radvanje, ki je v lasti zastaviteljice Dar-
je Krapež, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 5. 1999, v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2002

Z 61/2002 IZ-10375
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira
Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 953/02 z
dne 25. 4. 2002, zaradi zavarovanja upniči-
ne (Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2) denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini v lasti zastavnih dol-
žnikov, vsakega do 1/2, zarubi stanovanje
št. L 2.11, v izmeri 34,55 m2, v 2. nadstropju
objekta A2 Trgovsko poslovnega centra v
Luciji, stoječem na parc. št. 5533/1 k.o.
Portorož, ki sta ga dolžnika Tomaž Belinger
in Alina Belinger pridobila na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 27. 3. 2002, sklenjene s
prodajalcem Elektroinvest d.o.o. Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 5. 2002

Z 11/2002 IZ-14119
Ugotovi se, da je upnik RS Ministrstvo za

finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Maribor, predlagal zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 712.739,20 SIT s pp z ustano-
vitvijo zastavne pravice na nepremičninah
dolžnika Grlj Franca, Vorančeva 4, Muta, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo.

Zato se na naroku v skladu z 244. členom
ZIZ v zvezi z 211. členom ZIZ opravi rubež
poslovnih prostorov št. B 23 in B 24, vsakega
v velikosti 90+92 m2, v obrtno stanovanjski
coni Izola, parc. št. 3823/7 in 2823/8, k.o.
Izola, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe o
izročitvi poslovnega prostora v trajno last št.
CDG - 80-88/95 z dne 23. 11. 1995 ter
aneksa z dne 19. 12. 1995.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 4. 2002

Z 2001/00111 IZ-15849
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. Z 01/00111 z dne 27. 5.
2002, so bile premične stvari - celota delujo-
čega žičnega sistema nihalne žičnice Vogel,
ki obsega naslednje sklope oziroma dele:

– vozila:
zap. št.: 1
sklopi: voziček
količina: 2
zap. št.: 2
sklopi: obežala
količina: 2
zap. št.: 3
sklopi: kabini
količina: 2
zap. št.: 4
sklopi: nosilna vrv
količina: 4 x 2000
zap. št.: 5
sklopi: vlečna vrv
količina: 1 x 4000
zap. št.: 6
sklopi: napenjalna klema
količina: 4
zap. št.: 7
sklopi: kolesa
količina: 40
– zgornja postaja:
zap. št.: 8
sklopi: kolesa
količina: 8
zap. št.: 9
sklopi: odbijač
količina: 2
zap. št.: 10
sklopi: hidravlična enota perona
količina: 1
– spodnja postaja:
zap. št.: 11
sklopi: kolesa
količina: 14
zap. št.: 12
sklopi: odbijač
količina: 2
zap. št.: 13
sklopi: hidravlična enota perona
količina: 1
zap. št.: 14
sklopi: hidravlični agregat
količina: 1
– kolesa:
zap. št.: 15
sklopi: kolo za navijanje rez. vrvi
količina: 4
zap. št.: 16
sklopi: kolo protiuteži
količina: 2
zap. št.: 17
sklopi: osi in kolesa
količina: 4
zap. št.: 18
sklopi: osi in kolesa protiuteži
količina: 2
– pogon:
zap. št.: 19
sklopi: pogonsko kolo
količina: 2
zap. št.: 20
sklopi: osi in obroča
količina: 2
zap. št.: 21
sklopi: zavora z ležiščem
količina: 4
zap. št.: 22
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sklopi: hidravlična zavora
količina: 1
zap. št.: 23
sklopi: reduktor
količina: 1
– pomožni pogon:
zap. št.: 24
sklopi: diesel motor
količina: 1
zap. št.: 25
sklopi: hidravlični prenos
količina: 1
zap. št.: 26
sklopi: vmesni reduktor
količina: 1
zap. št.: 27
sklopi: zobniki in nazobčana krona
količina: 1
– elektromotor:
zap. št.: 28
sklopi: elektromotor
količina: 1
– elektrooprema:
zapr. št.: 29
sklopi: jakostna omara
količina: 1
zap. št.: 30
sklopi: kontrola pogona
količina: 1
zap. št.: 31
sklopi: kontrola povratka
količina: 1
zap. št.: 32
sklopi: sistem kontrolne vrvi
količina: 1
– reševalni sistem:
zap. št.: 33
sklopi: reševalna oprema
količina: 2
– vrvi:
zap. št.: 1
sklopi: sidro G2
količina: 4
zap. št.: 2
sklopi: sidro G1
količina: 4
– sebra:
zap. št.: 3
sklopi: vrvni čevlji S1
količina: 2
zap. št.: 4
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 5
sklopi: vrvni čevlji S2
količina: 2
zap. št. : 6
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 7
sklopi: stopnice
količina: 2
zap. št. 8
sklopi: nosilec s kolesi
količina: 14
zap. št.: 9
sklopi: sidra
količina: 8
– zgornja postaja:
zap. št.: 10
sklopi: vrvni čevlji
količina: 2
zap. št.: 11
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1

zap. št.: 12
sklopi: stopnice
količina: 1
zap. št.: 13
sklopi: premične platforme
količina: 4
– spodnja postaja:
zap. št.: 14
sklopi: vrvni čevlji
količina: 2
zap. št.: 15
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 16
sklopi: stopnice
količina: 1
zap. št. 17
sklopi: premične platforme
količina: 4
– napenjalni sistem:
zap. št.: 18
sklopi: okvir protiuteži
količina: 1
zap. št.: 19
sklopi: vodila
količina: 1
– pogon:
zap. št.: 20
sklopi: okvir motorja
količina: 1
Za to funkcionalno celoto delujočega žič-

niškega sistema nihalne žičnice Vogel je RS
Ministrstvo za okolje in prostor pod št.
351-04-43/01, dne 7. 8. 2001 izdalo upo-
rabno dovoljenje, RS Ministrstvo za promet
pa pod št. 2672-12/2001-2, dne 7. 8.
2001 dovoljenje za obratovanje in ki so last
dolžnika in zastavitelja Žičnice Vogel Bohinj
d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, zarubljene
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini
500,000.000 SIT s pp ter ostalimi pogoji,
razvidnimi iz notarskega zapisa in kreditne
pogodbe za investicije, reg. št.
4101-211100078/bc z dne 22. 2. 2001.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 7. 2002

Z 2002/00105 IZ-15839
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-

ku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki ga
zastopa Anton Ribnikar, proti dolžnici Ter-
šar Dolores, Zaplana 264, Vrhnika ter za-
stavitelju Teršar Matjažu, Zaplana 264, za-
radi ustanovitve zastavne pravice, na naro-
ku dne 26. 6. 2002 sklenilo:

na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Košak Mira iz Ljub-
ljane, Trg republike 3, z dne 25. 4. 2002,
pod opr. št. Sv 950/02, se dovoli in opravi
zaradi zavarovanja izvršljive denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžniku
Teršar Matjažu, Zaplana  264, zaradi zava-
rovanja terjatve 1,920.000 SIT po spremen-
ljivi obrestni meri, ki je na dan sklenitve
pogodbe znašala 4,5% letno, z revalorizaci-
jo in z drugimi pripadki ter pod drugimi po-
goji, razvidnimi iz pogodbe o kreditu št.
027-2847/85 z dne 12. 4. 2002, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, katere lastnika sta Teršar Matjaž in Ter-

šar Dolores, ki sta jo kot kupca pridobila na
podlagi prodajne pogodbe št. 55/2002-6 z
dne 5. 4. 2002, sklenjene z Gradbenim
podjetjem Grosuplje, d.d., Emonska c. 8,
Ljubljana, in sicer dvoinpolsobno stanova-
nje z oznako C.C2 v lameli C, v 2. nadstro-
pju stanovanjskega objekta V-6 Vrtnarija, v
skupni površini 67,31 m2 z loggio v izmeri
11,11 m2 in pripadajočo shrambo v izmeri
2,64 m2, stoječem na parc. št. 2699/123,
vpisani pri vl. št. 3726, k.o. Vrhnika in na
parc. št. 2699/126, vpisani pri vl. št. 2784,
k.o. Vrhnika, s solastninsko pravico na sku-
pnih delih, objektih, napravah in pripadajo-
čem funkcionalnem zemljišču.

Z rubežem pridobi upnica zastavno pra-
vico skladno z 254. členom Zakona o izvrš-
bi in zavarovanju.

Na pogodbi, s katero sta dolžnica in za-
stavitelj pridobila nepremičnino, in sicer pro-
dajno pogodbo z dne 5. 4. 2002, se zazna-
muje, da je nepremičnina zarubljena na pod-
lagi sporazuma strank in da se dolžnikoma
prepoveduje odtujitev in obremenitev ne-
premičnine brez soglasja upnice.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 8. 2002

Z 2002/00104 IZ-15840
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-

ku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, ki ga
zastopa Anton Ribnikar, proti dolžniku Ter-
šar Matjažu, Zaplana 264, Vrhnika ter za-
staviteljici Teršar Dolores, Zaplana 264, za-
radi ustanovitve zastavne pravice, na naro-
ku dne 26. 6. 2002 sklenilo:

na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Košak Mira iz Ljub-
ljane, Trg republike 3, z dne 25. 4. 2002,
pod opr. št. Sv 949/02, se dovoli in opravi
zaradi zavarovanja izvršljive denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžniku
Teršar Matjažu, Zaplana 264, zaradi zava-
rovanja terjatve 7,680.000 SIT po spremen-
ljivi obrestni meri, ki je na dan sklenitve
pogodbe znašala 4,5% letno, z revalorizaci-
jo in z drugimi pripadki ter pod drugimi po-
goji, razvidnimi iz pogodbe o kreditu št.
027-2846/53 z dne 12. 4. 2002, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, katere lastnika sta Teršar Matjaž in Ter-
šar Dolores, ki sta jo kot kupca pridobila na
podlagi prodajne pogodbe št. 55/2002-6 z
dne 5. 4. 2002, sklenjene z Gradbenim
podjetjem Grosuplje, d.d., Emonska c. 8,
Ljubljana, in sicer dvoinpolsobno stanova-
nje z oznako C.C2 v lameli C, v 2. nadstro-
pju stanovanjskega objekta V-6 Vrtnarija, v
skupni površini 67,31 m2 z loggio v izmeri
11,11 m2 in pripadajočo shrambo v izmeri
2,64 m2, stoječem na parc. št. 2699/123,
vpisani pri vl. št. 3726, k.o. Vrhnika in na
parc. št. 2699/126, vpisani pri vl. št. 2784,
k.o. Vrhnika, s solastninsko pravico na sku-
pnih delih, objektih, napravah in pripadajo-
čem funkcionalnem zemljišču.

Z rubežem pridobi upnica zastavno pra-
vico skladno z 254. členom Zakona o izvrš-
bi in zavarovanju.

Na pogodbi, s katero sta dolžnica in za-
stavitelj pridobila nepremičnino, in sicer pro-
dajno pogodbo z dne 5. 4. 2002, se zazna-
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Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 020504/2001-705 ZK-6125
Predsednica Okrožnega sodišča v Novi

Gorici, okrožna sodnica svetnica Darinka
Kogoj, na podlagi prvega odstavka 122.
člena in prvega odstavka 136. člena Zako-
na o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 33/95),
izdaja naslednjo odločbo:

ugotovi se, da so novi zemljiškoknjižni
podatki pri zemljiškoknjižnem vložku št.
114, k.o. Čezsoča nastavljeni.

Novi zemljiškoknjižni podatki se pričnejo
uporabljati po preteku roka 8 dni od dneva
objave te odločbe.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1999/03368 SR-10383
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. I 1999/03368 z dne
23. 11. 2001, v izvršilni zadevi upnika
SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana, ki ga
zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju,
proti dolžniku Jožetu Huzjanu, Begunjska
ulica 7, Kranj, zaradi izterjave 371.203 SIT
s pripadki, je sodišče postavilo dolžniku Jo-
žetu Huzjanu, Begunjska ulica 7, Kranj, za-
časnega zastopnika odvetnika mag. Janeza
Jocifa, Tavčarejva ulica 22, Kranj, ki ima v
tem postopku vse pravice, dolžnosti zakoni-
tega zastopnika od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2002

I 2000/02136 SR-10384
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. I 2000/02136 z dne
23. 11. 2001, v izvršilni zadevi upnika
SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana, ki ga
zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju,
proti dolžnici Katji Turnšek, Strahinj 49, Na-
klo, zaradi izterjave 26.065 SIT s pripadki,
je sodišče postavilo dolžnici Katji Turnšek,
Strahinj 49, Naklo, začasnega zastopnika
odvetnika mag. Janeza Jocifa, Tavčarjeva
ulica 22, Kranj, ki ima v tem postopku vse
pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-

muje, da je nepremičnina zarubljena na pod-
lagi sporazuma strank in da se dolžnikoma
prepoveduje odtujitev in obremenitev ne-
premičnine brez soglasja upnice.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 2. 8. 2002

stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002

I 2000/02354 SR-15864
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. I 2000/02354 z dne
23. 11. 2001, v izvršilni zadevi upnika
SI.MOBIL, telekomunikacijske storitve,
d.d., Šmartinska cesta 134 b, Ljubljana, ki
ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kra-
nju, proti dolžniku Zoranu Majkiču, Valjav-
čeva ulica 7, Kranj, zaradi izterjave 39.942
SIT s pp, je sodišče postavilo dolžniku Zo-
ranu Majkiču, Valjavčeva ulica 7, Kranj, za-
časnega zastopnika odvetnika mag. Jane-
za Jocifa, Tavčarejva ulica 22, Kranj, ki
ima v tem postopku vse pravice, dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 8. 2002

I 1998/02378 SR-15865

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 1998/02378 z dne 19. 6.
2001, v izvršilni zadevi upnika Domplan,
d.d., Bleiweisova 14, Kranj, ki ga zastopa
Bogdan Greif, odvetnik v Kranju, proti dol-
žnici Tini Mežan, Ul. Tončka Dežmana 8,
Kranj, zaradi izterjave 33.228 SIT, je sodi-
šče postavilo dolžnici začasnega zastopni-
ka, odv. mag. Janeza Jocifa, Tavčarejva uli-
ca 22, Kranj, ki ima v tem postopku vse
pravice, dolžnosti zakonitega zastopnika od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 8. 2002

Oklici dedičem

D 68/2002 OD-14152
Antonija Bažec, roj. Semec, iz Črnega

Kala 13, je dne 26. 9. 1943 umrla in ni
zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2002

D 68/2002 OD-14153
Catterina Caversich, roj. Gregorčič, ne-

znanega bivališča, je dne 1. 1. 1939 umrla
in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa iz Ankarana, Ivanči-
čeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2002

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 943/2002 Rg-16434
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja M - PROFIL, inženiring,
proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Tru-
barjeva 37, Laško, za vpis prenehanja dru-
žbe po skrajšanem postopku sklenilo obja-
viti sklep:

družba M - PROFIL, inženiring, proiz-
vodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Trubar-
jeva 37, Laško, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Mačkošek Marjeto, Kidričeva ul. 2, Laško,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 1. 3.

2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 8. 2002

NOVA GORICA

Srg 815/2002 Rg-15828
Družba OPTA, Oblikovanje in tisk,

d.o.o., s sedežem Ul. Gradnikove briga-
de 29, Nova Gorica, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-01714-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 9. 7. 2002.

Ustanoviteljica družbe je Bajc Ines, Gra-
dnikove brigade 29, Nova Gorica, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih 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 usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Sodni register
vpisi po ZGD



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 20. 9. 2002 / Stran 6623

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Drobnič Tadej s.p., VINEX SLIKOPLE-
SKARSTVO, Pri mostu 5, Grosuplje, štam-
piljko pravokotne oblike z vsebino VINEX
SLIKOPLESKARSTVO, Tadej Drobnič s.p.,
Pri mostu 5, 1290 Grosuplje, GSM:
041/643 813. gnc-98669

Podjetje JELEN, d.d., preklicuje regis-
triran pečat, opredeljen kot št. 1, z nasled-
njo vsebino: JELEN, gostinsko podjetje
d.d., 3210 SLOV. KONJICE, Mestni trg 2.
Ob-77689

TerraGis d.o.o., Zemljemerska 12,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
napisom TerraGis informacijske rešitve
d.o.o., kontrolna št. 1. gnz-98525

Priglasitveni list

Alessio Robert, Seča 192, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-463/94, mat. št. 5969632, izdan
dne 28. 6. 1994. gns-98553

Ašič Anton Tomislav s.p., Pečarjeva 1,
Zagorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 61-0133/4, matična št. 5099406, iz-
dan dne 12. 8. 1998. gnd-98693

Batković Jasmina s.p., por. Konig, Go-
riška 10/a, Maribor, priglasitveni list, opra-
vilna št. 064/1284/94, izdan dne 1. 9.
1999. gnd-98543

Bončina Rajko s.p., Strojni izkopi, vrta-
nje, Dolenja Trebuša 72, Slap ob Idrijci,
obrtno dovoljenje,
št. 063486/0963/01-65/1996, izdano
dne 15. 1. 1996 pri OZS. gnm-98959

Gergorec Zlatka, Selo 115, Murska So-
bota, priglasitveni list, opravilna št. 36 –
0260/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gng-99215

Glogovac Radomir, Močna 34, Perni-
ca, priglasitveni list, opravilna
št. 21-0106/94, izdan dne 17. 5. 1994.
gnc-98919

Jazbar Gino s.p., Zlatarna Jazbar, Šmar-
tinska 152, hala a, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 26-1295/94, matična
št. 5306439, izdan dne 28. 11. 1994.
gnp-98606

Kobe Janez s.p., Stopiče 48, Uršna se-
la, priglasitveni list, opravilna

št. 038-2362-99, izdan dne 1. 4. 1999.
gnm-98559

Kočevar Gregor, Dupleška cesta 106,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3506/95, izdan dne 3. 3. 1995.
gnb-98920

Lončar Pavle s.p.Gostilna, Horjul 4,
Horjul, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0165/94, matična pt. 5042688, iz-
dan dne 16. 3. 1994. gni-98913

Poropat Ingrid, II. prekomorske brigade
16, Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17(03-2959/01, izdan dne
13. 12. 2001. gnp-98556

Škorjanc Darja s.p., SAMOPOSTRE-
ŽBA LIPA, Udmat 1, Laško, priglasitveni
list, opravilna št. 20-0718/01, izdan dne
20. 12. 2001. gno-98882

Tavčar Katja, Šmarje 140/a, Šmarje,
priglasitveni list, opravilna št. 40-1656/99,
MŠ 1095595, izdan dne 5. 3. 1999.
gny-98547

Uršič Janez, Stahovica 20, Stahovica,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 04100710693/00-25/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnk-99161

Veselič Ivan s.p., Modni salon Gala,
Gallusovo nabrežje 27, Ljubljana, odločbo
o obrtnem dovoljenju,
št. 028931/1011/00-35/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-98892

Potne listine

Avdić Asim, Fischlstrasse 31/4, Kla-
genfurt, Avstrija, potni list, št.
P000578953. gnx-98727

Avdić Sadeta, Fischlstrasse 31/4, Kla-
genfurt, Avstrija, potni list, št.
P000578948. gnu-98726

Ban Tina, Levstikova 3, Novo mesto,
potni list, št. P00065415. gne-99017

Bole Zdenka, Vogrsko 158/l, Volčja
Draga, potni list, št. P00706551.
gnu-98851

Brank Darko, Ulica Željka Tonija 48,
Ljubljana Šmartno, potni list, št.
P00056667. gnj-99287

Domokuš Elvis, Koželjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P00520540. gnk-99286

Đešević Almir, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. P00147258.
gnp-99206

Erman Sabina, Prijateljeva 44, Škoflji-
ca, potni list, št. P00345781. gng-98840

Fartek Jolanka, Serdica 103, Rogašov-
ci, maloobmejno prepustnico, št. AG
15486, izdala UE Murska Sobota.
gnc-98594

Furlan Jan, Cankarjeva ul. 76, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
130905, izdala UE Nova Gorica.
gnh-98864

Gabrovec Andrejka, Trubarjeva 18, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 116630, izdala UE Nova Gorica.
gnn-98733

Hočevar Ivan, Zbilje 63, Medvode, pot-
ni list, št. P00094812. gnl-99260

Jelenko Albina, Izvidniška 15, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 54854,
izdala UE Koper. gnv-99204

Jovičić Ranko, Delavska ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. P00015077.
gnh-99289

Klemenc Dejan, Tomaška vas 31, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, potni list, št.
P00008006, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-99139

Kodarin Jan, Bazoviška 17, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00901024.
gnk-99211

Komar Vesna, Petišovci, Lendavska ce-
sta 41, Lendava – Lendva, potni list, št.
P00080021. gnk-99236

Korber Bogomira, Bračna vas 12, Bi-
zeljsko, potni list, št. P00116724.
gnc-98744

Kornhauser Milena, Topolovci 18, Can-
kova, maloobmejno prepustnico, št. AG
19552, izdala UE Murska Sobota.
gnl-98860

Korpnik Klara, Spodnje Škofije 3/c, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 94484, izdala UE Koper.
gnv-98925

Kurtović Omar, I. tankovske brigade 6,
Sežana, potni list, št. BA 271365, izdala
UE Sežana. gnc-99223

Lubec Malvina Aurelia, laznica 1, Cer-
kno, potni list, št. P00040809.
gnh-98889

Marn Peter, Plevanjčeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00370341. gnb-99145

Marvin Karin, Vogrsko 158/l, Volčja
Draga, potni list, št. P00706550.
gnt-98852

Novak Bojan, Ul. Luke Kruniča 7, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00190430. gnx-98598

Novak Štefanec Marjeta, Krištanci 7,
Križevci pri Ljutomeru, potni list, št.
P00508910. gnq-99009

Pangrič Gorazd, Juleta Gabrovška 34,
Kranj, potni list, št. P00039744.
gny-98722

Razinger Primož, Hrušica 94, Hrušica,
potni list, št. BA 457594, izdala UE Jese-
nice. gnn-99183

Roštohar Marijan, Rožno 51, Krško,
potni list, št. P00184941. gnl-99035

Salokar Zoran, Pere Popoviča 19, Vr-
šac, potni list, št. P00203307. gnv-99275

Šema Juljan, Prisoje 6, Koper – Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
18146, izdala UE Koper. gne-98617

Tominc Jera, Rozmanova ulica 60/i,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 18691, izdala UE Koper.
gnw-98874

Tršan Jurij, Zevnikova ulica 13, Kranj,
potni list, št. P00065886. gns-98928

Uršič Lubec Ksenija, Laznica 1, Cer-
kno, potni list, št. P00040810.
gng-98890

Zadravec Alojz, Menardova 36/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00077087.
gnt-98827

Zadravec Andrej, Menardova 36/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00224218. gnu-98826
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Zadravec Peter, Menardova 36/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00020099.
gnw-98824

Žlahtič Marjeta, Zagrebška cesta 54,
Ptuj, potni list, št. P00623993.
gnv-98650

Žlebič Mirjam, Župančičeva 12, Kranj,
potni list, št. BA 702507. gnl-99010

Osebne izkaznice

Alt Angela, Moša Pijade 45, Maribor,
osebno izkaznico, št. 874941. gnj-99237

Androjna Kaja, Ribniki 58, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 361834. gnz-98721

Bajc Leon, Presetnikova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 974515.
gnw-98774

Bakotić Ana, Fornače 1, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 216947.
gnl-99210

Balantič Janez, Cankarjeva 57, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 390897.
gnn-98833

Belovič Olga, Ciril Metodov drevored
13, Ptuj, osebno izkaznico, št. 571353.
gnf-98716

Beltram Borut, Levec 30/b, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 64588. gnw-98649

Berlot Emil, Gradnikova 20, Kanal, ose-
bno izkaznico, št. 608604. gno-98607

Blatnik Roman, Veliki Lipovec 10, Dvor,
osebno izkaznico, št. 1219348.
gnl-98610

Božnik Konrad, Starihova ulica 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 1195691.
gnj-99062

Brulc Vincenc, Zasavska cesta 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 198090.
gnv-99025

Cafuta Maks, Na postaji 6, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 790409. gno-99207

Capuder Bogdan, Spodnje Prapreče 1,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 157345.
gns-98853

Cencelj Marija, Bratovševa ploščad 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 577863.
gns-99278

Cerkovnik Benjamina, Brod 15, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 1064517. gne-98717

Cizej Kristina, Latkova vas 199, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 1285883.
gne-98742

Curk Marko, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1216125.
gnt-98877

Čarni Srečko, Stantetova 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1084461.
gno-98782

Čeke Ladislav, Kapca, Šolska ulica 15,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 10598. gno-98857

Čelešnik Marjeta, Topniška 70, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 55956.
gny-98497

Čulibrk Jelena, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 986739. gnp-99006

Danc Rozalija, Genterovci 56, Dobrov-
nik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 356810. gnh-98639

Debelak Jani, Pristava pri Leskovcu 20,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 1319228. gnn-98583

Devetak Anja, Vrtojba, Zapučke 13,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 349455. gng-98915

Dimc Eva, Primožičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1325646.
gnv-98900

Dobrijević Carmen, Grogova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1095515.
gnj-99187

Dragar Igor, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 789696.
gnz-99196

Dvoršak Ivan, Dol. Počehova 16/č, Pe-
snica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000459243. m-1019

Dželadini Ilirijana, Kandijska 34, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 258896.
gnq-99005

Erman Sabina, Prijateljeva 44, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 268635.
gnh-98839

Gajšek Marjan, Kompole 194, Štore,
osebno izkaznico, št. 725684. gnf-98916

Gaši Husejn, Jamova 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 889264.
gnz-98746

Glavič Marija, Devova 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 173272. gnh-99089

Grabner Veronika, Pod gabri 1, Celje,
osebno izkaznico, št. 1428509.
gnc-98644

Gregorič Marija, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1209740.
gnb-98520

Grgas Tucilo Simona, Židovska steza
1, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 988250. gnk-98736

Gruden Anica, Poznikovo 3, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 253196.
gns-98703

Gunjač Edmond, Marezige 2/e, Mare-
zige, osebno izkaznico, št. 942489.
gnf-98591

Habjan Marija, Rodičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 452630.
gnb-98845

Hameršak Julija, Bukovci 68, Markov-
ci, osebno izkaznico, št. 930789.
gnv-98850

Haner Aleš, Koširjeva 10, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 113088. gnv-98700

Hercigonja Julija, Litostrojska 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 96895.
gnv-98975

Hrup Jure, Rogaška cesta 3, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 262432.
gnh-98714

Ivanec Josip, Trata 1/a, Radomlje, ose-
bno izkaznico, št. 1200409. gnk-98536

Ivanovič Irena, Polje, Cesta XX/18,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 21856. gnf-98741

Ivanovič Izidor, Ganglova 14, Metlika,
osebno izkaznico, št. 269274.
gnf-98616

Janša Valentina, Žažar 30, Horjul, ose-
bno izkaznico, št. 970853. gnm-98659

Janžekovič Frančiška, Mali Moravščak
5, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkazni-
co, št. 279995. gnq-98855

Jarc Janez, Nosadska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 643080. gnf-99016

Jašari Elza, Gregorinova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 268363.
gno-98707

Jelovčan Aleksander, Na Kresu 21, Že-
lezniki, osebno izkaznico, št. 1519667.
gnr-98829

Jeriček Marija, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 952560.
gnz-99246

Jerman Branko, Velika vas 9, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 150433.
gnp-98806

Jerman Gvido, Škapinova 3, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 999637. gnp-99031

Jesenko Franc, Lesno Brdo 77, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 551619.
gnl-98835

Jurca Bogomir, Petkovec 19, Rovte,
osebno izkaznico, št. 667997. gno-98682

Justin Primož, Lom pod Storžičem 15,
Tržič, osebno izkaznico, št. 176878.
gnn-99033

Kartuš Andrej, Polonce Čude 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 547582.
gnu-98951

Kastelic Ana, Cesta Radomeljske čete
35/h, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 1413898. gni-99263

Kastelic Igor, Cesta Radomeljske čete
35/h, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 1413896. gnj-99262

Kastelic Kristijan, Cesta Radomeljske
čete 35/h, Radomlje, osebno izkaznico,
št. 1413905. gnh-99264

Kavčič Frančiška, Novovaška cesta 21,
Žiri, osebno izkaznico, št. 703552.
gnx-98623

Koljić Esad, Ul. bratov Vošnjakov 5, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 27177.
gno-98832

Komljanec Frančiška, Tolstojeva 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 505882.
gnl-98560

Koritnik Katarina, Podlimbarskega ulica
47/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 737187. gnv-99150

Kosić Aleš, Vodovnikova 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 731617.
gnp-98581

Košir Bojan, Grobarska pot 18, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 219908.
gnj-98912

Košir Janez, Hotemaže 60, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1205775.
gng-98715

Kovač Dimc Polonca, Primožičeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923056.
gnu-98901

Krajnc Milovan, Ruska ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 828252.
gnv-98775

Krajnc Srečko, Robindvor 19, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 886287.
gny-99222
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Krajšek Jerka, Strma cesta 12, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št. 508081.
gnk-98586

Kranjc Barbara, Skrilje 70/b, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 421177.
gnn-98608

Krnel Marija, Koče 47, Prestranek, ose-
bno izkaznico, št. 908369. gnd-99218

Kuhar Miha, Stara Loka 34, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 8868.
gnw-99299

Kunstek Martina, Avšičeva 9, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 588351.
gni-98613

Kurent Ivan, Ob dolenjski železnici 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594956.
gnw-99103

Kurent Marjan, Tovarniška 24, Logatec,
osebno izkaznico, št. 222866. gnf-99141

Lebar Franc, Rodica,Dragarjeva ulica
10, Domžale, osebno izkaznico,
št. 1252991. gny-99197

Leskošek Marija, Gotovlje 68, Žalec,
osebno izkaznico, št. 761173.
gnb-98720

Lešnik Sel Tanja, Panonska ulica 6, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 60848.
gns-99178

Lipovec Boštjan, Ciglence 11, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 486857.
gnv-98600

Lončar Danica, Trg svobode 13, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 500155. gns-98732

Lukič Goran, Lackova 262, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 226075.
gnp-98506

Mahne Marta, Tatre 39, Obrov, osebno
izkaznico, št. 915299. gng-99065

Mahne Mirela, Tatre 39, Obrov, ose-
bno izkaznico, št. 316248. gnd-99068

Mahne Mirko, Tatre 39, Obrov, osebno
izkaznico, št. 1062319. gne-99067

Majcenič Boštjan, Koroška cesta 56,
Maribor, osebno izkaznico, št. 913114.
gni-98713

Mandalenič Mojca, Strunjan 40, Porto-
rož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 887668. gnl-98910

Marguč Marija, Ob Ljubljani 36/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 868785.
gnf-99191

Marijan Stojanka, Čopova ul. 25, Celje,
osebno izkaznico, št. 238308. gnr-98579

Martić Dragan, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1122961.
gnt-99202

Matko Hilda, Rezijanska 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 603303.
gng-98615

Mihelčič Martin, Koseze 7, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 192953. gnm-98709

Mihelič Anton, Hudi kot 61, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 1033389.
gnc-98719

Mithans Primož, Vuhred 12, Vuhred,
osebno izkaznico, št. 357378.
gnu-99026

Mrežar Ivanka, Goriška ulica 57, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1261412.
gnr-98879

Murovec Ana, Terčeva 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 330466.
gnm-98509

Napotnik Branko, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1185649.
gnb-99270

Natlačen Ana, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 302105. gnf-98841

Nose Bojan, Cankarjeva ulica 10, Treb-
nje, osebno izkaznico, št. 463755.
gnd-99143

Novak Anton, Šentpavel na Dolenjskem
12, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 487647. gnc-99144

Novak Ivanka, Rozmanova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 389345.
gnd-98868

Novak Jožica, Hrušica 122, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 945890. gnr-98604

Opravž Franc, Bukošek 62/a, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1096196.
gnq-98634

Ostojič Branislav, Sketova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 837325. gnl-98885

Pajk Josip, Novo polje, Cesta VII/21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 362896.
gnq-98930

Pašagić Amra, Trebinjska ulica 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 304685.
gnd-99043

Pelko Diana, Lamutova ulica 24, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1244879.
gnn-98858

Pelko Rado, Dolnje Gradišče 12/a,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 332925.
gnn-99008

Petrovčič Ivan, Velika Ligojna 36, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 365540.
gnz-98846

Planinšič Maja, Goriška 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 3301. gnl-98510

Plesničar Branko, Hrušica 211, Hruši-
ca, osebno izkaznico, št. 36217.
gnx-98748

Potočnik Marija, Pod jezom 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 989484.
gnq-98980

Potočnik Nataša, Podnart 26, Podnart,
osebno izkaznico, št. 189192.
gnm-98609

Požar Tomislav, Brilejeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1113275.
gnw-98899

Praček Vlasta, Kovačičeva 2/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 902606.
gne-99217

Prepadnik Zofija, Raduha 22, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 333928.
gno-98582

Primc Pavla, Sava 22, Sava, osebno
izkaznico, št. 641920. gnw-98699

Pučak Tatjana, Pod hrasti 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1402592.
gnc-98844

Pučko Simon, Stražgojnca 51/b, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 782287.
gnj-98612

Pustovrh Marjeta, Oprešnikova 58,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1405602.
gno-99182

Radosavljević Aleksander, Visole 26,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 139604. gnb-98595

Ravnikar Jožica, Clevelandska 49, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 58623.
gnf-98766

Rebernik Gabrijela, Dobrna 3/b, Dobr-
na, osebno izkaznico, št. 560035.
gny-98872

Resnik Gregor, Moravče 16/a, Gabrov-
ka, osebno izkaznico, št. 977316.
gnx-99148

Rezec Jure, Aškerčeva ulica 3, Žalec,
osebno izkaznico, št. 523574.
gnb-98645

Rihar Simon, Tacenska cesta 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 940831.
gnn-98533

Rodela Sonja, Bonini 51, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 90012.
gnm-98909

Rosić Miro, Tbilisijska ulica 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1068219.
gnp-99281

Rožman Gregor, Cesta bratov Milavcev
90, Brežice, osebno izkaznico, št. 62729.
gnx-98873

Rožman Silva, Gubčeva cesta 27, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 603486.
gnw-98849

Rudman Igor, Plavje 41, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 507373. gnz-98596

Simčič Jože, Ručigajeva cesta 48,
Kranj, osebno izkaznico, št. 191138.
gnm-98734

Simić Jovo, Reboljeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 483630.
gnc-98673

Sirk Vergilij, Cankarjeva 58, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 287089.
gnp-98856

Slodnjak Vladimir, Kukava 24, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 177137. gnk-98636

Solce Anton, Jablanica 18, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 1057823.
gnn-98883

Sušec Maja, Kersnikova 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1276984.
gnl-99060

Šain Franjo, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219085.
gnm-98738

Šauperl Darja, Ul. Jožeta Korošca 4,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 205094.
gni-99188

Škrobar Amalija, Breg 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 123110. gnp-98589

Špoljar Marija, Koresova 16, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 625401. gnw-99074

Štebih Antonija, Potrčeva 42, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 523637. gnz-98871

Šterk Marko, Zg. Dolič 53, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 778428.
gnr-98854

Štupar Slavka, Dunajska 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 62967. gnm-99184

Šušmelj Jasna, Lokev 75, Lokev, ose-
bno izkaznico, št. 868914. gnr-99029

Šuštar Tjaša, Dolgo brdo pri Mlinšah 8,
Izlake, osebno izkaznico, št. 540943.
gnr-98754
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Tkalčič Tomaž, Gradnikove brigade 9,
Vipava, osebno izkaznico, št. 319268.
gno-99007

Tomc Angela, Barjanska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 822221. gnx-98998

Tornar Denis, Cesta v Rogozo 15, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 170332. gnh-98514

Trampuž Mara, Bertoki, Arjol 11, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico,
št. 254382. gnl-98585

Trkov Frančiška, Celovška 87, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 244431.
gnj-98737

Troha Primož, Ilovški štradon 61, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 821579.
gny-98697

Turk Leila, Gornji trg 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 998748. gni-98638

Ulanec Gregor, Bevkova 36, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 490104. gnd-98893

Vaupotič Branko, Vrazova ulica 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 475774.
gny-98647

Vertačnik Alojzija, Grbinska 19, Litija,
osebno izkaznico, št. 573111. gnc-98894

Veselko Peter, Pod lipami 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1060618.
gnf-99116

Vidmar Anton, Dragomer, V Loki 14,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 753415. gns-99228

Vidmar Nataša, Straža 19, Trebnje, ose-
bno izkaznico, št. 800891. gne-98575

Vrhovnik Nika, Tunjice 24, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 104922. gnq-98705

Vrščaj Sebastjan, Rodine 7/a, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1424661.
gnz-99221

Vučajnk Ivan, Selska cesta 6, Dobova,
osebno izkaznico, št. 816309. gni-99238

Vukšinič Franci, Križevska vas 55, Me-
tlika, osebno izkaznico, št. 1155793.
gne-99092

Zabovnik Simon, Gradnikova ulica 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 327238.
gnq-99030

Zagvozda Ivan, Jakčeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 460111. gnz-99296

Zakrajšek Metka, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 587051.
gnx-99023

Zalokar Štefica, Deteljica 2, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 534941. gnd-98643

Zorko Jani, Vintarovci 70, Destrnik, ose-
bno izkaznico, št. 125629. gnh-98614

Zupančič Jožefa Alojzija, Pot ilegalcev
5, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1025791. gnd-99293

Zupe Miran, Tomažičeva 10, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 517763. gnp-98731

Žavbi Roman, Polanškova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 905501.
gnf-98566

Živanović Milica, Andreaševa 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 205921.
gnj-99137

Žnidaršič Aleš, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1142450. gno-98657

Žvikart Melanija, Medlog 24, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 484215. gnz-99071

Vozniška dovoljenja

Alagić Edina, Preglov trg 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1350830, reg. št. 229921, izdala UE
Ljubljana. gnq-99205

Babnik Kristl Robert, V Murglah 171,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565170, reg. št. 247945, izdala
UE Ljubljana. gnv-98625

Bah Blaž, Loka pri Žusmu 52, Loka pri
Žusmu, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 78/02.
gnd-98718

Balabanić Jasmina, Vrtnarija 12/c, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14857, izdala UE Vrhnika. gnm-98988

Ban Ankica, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
169533, reg. št. 120844, izdala UE Ljub-
ljana. gns-99003

Barborič Potočnik Ivanka, Jurčičeva 59,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 364, izdala UE Novo mesto.
gny-98847

Blatnik Marko, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502589, reg. št. 205653, izdala UE
Ljubljana. gne-99267

Boh Gregor, Ulica Marka Šlajmerja 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1107066, reg. št. 211482, izdala
UE Ljubljana. gnn-98762

Bojič Marko, Kreljeva 8, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 29022. gnf-98816

Bole Zdenka, Vogrsko 158/l, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13694, izdala UE Nova Gorica.
gno-98807

Brisko Andrej, Marija Kogoja 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36633, izdala UE Nova Gorica.
gnu-99151

Brulc Vincenc, Zasavska cesta 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1343056, reg. št. 136368, izdala
UE Ljubljana. gnw-99024

Bujar Šalja, Prvomajska 41, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 44624, izdala UE Nova Gorica.
gnh-98964

Bukovec Irena, Ljubljanska 60, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986433, reg. št. 22431, izdala UE Celje.
gnk-98561

Cener Kiren Tanja, Delavska ul. 8, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 11566. gnq-98580

Cerkovnik Benjamina, Brod 15, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1201510, reg. št. 23577.
gni-98663

Cestnik Edvard, Šešče 17, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
903886, izdala UE Žalec. gnp-99181

Curk Marko, Kunaverjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926738, reg. št. 170018, izdala UE
Ljubljana. gnu-98876

Cvijanović Mile, Za Savo 9, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391902, reg. št. 133319, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-98569

Čebular Ivana, Tržišče 24, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8042, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-98723

Čeke Ladislav, Kapca, Šolska ulica 15,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 7121, izdala UE Lendava.
gnm-98859

Čufer Tilen, Petkovškova ulica 36, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15843, izdala UE Vrhnika. gny-98997

Daničič Dragan, Tomšičeva 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
340083, reg. št. 3839, izdala UE Vele-
nje. gns-99028

Dedić Sanel, Opekarska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1524489, reg. št. 246432, izdala
UE Ljubljana. gny-99172

Devetak Anja, Vrtojba, Zapučke 13,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 46049, izdala UE Nova
Gorica. gnu-98676

Dimitrov Ivan, Stritarjeva 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735730,
reg. št. 32663, izdala UE Kranj.
gnn-98783

Divjak Gorazd, Kovinarska 5/b, Krško,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 78/2002. gnt-98752

Dobrišek Simona, Škapinova ulica 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 48896. gnv-98875

Dolenc Maruša, Parmova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011384, reg. št. 205025, izdala
UE Ljubljana. gni-99288

Draganić Ostoja, Taborska cesta 18,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 210256, reg. št. 14437, iz-
dala UE Grosuplje. gnb-99195

Drobež Matej, Saveljska cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1049918, reg. št. 208259, izdala
UE Ljubljana. gng-98740

Đorđić Đuka, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370541, reg. št. 235462, izdala
UE Ljubljana. gnw-99249

Emri Matko Vesna, Grampovčanova uli-
ca 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 390092, reg. št. 38050, izda-
la UE Ljubljana. gni-98888

Fenrich Damir, Visole 164/a, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12779, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-98513

Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150729, reg. št. 96377, izdala UE Ma-
ribor. gnp-98756
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Flajšman Zdenka, Vintarovci 33, Destr-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38066, izdala UE Ptuj. gnm-98984

Gianfrate Silvester, Kromberk, Iztokova
ulica 66, Nova Gorica, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 5516, izdala UE Nova
Gorica. gnz-98971

Gojković Radoslav, Zagardišče 4/b,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1488867, reg. št. 193853,
izdala UE Ljubljana. gnf-99241

Golc Blaž, Podplešivica 11, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1454427, reg. št. 240607, izdala UE
Ljubljana. gnd-98568

Gole Jakob, Pekel 14, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001101144, izdala UE Trebnje.
gnx-98973

Golob Andrej, Bistriška cesta 36, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 3473, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnk-98811

Golubović Danko, Podlubnik 258, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 20879, izdala UE Škofja Loka.
gnr-99279

Grebenar Polonca, Zg. Gorje 20/a,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 492701, reg. št. 13868.
gng-98815

Gregorčič Anton, Šestova ulica 7, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
855259, reg. št. 4867, izdala UE Metlika.
gnp-98881

Gregorič Boštjan, Dombrava 8/a, Vol-
čja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45131, izdala UE Nova Gorica.
gnu-98501

Gregorič Marija, Jakšičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388904, reg. št. 179244, izdala UE Ljub-
ljana. gng-98519

Grgas Tucilo Simona, Židovska steza
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 1550064, reg. št. 245198, izdala
UE Ljubljana. gne-98842

Gruden Anica, Poznikovo 3, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186288, reg. št. 168607, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-98702

Gutman Mateja, Cesta zmage 15, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 197961, izdala UE Zagorje.
gns-98628

Halabarec Rajko, Stara cesta 77, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1499230, reg. št. 7393, izdala UE Ljuto-
mer. gne-98517

Haner Aleš, Koširjeva 10, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12273, izdala UE Škofja Loka.
gnu-98701

Hatunšek Kamilo, Partizanska 26,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 7842, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnv-98500

Himelrajh Andreja, Nikola Tesla ulica 8,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13578, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-98511

Horn Liljana, Boreci 5/e, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1333232, reg. št. 6931, izdala UE
Ljutomer. gnb-98870

Hribernik Primož, Ravne 134, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1422994, reg. št. 30185, izdala UE Vele-
nje. gnf-98641

Ivanec Josip, Trata 1/a, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 702404,
reg. št. 28602, izdala UE Domžale.
gnj-98537

Jeriček Marija, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611852, reg. št. 39197, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-99245

Jurić Jovo, Partizanska pot 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 13871. gnt-98802

Jus Robert, Prušnikova 27, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. CBGH, št. 40876.
gne-98642

Kalan Andrej, Suha pri Predosljah 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1224340, reg. št. 43743, izdala UE
Kranj. gne-98567

Kalan Polona, Bertoncljeva 63, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155121, reg. št. 47962, izdala UE Kranj.
gnn-99058

Kastelic Igor, Cesta Radomeljske čete
35/h, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 485975, reg. št. 24160, izda-
la UE Domžale. gnk-99261

Klemenčič Tomaž, Strmca 29, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10380, izdala UE Laško. gnd-98943

Koblar Nikolaj, Trebušakova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051038, reg. št. 51421, izdala UE
Ljubljana. gns-98828

Kocbek Franc, Ulica Arnolda Tovornika
9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. S 574026, reg. št. 68413, iz-
dala UE Maribor. gni-98863

Kokol Borut, Peršikova ulica 13, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 1408701, reg.
št. 117804, izdala UE Maribor.
gnp-98781

Konavec Jožef, Mateličeva ulica 3, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S
001461128, izdala UE Tolmin.
gng-98515

Korošec Veber Veronika, Vinarska 5,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 6455, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnk-98986

Kos Mateo, Pivola 48/d, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1091937,
reg. št. 109802. gnh-99243

Košir Stanislav, Rožna dolina, Cesta
XVII/9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 244638, reg. št. 97130, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-98601

Kotnik Marjeta, Penoje 5, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10101. gne-98817

Kozar Jožef, Kardeljeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877170, reg. št. 90641. gnq-98630

Krč Borut, Leše 3/d, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1533769, reg.
št. 10760, izdala UE Tržič. gnm-99134

Krivec Ivan, Benčičeva ulica 2/c, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 7541. gnx-98823

Kuhar Miha, Stara Loka 34, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 21462, izdala UE Škofja Loka.
gnx-99298

Lamovšek Silvija, Titova 45, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022351, izdala UE Jesenice.
gnt-99152

Lokmani Faredin, Koroška cesta 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGHE,
št. S 1072814, reg. št. 85858, izdala UE
Maribor. gno-99032

Lovšin Polonca, Log nad Škofjo Loko
17, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 156545, izdala UE Ljublja-
na. gnz-98571

Lukič Goran, Lackova 262, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGHEC, št. S
1291273, reg. št. 115515. gno-98507

Majal Anton, Kalše 2, Zgornja Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 11464, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-98966

Majcen Elizabeta, Pacinje 27/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36124,
izdala UE Ptuj. gnn-98983

Makovec Anton, Cesta oktobrskih žr-
tev 40, Šentjernej, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 150510, izdala UE Novo
mesto. gnq-98505

Mandić Milojko, Gorjansko 72, Ko-
men, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 7703, izdala UE Sežana. gnb-98974

Markežič Urška, Hrvatini 116/a, Anka-
ran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39553, izdala UE Koper.
gnk-98786

Markič Ivan, Bašelj 16, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1460634, reg. št. 37067, izdala UE
Kranj. gns-99153

Maselj Zoran, Kolenčeva pot 3, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13344, izdala UE Kamnik. gnu-99176

Mihalinec Tanja, Gorišnica 31, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 17886, izdala UE Ptuj. gny-98972

Mirjanič Gordana, Markova 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27927. gnu-98976

Močnik Anton, Kalobje 9/a, Kalobje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10014,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-99212

Mrežar Ivanka, Goriška ulica 57, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BgH, št. S
685984, reg. št. 148545, izdala UE Ljub-
ljana. gns-98878

Murovec Ana, Terčeva 43, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291523, reg. št. 111272, izdala UE Ma-
ribor. gnh-99239

Mušič Zmago, Cigonca 65, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11685, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-98965
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Napotnik Branko, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482356, reg. št. 126588, izdala UE
Ljubljana. gnc-99269

Nemec Viljem, Fikšinci 3, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 22637. gnj-98512

Omejc Simon, Podlubnik 105, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17283, izdala UE Škofja Loka.
gnc-98794

Opalički Nejc, Trg svobode 21, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1437839, reg. št. 10413. gnd-98793

Opravž Franc, Bukošek 62/a, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4899, izdala UE Brežice. gne-99142

Ozimič Miran, Kraigherjeva ulica 7, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
št. S 1467127, izdala UE Lenart.
gnh-98789

Pašagić Amra, Trebinjska ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370696, reg. št. 233287, izdala UE
Ljubljana. gne-99042

Pauman Gorazd, Ulica Karla Paja 14,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. F,
št. 21723, izdala UE Ptuj. gnn-98508

Pauša Jure, Šalovci 52, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 11109, izdala
UE Ormož. gne-98967

Pavlič Tom, A. Valenčiča 1, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8752, izdala UE Izola. gnf-98516

Pavliha Matjaž, Josipa Makuca 23, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25626. gnw-98524

Pelko Diana, Lamutova ulica 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34830, izdala UE Novo mesto.
gns-98803

Perčič Mina, Ulica M. Haceta 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00376690, reg. št. 37497, izdala UE Ce-
lje. gnz-99146

Plevnik Robert, Cesta Kozjanskega
odreda 73, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, reg. št. 11762, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnx-99248

Poklar Adrijana, Ul. M. Škapin 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2055, izdala UE Izola. gni-98788

Poler Slavko, Selnica ob Muri 161, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1238134, reg. št. 8818, izdala UE
Pesnica. m-1009

Pompe Rikardo, Naselje heroja Maroka
20, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1228951, reg. št. 11470, iz-
dala UE Sevnica. gnm-99259

Prah Marjan, Černičeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1151070, reg. št. 65520, izdala UE Mari-
bor. gnn-99233

Prepeluh Matjaž, Japljeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343186, reg. št. 230892, izdala UE
Ljubljana. gnp-99256

Primc Aleksander, Partizanska ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 63607, reg. št. 1699, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-98780

Pristošek Jožef, Malečnik 121, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 440112, reg. št. 54499, izdala UE Ma-
ribor. gnm-98884

Puh Marko, Škocjanska pot 26, Koper
– Capodistria, preklic duplikata vozniške-
ga dovoljenja, kat. BGH, reg. št. 145795,
izdala UE Ljubljana. gnj-99112

Rajk Rajko, Zelena pot 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
617220, reg. št. 410, izdala UE Novo me-
sto. gnv-99225

Resnik Gregor, Moravče 16/a, Gabrov-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465830, izdala UE Litija. gnd-99147

Rezec Jure, Aškerčeva 3, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1441615,
izdala UE Žalec. gnr-98629

Režonja Robert, Bakovci, Ulica ob po-
toku 5, Murska Sobota, vozniško dovolje-
nje, št. 39636. gnw-98499

Rihar Simon, Tacenska cesta 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1549818, reg. št. 218871, izdala UE
Ljubljana. gnz-98496

Rodman Urban, Ozeljan 26/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37466,
izdala UE Nova Gorica. gnb-98970

Romih Aleksander, Bukovje pri Slivnici
36/d, Gorica pri Slivnici, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 6623, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnx-98648

Rosić Miro, Tbilisijska ulica 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165034, reg. št. 218600, izdala UE
Ljubljana. gnq-99280

Rudman Igor, Plavje 41, Škofije, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26543.
gnx-98523

Rukše Jože, Hranilniška ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
752603, reg. št. 27041, izdala UE Novo
mesto. gnp-98735

Rupreht Andrej, Vinska gora 20/a, Ve-
lenje, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 69/02.
gnu-98651

Selan Gregor, Cesta na Vrhovce 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1298607, reg. št. 225761, izdala UE
Ljubljana. gni-98938

Sibila Ludvik, Obrtniška 24, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 31709. gnd-98897

Sirk Vergilij, Cankarjeva 58, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 25264, izdala UE Nova Gorica.
gnq-98805

Sirovina Mile, Čopova 25, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 747518,
reg. št. 29610. gnv-98675

Soršak Beno, Cesta zmage 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126773, reg. št. 110825. gnm-99034

Stanko Štefan, Groharjeva ulica 2, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9258, izdala UE Kamnik. gnj-98887

Stanojević Aleksander, Sp. Brežnica
33, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23353, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnp-99156

Stojiljković Milan, Jezero 135, Preser-
je, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
652419, reg. št. 164713, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-98834

Strnad Dejan, Smolnik 54, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001543850, reg. št. 9872, izdala UE Ru-
še. m-1024

Šašek Branko, Stopiče 42, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 28925, izdala UE Novo mesto.
gne-98646

Šemec Cveto, Kajuhovo naselje 34, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9942, izdala UE Kočevje. gnz-99171

Škrinjar Vili, Tepanje 126, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8450. gnd-98818

Šoštarič Ksenja, Staje 14, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 653822, reg.
št. 195355, izdala UE Ljubljana.
gnt-98977

Šoštarič Natalija, Slomi 6, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31475,
izdala UE Ptuj. gni-98592

Šuštar Tjaša, Dolgo brdo pri Mlinšah
81, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1497851, izdala UE Zagorje pri Savi.
gnv-98750

Švab Aleš, Socka 56, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 45350.
gnt-98652

Tehovnik David, Brezje pri Dobrovi 102,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373488, reg. št. 233578, izdala
UE Ljubljana. gnk-98761

Todorović Marko, Vrečkova 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1307158, reg. št. 36750, izdala UE Kranj.
gni-98813

Tominec Jožko, Lazaretska 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21777, izdala UE Koper.
gns-99057

Triller Tomo, Britof 145, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1355104, reg.
št. 51633, izdala UE Kranj. gnt-98502

Uršič Lubec Ksenija, Laznica 1, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60879, reg. št. 5932, izdala UE Idrija.
gnj-98987

Verbančič Štefan, Levčeva ul. 16, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 700888, reg. št. 23448, izdala UE Dom-
žale. gnl-98785

Vidmar Anton, Dragomer, V Loki 14,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 3620, izdala UE Vrhni-
ka. gnt-99227

Vidmar Drago, Zakot 46/c, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7988, izdala UE Brežice. gnw-98749

Vidovič Milena, Meškova 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25141, izdala UE Ptuj. gng-98690

Vindiš Zelenko Brigita, Rimska ploščad
18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 17738, izdala UE Ptuj. gno-98982

Virag Janez, Bratonci 120, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 20379.
gnc-98819
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Vodovnik Danica, Rožna pot 1, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2735, izdala UE Izola. gng-98790

Vodovnik Edi, Stenica 8, Vitanje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 15192.
gnc-98869

Vogrin Jurij, Jurovski Dol 106, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, št. S 199140,
izdala UE Lenart. gnj-98812

Vrhovnik Nika, Tunjice 24, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15806,
izdala UE Kamnik. gnr-98704

Vujanovič Drago, Janževa gora 33/a,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 952848, reg. št. 3319, izda-
la UE Ruše. m-1045

Vukšinič Franci, Križevska vas 55, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 0233276, reg. št. 2826, izdala UE Me-
tlika. gnd-98518

Zorman Neda, Vlahovičeva 57, Anka-
ran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 1964. gnc-98969

Zupan Janez, Valvazorjeva 4, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001555766, reg. št. 6156, izdala UE
Trebnje. gno-99082

Žagar Aleš, Podgorje 59/b, Kamnik,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. GH,
št. S 1394629, reg. št. 21787, izdala UE
Ljubljana. gns-98503

Žegarac Marica, Beravci 125, Slavon-
ski Brod, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351464, reg. št. 231033, izdala
UE Ljublana. gnd-98593

Živec Marko, Ivana Starca 14, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40611, izdala UE Koper.
gnb-98895

Žnidarič Beno, Janžev vrh 32, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 9766, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-98821

Žnidaršič Aleš, Ulica Metoda Mikuža
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1594829, reg. št. 152685,
izdala UE Ljubljana. gnp-98656

Žohar Mojca, Regentova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
98131, reg. št. 85195, izdala UE Mari-
bor. gnh-99214

Žužič Branimir, Seča 24, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5839, izdala UE Piran.
gny-98522

Zavarovalne police

Adam Venčeslav, Ruta 30, Lovrenc na
Pohorju, zavarovalno polico,
št. 00101442671, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1033

Adriatic zavarovalna družba d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, 1000 Ljubljana,
preklicuje pobotnico Z-3 št. 44050, polico
1-AO-2001 št. 961574, zelene karte št.
795508, 799601-799602, 811925,
812276, 812287-812290. Ob-77603

Cahlek Berto, Podkraj 46/b, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 450415, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnv-98950

Cvitko Albina, Stranje 10, Škocjan, za-
varovalno polico, št. 0908594.
gnf-98941

Gale Tilen Tone, Gmajna 39, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 332876 in
kupone, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnh-98914

Gorše Marija, Vrečarjeva ulica 29, Ško-
fljica, zavarovalno polico, št. 0857138, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-99255

Gradišnik Mišo, Falska 110, Ruše, za-
varovalno polico, št. 491246, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-1008

Karner Ivan, Šmartno pri Slovenj Grad-
cu 108/a, Šmartno pri Slov.Gradcu, za-
varovalno polico, št. 480994, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnt-98552

Kosmač Luka, Hotavlje 1, Gorenja vas,
zavarovalno polico, št. 497127, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnu-98551

KRES KREATIVNI SISTEMI D.O.O.,
Ilirska 18, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 43401000532 – prostovoljno pokoj-
ninsko zavarovanje. gnv-98725

Kuralt Boštjan, Savlje 22, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 898238, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnu-99001

Mrvič Iztok, Kapljišče 6, Gradac, zava-
rovalno polico, št. 443230. gnd-98947

Petkovič Milan, Ulica Belokranjskega
odreda 1, Metlika, zavarovalno polico,
št. 00101391076, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnc-98944

Sršen Slavica, Cankarjeva 20/a, Bled,
zavarovalno polico, št. AO 248267, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnw-98924

Sušec Darko, Pameče 17, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. AO
254291, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnx-98948

Štiglic Janez, Bočna 104, Gornji grad,
zavarovalno polico, št. AO 488503, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnw-98949

Šutalo Tomislav, Trdinova ulica 18, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 445220, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. m-1020

Tomše Janko, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico,
št. 00101474240, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnx-98848

Truntič Miran, Radvanjska cesta 63,
Maribor, zavarovalno polico,
št. 00101443784, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d., filiala Celje. gni-98963

Turk Majda, Kidrčeva ulica 101, Trzin,
zavarovalno polico, št. AO 458503, AK
35289. gnd-99193

Zakrajšek Matija, Hudi vrh 3, Nova Vas,
zavarovalno polico, št. 1035183 in zele-
no karto 0831001, izdala zavarovalnica
Adriatic. gnj-98662

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 0947304, izdala zavarovalnica Adria-
tic. m-984

Spričevala

Anadolli Lina, Sejmišče 6, Mislinja, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj Gra-
dec, izdano leta 2001. gni-99138

Antlej Irena, Gorazdova ulica 3, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Velenje, izdano leta
1971. gnl-99185

Arnuš Mihaela, Dornava 44/a, Dorna-
va, spričevalo 4. letnika Živilske šole Mari-
bor, izdano leta 2001. m-1023

Arsić Aleksandar, Kržišnikova ulica 2/a,
Medvode, spričevalo o končani OŠ za
odrasle, izdalo Izobraževalno središče Mi-
klošič, št. delovodnika 90/00, št. matič-
nega lista 345/XII, izdano 29. 8. 2000.
gnl-98635

Bandelj Davorin, Knupleževa 10, Ruše,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Metalurške šole Maribor,
poklic talilec, livar, izdano leta 1990 do
1992. m-1039

Batič Julijana, Vitovlje 44, Šempas, ma-
turitetno spričevalo Srednje družboslovno
ekonomske šole Nova Gorica, ekonomska
šola Nova Gorica, izdano leta 1983, izda-
no na ime Pelicon Julijana. gnx-98773

Bavčar Denis, Gregorčičeva 13, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ
Majde Vrhovnik. gnw-99174

Bavčer Natalija, Šmartinska cesta 7,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družbo-
slovje in splošno kulturo Vida Janežič, št.
I/149, izdana 25. 6. 1987, izdana na ime
Majhen Natalija. gnp-98831

Bavdek Peter, Spodnja Slivnica 107,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje agroživilske šole, izdano leta 1998 in
1999. gnu-99051

Bedič Petra, Pišece 17, Pišece, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Novem mestu, izdano leta 2001.
gnp-98931

Beganović Damir, Naselje Aleša Kaple
7/f, Hrastnik, spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Celje, izdano leta 1998. gnf-98666

Bertoncelj Branko, Mišače 2, Kamna
Gorica, spričevalo o končani OŠ Anton To-
maž Linhart. gnt-98527

Bogataj Eneja, Kidričeva ulica 1, Treb-
nje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2002. gnl-99235

Bombek Mateja, Skolibrova ulica 6, Or-
mož, spričevalo o zaključnem izpitu Tek-
stilne šole Maribor – program frizer, izda-
no leta 2000. gnf-99266

Bosnar Katja, Klanska ulica 8, Medvo-
de, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 2002. gnk-99036

Bratuša Ribana, Hrvatini 138, Ankaran
– Ankarano, spričevalo 3. letnika Italijan-
ske trgovske šole v Izoli, izdano leta 1984.
gnf-98691

Bricelj Franci, Polhov Gradec 81, Pol-
hov Gradec, spričevalo 4. letnika in matu-
ritetno spričevalo Srednje elektrotehniške
šole, izdano leta 1981. gno-99257
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Brnjak Snježana, Fazanska cesta 6/a,
Portorož – Portorose, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske in poslovne šole Ko-
per, izdano leta 2002. gnq-98759

Brtan Branka, Kočevarjeva ulica 10/b,
Novo mesto, obvestilo o uspehu 4. letnika
Šolskega centra Ljubljana, izdano leta
2002. gnw-99224

Brus Irena, Pod lazami 140, Šempeter
pri Gorici, diplomo in spričevala 1., 2. in 3.
letnika Trgovske šole v Novi Gorici, izdana
leta 1984, 1985 in 1986 na ime Midžič
Irena. gnk-99165

Brvar Franc, Narof 11, Izlake, spričeva-
lo 2. 3. letnika Šolskega centra v Tacnu,
izdano leta 1972 in 1973. gnt-98577

Butara Matjaž, Mekinčeva 15, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Ljubljana, izdano leta 2001.
gnf-98891

Cener Jože, Černelavci, Kranjčeva 1,
Murska Sobota, spričevalo 5. razreda OŠ
I. Murska Sobota, št. 482/94, izdano leta
1994. gnv-98804

Ciglar Jernej, Kukec 50, Križevci, spri-
čevalo 3. letnika SPTŠ Murska sobota –
smer elektrotehnik, elektronik. gnl-98810

Cizel Bojan, Cesta na ribnik 14, Bresta-
nica, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 1980/81.
gnw-99199

Cokoja Boris, Malečnik, Celestrina
11/b, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika
GŠC Maribor, izdano leta 1973 in 1974,
izdano na ime Cokoja Osman. gng-98940

Cvilak Katja, Cesta na Srednje 70, Bre-
sternica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1998, 1999 in 2000. m-993

Cvitkovič Ivan, Resnikova ulica 3, Ko-
čevje, maturitetno spričevalo GŠC Postoj-
na, gozdarski tehnik, izdano leta 1977.
gne-98942

Čebulj Hana, Urhova ulica 1, Komen-
da, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Rudolfa Maistra, izdano leta 1991 in 1993.
gnq-98784

Čermelj Vinčec Marija Loreta, Kumarje-
va 7, Koper – Capodistria, maturitetno spri-
čevalo in spričevalo od 1 do 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1974, 1975,
1976 in 1977. gnx-98798

Černe Aleksander, Maistrova 6, Radov-
ljica, spričevalo 3. letnika Srednje tehnič-
ne šole Jesenice, izdano leta 1978.
gnj-98787

Černe Ikara, Oševljek 25, Renče, pre-
klic spričevala, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 80/2002. gns-98728

Černe Sergej, Brode 16, Vransko, spri-
čevalo 2. letnika Centra srednjih šol Vele-
nje, izdano leta 1992. gnn-99258

Česen Tadeja, Velesovo 85, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske turistične šole Radovljica, izdano
leta 1999. gnh-98764

Čimžar Anže, Nova vas 92, Zgornja Be-
snica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1997. gnk-98711

Čok Boštjan, Cesta na Markovec 32,
Koper, spričevalo 1. letnika Šolskega cen-
tra za pošto, ekonomijo in telekomunikaci-
je, izdano leta 1997. gnn-98791

Čop Rastko, Polje, cesta XL/2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehnične šole, št. Š4a/06, izdano
leta 1974. gnb-98620

Čretnik Tanja, Malo Tinje 5, Zgornja
Ložnica, indeks, št. 62010658, izdala Vi-
soka šola za hotelirstvo in turizem Porto-
rož. gnr-98679

Ćordić Zlatan, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine, iz-
dano leta 1997. gnh-98989

Dautović Borislava, Topniška 70, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani – smer šivilja, krojač.
gnb-99295

Dautović Borislava, Topniška 70, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Boris Ziherl
v Ljubljani. gnc-99294

Dilica Gregor, Bidovčeva 6, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole – italijanska v Izoli, izda-
no leta 2001. gnr-98504

Divjak Davorin, Zg. Senarska 46, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, spričevalo 1. letnika
Živilske šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-985

Djaković Tatjana, Ulica Franca Rozma-
na Staneta 11, Kranj, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje tekstilne, obutvene in
gumarske šole v Kranju, izdano leta 1996.
gny-98622

Drčar Igor, Dolsko 50, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2000. gnu-99201

Džolić Maja, Trata XIII/8, Kočevje, spri-
čevalo o končani OŠ Nove Fužine, izdano
leta 1998. gnc-98769

Đukanović Maja, Cesta 1. maja 67,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje frizer-
ske šole v Kranju, izdano leta 1999.
gnb-98745

Fabec Natalija, Podgraje 71, Ilirska Bis-
trica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1996 in 1997.
gnp-98906

Fabec Natalija, Podgraje 71, Ilirska Bis-
trica, maturitetno spričevalo Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1997. gno-98907

Felicijan Tatjana, Klanc 67, Dobrna,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizen v Celju, izdano leta 1994 in 1995.
gnn-98633

Felicijan Tatjana, Klanc 67, Dobrna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Celje, št. 917,
izdano leta 1996. gno-98632

Filipančič Renata, Sedlarjevo 13, Bu-
če, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje kme-
tijske in gospodinjske šole Šentjur.
gnp-98631

Filipič Darja, Vidičeva ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gns-99282

Fišer Marko, Podgorje 48/c, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, letno spričevalo 2. let-

nika ŠC Velenje, program elektrikar-ener-
getik, izdano leta 1996/97. gnh-98539

Fištrovič Mateja, Gustinčičeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Veljka
Vlahoviča v Ljubljani, izdano leta 1985, iz-
dano na ime Mikec Mateja. gne-98992

Frank Kristijan, Prušnikova 54, Ljublja-
na, indeks, št. 32006405, izdala Naravo-
slovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnf-98695

Franko Tanja, Štefanova 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije, izdano leta 2002.
gnz-98621

Gabrijelčič Maja, Preleje 8, Deskle,
spričevalo 2. letnika šole Veno Pilon, smer
tekstilec, izdano leta 1999. gne-98542

Glavač Leon, Celjska 14, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje železni-
ške šole Maribor, izdano leta 1990. m-996

Glogovšek Rasto, Mala dolina 2, Jese-
nice na Dolenjskem, spričevalo 2. in 3.
letnika Živilske šole iz Maribora, poklic me-
sar. gni-99213

Gobec Benja, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, preklic diplome, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 64/1998. gnc-98544

Gojčič Nevenka, Benedikt 112, Bene-
dikt, diplomo Pedagoške akademije Mari-
bor, leta 1977. m-1048

Golob Darko, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠ kovinarstvo – Muta. gno-98557

Gorenc Aleksandra, Ob cesti 23, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Srednje kemijske šole, izdano leta 1993
in 1994. gnm-99234

Gorjanc Petra, Hotunje 48, Ponikva,
spričevalo o končani OŠ Blaža Kocena Po-
nikva, izdano leta 1998. gnz-98671

Gornjec Nejca, Legenska cesta 56, Slo-
venj Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Slovenj Gradec, izdano leta
2000 in 2001. gnu-98801

Grašič Teran Milenka, Pristavška 12,
Tržič, spričevalo 4. letnika Tehniške čev-
ljarske šole Kranj, izdano leta 1971/72.
gnc-98548

Gregorič Tjaša, Na pristavi 12, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
SŠ Veno Pilon, gimnazija, izdano leta
1994/95, 1995/96 in 1996/97.
gnx-99173

Grimšič Simon, Rakitna 79, Preserje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1990,
1991 in 1992. gnm-99209

Groznik Klemen, Pot na Orle 2, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika SPSŠB v
Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnx-98573

Hadžić Elvira, Liminjanska 77, Portorož
– Portorose, spričevalo SEPŠ Koper.
gnb-98795

Hasovič Petra, Vogelna ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2000 in 1001.
gng-98540

Hasovič Petra, Vogelna ulica 3, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Jože-
ta Plečnika, izdano leta 2001. gnf-98541
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Herle Bojana, Izlake 23, Izlake, spriče-
valo 4. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani, izdano leta 1995. gnq-98755

Hlebec Gregor, Riharjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gny-98926

Hočevar Nataša, Laniška ulica 6, Ško-
fljica, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
upravno administartivne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1984, 1985, 1986 in 1987,
izdano na ime Marinko Nataša. gns-98778

Hočevar Polonca, Drnovo 17/a, Lesko-
vec pri Krškem, indeks, izdala DESŠ Novo
mesto leto izdaje 1989. gnu-98830

Hodžić Minka, Krakovska 10, Domža-
le, spričevalo o končani OŠ Stane Žagar
Kranj, izdano leta 1977. gnn-99283

Hren Domen, Tovarniška cesta 9/b,
Zreče, indeks, št. 21016555, izdala FDV.
gnu-98776

Hrovat Nives, Krimska ulica 19, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Vida Ja-
nežič Poljane, izdano leta 1978, izdano na
ime Kosmina Nives. gnj-98637

Hvastija Stanislav, Čehova ulica 7, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad. gnd-98768

Iskra Lorena, Rozmanova ulica 24/g,
Ilirska Bistrica, indeks, št. 41210119, iz-
dala Medicinska fakulteta. gnj-99162

Ivanuša Roman, Spodnja Senica 20/b,
Medvode, indeks, izdala Srednja kovinar-
ska in cestno prometna šola Škofja Loka.
gnp-98981

Jager Marjana, Ob železnici 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev
Ljubljana, izdano leta 1986, 1987 in 1988.
gni-98538

Jedlička Željko, Ob gozdu 18, Maribor,
diplomo Srednje naravoslovne matematič-
ne šole Miloš Zidanšek v Mariboru, izdana
leta 1990. m-1032

Jereb Marko, Pristava 26/b, Pristava
pri Mestinju, spričevalo o zaključnem izpi-
tu in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
steklarske šole Rogaška Slatina, izdano le-
ta 1990 in 1991. gnb-98495

Jerebič Gašper Miro, Bratovševa plo-
ščad 18, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani, šolsko leto 2000/2001.
gns-99203

Jeremić Marko, Klemenova ulica 132,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomuni-
kacije v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnn-99208

Jermaniš Andrej, Vojkovo nabrežje
33/a, Koper – Capodistria, spričevalo o
zaključnem izpitu SEDŠ Koper.
gnn-98958

Joras Mateja, Koroška 122, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šo-
le Maribor, izdano leta 1991 in 1992.
m-982

Jozić Ilija, Zagrebačka 72, Daruvat, in-
deks, izdala Srednja gradbena šola Ivana
Kavčiča v Ljubljani. gni-98838

Jozić Ilija, Zagrebačka 72, Daruvar, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča. gnv-98779

Juhart Jože, Pod gradom 4, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT šolski
center Ljubljana, izdano leta 1966.
gnt-99177

Jurjavčić Sara, Hrvatini 113, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 4. letnika Ekonom-
ske komercialne in družboslovne šole Ko-
per, izdano leta 1997. gnw-98674

Juteršek Jure, Martinova pot 13, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1995. gng-99190

Kalčič Jasna, Stržovo 13, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu
št. 31/1997/98, izdal Javni vzgojno izo-
braževalni zavod, Srednja šola za oblikova-
nje in fotografijo. gnm-98588

Kandare Špela, Rožnik 12, Stari trg pri
Ložu, spričevalo 4. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 2002. gnv-99200

Kantar Denis, Ulica padlih borcev 12/a,
Prestranek, spričevalo 4. letnika Srednje
gostinske šole, izdano leta 2000.
gns-98603

Kapun Franc, Selnica ob Muri 148, Cer-
šak, spričevalo 1. letnika SERŠ v Maribo-
ru, izdano leta 1996. m-1035

Karoli Andrej, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdana leta 1989.
gnd-98968

Kaučič Daniel, Prešernova 9, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 2000. m-1015

Kirbiš Jože, Frankolovska 6, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
m-1028

Kobal Boris, Gasilska 10, Kranj, diplo-
mo Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo, izobrazba univerzitetni diplomira-
ni režiser. gns-99253

Kobal Lea, Osnovna šola Vrhpolje 41,
Vipava, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Novi Gorici, poslovni te-
hnik, izdano na ime Kobal Andrej.
gnh-98939

Kocjančič Metka, Kašeljska cesta 32,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Upravno ad-
ministartivne šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnx-98698

Kočiš Klavdija, Vrazova ulica 58, Mari-
bor, indeks, št. 61010015, izdala ISH.
gny-98772

Kolman Robert, Planinska 19, Sevnica,
spričevalo 4. letnika Strojne tehnične šole
Krško, izdano leta 1999/2000.
gnd-99168

Kolšek Mica, Preglov trg 10, Ljubljana,
indeks, št. 41990429, izdala Medicinska
fakulteta. gnw-98624

Kolšek Milena, Stefanova 6, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1991, 1992. m-1044

Korunič Kristina, Črešnjevec 20, Slo-
venska Bistrica, indeks, št. 61176539, iz-
dala Pedagoška fakulteta Maribor.
m-1042

Kos Anton, Cesta 4. julija 17/a, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Breži-
ce, izdano leta 1989 in 1990. gns-98953

Kos Matic, Opekarna 20/a, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbovlje, iz-
dano leta 1999. gnb-98820

Kostadinoski Maja, Podnart 25/b, Pod-
nart, indeks, izdal Center za parmanentno
izobraževanje Cene Štupar Ljubljana.
gnk-99011

Košir Barbara, Cesta na Dobravo 51,
Sevnica, indeks, št. Srednje glasbene in
baletne šole Maribor, 1987 – 1991.
m-979

Košmrlj Nadja, Seškova 18/a, Medvo-
de, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 2000. gnc-99244

Kovač Myint Gregor, Šmartno pri Slo-
venj Gradcu 107/c, Šmartno pri Slov.Grad-
cu, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri
Slovenj Gradcu, izdano leta 1996.
gnl-98535

Kovač Uroš, Prule 1, Ljubljana, spriče-
valo 4. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani, izdano leta 1997. gni-99163

Kovše Klara, Ul. Pohorskega bataljona
8, Zreče, spričevalo 4. letnika GCC, izda-
no leta 2002. gng-98665

Kozar Irena, Dupleška 5, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Druge gimnazije Maribor,
izdano leta 1979/80. m-1037

Kozina Anja, Knafljev trg 7, Ribnica,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno ad-
ministartivne šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnf-99216

Kramar Ana, Lucija, Ul. borcev 23, Por-
torož – Portorose, spričevalo 3. in 4. letni-
ka Srednje ekonomske in poslovne šole
Koper. gnl-98685

Kramberger Aleš, Borova vas 15, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1999,
2000. m-1016

Kravanja Nika, Rožna 17, Postojna, ob-
vestilo o uspehu pri maturi , izdano leta
2000. gnw-98799

Križe Mirko, Skopska 4, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole tehničnih strok in ose-
bnih storitev Ljubljana, smer voznik, št.
XI/158 R-46, izdana v Ljubljani
7. 7. 1987. gnh-98618

Krstič Marko, Stara gora 5, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o poklicni maturi
SERŠ Maribor, izdano leta 2002. m-1010

Kršul Aleksandra, Glavani 29, Rijeka,
indeks, št. 01000523, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnd-99018

Krznar David Aleš, Kersnikova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1998 in
1999. gnr-98904

Kržovska Sonja, Savska cesta 2, Kranj,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje frizerske
šole v Kranju, izdano leta 1998 in 2000.
gnd-98743

Kuhar Sebastjan, Pot na Malence 9,
Borovnica, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehniških strok Šiška – strojni meha-
nik, izdano leta 1995. gne-99271

Kukuljčič Sanela, Kidričeva 3, Žalec,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za
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gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
1994/95 in 1995/96. gnb-98545

Kuplen Nina, Dogoška cesta 102, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Maribor, izdano leta 2001.
m-980

Kurade Klavdija, Ulica Štrauhovih 31,
Maribor, indeks, št. 93497672, izdala Fa-
kulteta za strojništvo, smer tekstilstvo.
m-1030

Kušar Petra, Mokrška 60, Ljubljana, in-
deks, izdala Biotehnična fakulteta – odd.
živinoreja leto izdaje 1983. gnq-99155

Kušar Petra, Mokrška 60, Ljubljana, in-
deks, izdala Filozofska fakulteta – španski
jezik, filozofija leto izdaje 1984.
gnw-99157

Kušar Petra, Mokrška 60, Ljubljana, in-
deks, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani le-
to izdaje 1986. gnn-99158

Kutnar Romana, Muljava 10, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Stični, izdano leta
1993. gnv-98800

Kvartič Aleksander, Nad tovarno 15,
Prebold, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
poslovno-komercialne šole v Celju, izdano
leta 1997 in 1998. gni-99013

Kveder Janez, Visoko 2/a, Visoko, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTI, smer stroj-
ni tehnik, izdano leta 1999/2000.
gnq-98555

Lakić Nada, Preglov trg 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnk-98911

Lazar Danijel, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
spričevalo 2. letnika Cestno prometne šo-
le v Škofji Loki. gnz-98921

Lazić Vera, Cesta zmage 111, Maribor,
indeks, izdala Srednja živilska šola Maribor
leto izdaje 1987. m-991

Lebar Tamara, Falska cesta 19, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1996. m-981

Letica Jernej, Ul. IX korpusa 23, Piran
– Pirano, spričevalo 2. letnika Srednje po-
morske šole Portorož. gnu-98680

Letić Maja, Cesta 4. julija 60, Krško,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, iz-
dano leta 2001. gnc-99019

Lever Andrej, Letuš 14, Šmartno ob Pa-
ki, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Velenje – obdelovalec kovin, izdano leta
1999. gnb-99020

Lever Andrej, Letuš 14, Šmartno ob Pa-
ki, spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Velenje – oblikovalec kovin, izdano leta
2000. gnz-99021

Ličen Janez, Smrjene 63, Škofljica, in-
deks, št. 09992304, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet. gnl-98760

Lisec Erika, Florjanska 8, Sevnica, spri-
čevalo o končani OŠ Blanca, izdano leta
1977/78. gnl-98960

Ločičnik Mateja, Meža 53, Dravograd,
diplomo Srednje šole tehnično naravoslov-
ne pedagoške usmeritve Ravne na Koro-
škem, izdana leta 1986. gnb-98995

Lorenčič Kožman Jelka, Martina Krpa-
na 3, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. Tehni-

ške kemijske šole, izdano leta 1978/79,
1979/80, izdano na ime Drvarič Jelka.
gnu-98526

Lorenčič Kožman Jelka, Martina Krpa-
na 3, Ljubljana, maturitetno spričevalo
št. 100/48, izdano 26. 6. 1980, Tehniška
kemijska šola, izdano na ime Drvarič Jel-
ka. gnm-98563

Lukežič Marko, Srednje Gameljne 31,
Ljubljana Šmartno, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Domžale, izdano leta 1999.
gne-98917

Majar Martina, Bukovci 151, Markovci,
spričevalo 2. in 3. letnika ter zaključni izpit
Srednješolskega centra Ptuj, smer kmeto-
valka, gospodinja. m-1017

Majar Martina, Bukovci 151, Markovci,
spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole,
smer kmetijski tehnik, izdano leta 1994/95
in 1995/96. m-988

Majcen Anton, Lahonci 54, Ivanjkovci,
potrdilo o varnem delu s traktorjem
št. 9-4/94. m-1000

Majcen Tadeja, Keleminova 18, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 1999/2000.
m-1014

Majer Zdenko, Požarnice 11, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika Sred-
nje tehnične šole Šiška, izdano leta 1993.
gnw-99149

Majhen Tatjana, Grušova 18, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, kmetijski tehnik,
izdano leta 1993. m-1011

Marcen Benjamin, Skaletova 12/b, Ce-
lje, indeks, št. 61180680, izdala PF Mari-
bor. m-999

Marič Matja, Fazan 12, Portorož – Por-
torose, spričevalo 3. letnika Šole za medi-
cinske sestre v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Guberac Matija. gns-98932

Marolt Tomaž, Ob Savinji 6, Mozirje,
indeks, št. 81406407, EPF v Mariboru.
gnp-98956

Matijevič Marija, Prušnikova 26, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1976, izdano na ime Nastran Mari-
ja. gnj-99087

Maturić Petra, Prešernova 2, Piran –
Pirano, spričevalo 1. letnika Trgovske šo-
le. gnq-98684

Mihec Andrej, Kubed 34, Koper – Ca-
podistria, indeks, št. 23990303, izdala
Strojna fakulteta v Ljubljani. gng-99015

Mihelič Natalija, Prvomajska cesta 20,
Sodražica, indeks, št. 25730, izdala Viso-
ka upravna šola v Ljubljani. gnq-98730

Miklič Alenka, Vrhovci, cesta XXI/31,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1984. gnc-98494

Milanović Slađana, Kodrova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnn-98758

Milenković Sašo, Ljubeljska ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1980. gnx-99198

Milošević Branka, Javornik 62, Ravne
na Koroškem, letno spričevalo 3. in 4. let-
nika Poklicne in srednje ekonomske šole
Slovenj Gradec. gnq-98955

Moderndorfer Gaja, Stritarjeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani –
gimnazijski oddelek, izdano leta 2001.
gnm-99284

Morgan Ana, Ulica II. prekomorske bri-
gade 68, Koper – Capodistria, indeks,
št. 81564705, izdala EPF. m-1005

Mršič Drena, Zboljska 2, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Ljubljana – po-
klicna šola za prodajalce, izdano leta 1988.
gnj-98712

Murko Tomaž, Arbajterjeva 10, Ptuj,
spričevalo 2. letnika in obvestilo o uspehu
3. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 1995/96 in 1996/97. m-1022

Nedveš Robert, Zg. Stranje 19, Staho-
vica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanič-
ne šole, izdano leta 1981, 1982 in 1983.
gnt-98952

Neubauer Andrej, Delavska 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šo-
le Maribor, smer avtoličar, izdano leta
1989/90. m-994

Nišić Sanela, Ob železnici 14, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gni-98688

Novak Branko, Korčetova ulica 12, Ma-
ribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene teh. šole v Mariboru, izdano leta
1978, 1979. m-1049

Novak Mateja, Robova ulica 11, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ Jožeta Moš-
kriča v Ljubljani, izdano leta 1985, izdano
na ime Jamnik Mateja. gnk-98961

Novinić Irena, Rudarska 8, Lendava –
Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške kemijske šole Ruše, izdano
30. 8. 1981. gnr-98954

Novosel Tina, Plešičeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gng-99290

Oblak Štefan, Bevke 135, Vrhnika, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil Novo mesto, izdano leta 1972.
gnx-99273

Obretan Bogdana, Ludranski vrh 6, Čr-
na na Koroškem, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1987 do 1991. m-992

Osterman Majda, Staneta Severja 18,
Maribor, indeks, št. 71102934, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-986

Ošlak Borut, Pod gradom 29, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec, izdano leta 2002.
gnl-98985

Pajič Santina, Stanežiče 36/b, Ljublja-
na-Šentvid, indeks, št. 18951076, izdala
Filozofska fakulteta. gno-98957

Pavčnik Šalamon Janja, Orešje 34, Sev-
nica, zaključno spričevalo Ekonomske sred-
nje šole, izdano leta 1983. gnd-98668
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Pavlinac Damijan, Golo Brdo 1/b, Med-
vode, indeks, št. 5768656, izdala Eko-
nomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gno-98757

Pavlovič Vanja, Bušeča vas 1/b, Cer-
klje ob Krki, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole v Brežicah. gny-98797

Pečirer Urška, Ul. Janeza Puharja 8,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šo-
le Kranj. gnn-98558

Pehant Maja, Zg. Hoče 52, Hoče, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Ma-
ribor, aranžerski tehnik, izdano leta
2000/2001. m-1021

Perhoč Karolina, Ulica talcev 14, Šen-
tjur, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje,
izdano leta 2001. gnx-98923

Perko Milan, Zg. Rečica 28, Laško,
spričevalo ŠC Velenje – strojni tehnik, iz-
dano leta 2000. gne-98946

Petan Simona, Bistrica 30, Tržič, in-
deks, št. I-882, izdala SKŽŠ Celje leto iz-
daje 1986. gnb-98549

Petelin Katja, Cankarjeva ulica 28, No-
va Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 2000. gng-99265

Peterlin Borut, Maistrova ulica 1, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Ekonomske gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 2001.
m-1004

Peterlin Primož, Pavšičeva ulica 11, Lo-
gatec, spričevalo 3. letnika Srednje gras-
bene in baletne šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnf-98991

Peternoster Miha, Polje, Cesta VII/6a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnn-98708

Petovar Tadej, Češnikova 32, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje elektrote-
hniška in računalniška šola v Ljubljani.
gnw-99124

Petrič Tina, Rozmanova 29, Piran – Pi-
rano, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnp-98681

Petronijević Katarina, Einspielerjeva uli-
ca 5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1998.
gnc-99169

Petrovič Slavica, Kolodvorska 6/a, Sre-
dišče ob Dravi, spričevalo 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Maribor. gny-98672

Petrović Lena, Ulica za gradom 19, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 3.in 4. letni-
ka ter zaključni izpit Gimnazije G. Rinaldo
Carli v Kopru. gnz-98546

Pevec Maja, Ostenk 34, Trbovlje, spri-
čevalo 1. letnika Centra strokovnih šol, iz-
dano leta 1991. gny-98597

Pezdirc Bogdan, Na bregu 34, Črno-
melj, spričevalo od 1 do 3. letnika in obve-
stilo o uspehu 4. letnika Srednje šole Čr-
nomelj, izdano leta 1993, 1995, 1996 in
1997. gnk-98686

Pirnat Primož, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani –
smer kuhar, izdano leta 1996. gnb-99274

Plaskan Metka, Andraž nad Polzelo 4,
Polzela, letno spričevalo Šolskega centra

Celje, Poklicne in tehniške elektro in ke-
mijske šole, izdano leta 2000/2001.
gng-99140

Poljanšek Branko, Attemsov trg 15/b,
Gornji grad, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesne šole Škofja Loka, poklic brusilec oro-
dja in rezil, izdano leta 1978 do 1981.
gnk-98661

Požar Eva, Dekani 227/b, Dekani, spri-
čevalo Šole Landis izobraževanje, program
trgovinski poslovodja, izdano leta
1996/97. gnj-98962

Pušnik Andrej, Vrbljene 41, Ig, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok
Šiška, izdano leta 1997. gnt-99052

Rabič Marcel, C. Viktorja Svetine 14,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole, št. 252-103/91, iz-
dano 22. 8. 1991, smer obdelovalec lesa
II. st. gnr-98554

Rakovec Janja, Zgornje Duplje 56/a,
Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1996.
gnm-99084

Ranfl Mateja, Apače 16, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 3. letnika Eko-
nomske šole, izdano leta 2002.
gnh-98689

Rašič Igor, Zrinjskega 36, Maribor, di-
plomo SERŠ Maribor, smer energetika, iz-
dana leta 1992. m-997

Ravnjak Manica, Preloge pri Slov. Ko-
njicah 9, Slovenske Konjice, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole
v Velenju, smer orodjar, izdano leta 1990,
izdano na ime Lamot Manica. gny-98572

Remc Irena, Puterlejeva ulica 18, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 1996. gnl-98710

Rifelj Andreja, Lebanova 17, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Novem mestu, izdano leta
1977. gnr-98729

Rogan Silvester, Cankova 62, Canko-
va, letno spričevalo Srednje kmetijske šole
Rakičan, izdano leta 2000/2001.
gnb-99170

Rostohar Rok, Golek 4, Krško, indeks,
št. 23980270, izdala Fakulteta za strojniš-
tvo. gnc-99194

Rostohar Rok, Golek 4, Krško, obvesti-
lo o uspehu pri maturi Gimnazije Brežice,
izdano leta 1998. gnk-98990

Roštan Milan, Gorazdova 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za avtomehanike, izdano leta 1979.
gnh-98564

Roštan Milan, Gorazdova 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za voznike, izdano leta 1986.
gng-98565

Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Mala
Nedelja, spričevalo 4. letnika Poklicne in
tehnične kmetijske šole, smer kmetijsko
gos. tehnik, izdano leta 1997/98. m-1002

Sadar Sandi, Šercerjeva 13, Velenje,
indeks, št. 18960591, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-99000

Selakovič Dragana, Ulica 28. maja 11,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družbo-

slovje in splošno kulturo Vide Janežič v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Stojić.
gnk-98611

Selimović Sadin, Vulčeva 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šo-
le, izdano leta 2002. gnu-99226

Selimović Suljo, Ribnica 128, Zavodo-
viči, diplomo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1994. gnm-98934

Semenič Jani, Spodnji Kamenščak
64/a, Ljutomer, spričevalo o zaključnem
izpitu EKT-66, izdano 2. 7. 1996.
gng-98865

Semolič Nina, Pod lipami 8, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Center Celje,
izdano leta 2001. gnm-98534

Senekovič Janko, Žitence 25, Jurovski
Dol, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne šole Maribor, smer gradbeni tehnik, iz-
dano leta 2000/2001. m-1029

Sever Goran, Poznanovci 5, Mačkovci,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Mur-
ska Sobota. gnu-98751

Simič Alma Elizabeta, Koštianova 10/a,
Novo mesto, maturitetno spričevalo in ob-
vestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Novo
mesto. gnr-99229

Skobe Jernej, Ponoviče 30, Sava, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne lesne
šole v Škofji Loki, izdano leta 1980.
gne-99292

Slak Jože, Medvedjek 10, Trebnje, spri-
čevalo 3. letnika Srednješolskega centra
Litostroj, izdano leta 1976. gne-98692

Slavec Maja, Preglov trg 10, Ljubljana,
indeks, št. 61155172, Izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-987

Slavic Sanja, Bankovci 18/a, Mačkov-
ci, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 1982, 1983, izdano
na ime Benček Sanja. gnb-98670

Slavnič Saša, Dogoška cesta 61, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Juga Polak Maribor, izdano
leta 2000/2001. m-1043

Slobodnik Petra, Kunaverjeva 1, Ljub-
ljana, indeks, št. 21014534, izdala Fakul-
teta za družbene vede. gnr-99254

Smerdel Dragica, Trnje 104, Pivka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1977 in
1978, izdano na ime Kapelj Dragiva.
gnz-98696

Smogavec Saša, Špindlerjeva 12, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 3. letnika Sred-
nje trgovske šole Maribor, aranžerski te-
hnik, izdano leta 1995/96. m-1047

Sobočan Gregor, Kvedrova 28, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljublja-
na Šiška, izdano leta 2000. gnr-98529

Sobočan Gregor, Kvedrova 28, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 2002. gnp-98531

Starčević Damir, Sp. Polskava 202,
Pragersko, obvestilo o opravljeni maturi
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ma-
riboru, jesenski rok 2001. m-989

Stare Tomaž, Britof 109, Kranj, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1995 in 1996.
gng-98590
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Stojanovič Tina, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj, spričevalo 2. letnika SESŠ Kranj.
gnl-98935

Stojanovič Tina, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj, spričevalo 1. letnika SESŠ Kranj.
gnk-98936

Strgar Milan, Kokarje 50, Nazarje, spri-
čevalo o končani OŠ Mozirje – odd. pri
Delavski univerzi Nazarje, izdano leta
1978. gnt-98677

Strmčnik Rajko, Partizanska cesta 7,
Ravne na Koroškem, spričevalo od 1 do
3.letnika Kovinarske šole. gne-98792

Susič Rahela, Miren 169, Miren, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije v Novi Gorici,
izdano na ime Cotič Rahela. gnv-98654

Susič Rahela, Miren 169, Miren, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije v Novi Gorici,
izdano na ime Cotič Rahela. gnq-98655

Svenšek Silva, Vrazov trg 2, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehni-
ške in kmetijske šole Ptuj, izdano leta
2000/2001. m-1001

Šabanović Amir, Šalek 81, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika CSŠ Velenje, strojni te-
hnik. gnq-98880

Ščurek Daniel, Mladinska 8, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Živilske šo-
le Maribor, izdano leta 2000/2001.
m-1007

Šegula Tomaž, Naveršnikova 26, Mari-
bor, indeks, št. 22051760, izdala fakulte-
ta za šport. gnz-98896

Šelekar Sabina, Imeno 12/a, Podčetr-
tek, spričevalo o poklicni maturi Poslovne
komercialne šole v Celju. gnw-98599

Šeliga Špela, Efenkova 60, Velenje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 1999 in 2001. gnm-98584

Šic Gorazd, Prečna 5, Gornja Radgo-
na, zaključno spričevalo Ekonomske šole
Ljudska univerza Gornja Radgona, izdano
leta 1999. gno-99232

Škornjak Gabrijela, Peršonova 45, Ptuj,
spričevalo 4. in 5. letnika in zaključni izpit
Srednješolskega centra Ptuj, smer kmetij-
sko gospodinjski tehnik, izdano leta
1999/2000 in 2000/2001. m-1003

Škrlj Aleksander, Majaronova 4, Ljub-
ljana, indeks, št. 24011882, izdala Fakul-
teta za računalništvo in informatiko.
gnq-99230

Škrubej Marina, Bistra 16, Črna na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, izdano leta 1995. m-998

Štebe Barbara, Moste 2, Kamnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnc-98619

Šteharnik Tadej, Podkraj pri Velenju
44/a, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika
Centra srednjih šol v Velenju, izdano leta
1991, 1992. gnt-99277

Štepec Andrej, Velike Dole pri Temeni-
ci 20, Šentvid pri Stični, spričevalo 4. let-
nika Srednje lesarske šole Ljubljana, izda-
no leta 2001. gnz-98996

Šunjevarić Vladimir, Nušičeva 2/b, Ce-
lje, indeks, št. 20003878, izdala Pravna
fakulteta leto izdaje 1991. gnv-98550

Švab Ivanka, Socka 56, Nova Cerkev,
spričevalo o zaključnem izpitu EŠ Celje,
št. 17, izdano 25. 6. 1980. gns-98653

Tancar Matija, Titova 114, Jesenice, let-
no spričevalo 3. letnika Gimnazije Jeseni-
ce, izdano leta 2001. gnu-98576

Terzić Veljko, Kettejeva 10, Brežice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1996 do 1998. gnl-99160

Thaqi Mimoza, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ
Nove Jarše. gny-99097

Tiosavljević Goran, Cesta komandanta
Staneta 16, Medvode, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta
1996. gnc-98994

Tolja Petra, Oljčna pot 15, Piran – Pira-
no, indeks, št. 62010763, izdala Visoka
šola za hotelirstvo in turizem. gnf-99166

Tomaž Teja, Ulica Gubčeve brigade 63,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
2001. gnw-98999

Tomažič Ljubo, Cesta na Rupo 13,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje komercialne šole, izdano leta 1977.
gnv-99250

Tratenšek Dejan, Cesta v Debro 41,
Laško, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne, tehnične in kemijske šole Celje, iz-
dano leta 2001. gnv-99300

Tratnik Andreja, Okrogarjeva 3, Celje,
indeks, št. 11130120095, izdala Poslov-
no komercialni šole Celje, Višja strokovna
šola. gnn-98683

Trček Samo, Industrijska ulica 5, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 3. letnika STOGŠ Kranj, izdano leta
1997 in 1998. gnk-98765

Tretjak Rene, Koseskega 36, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, izda-
no leta 2001/2002. m-1038

Trkov Mateja, Pot heroja Trtnika 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1992. gnd-98843

Trubajić Klavdija, Knafelčeva ulica 34,
Maribor, indeks, št. 93440892, izdala FE-
RI. m-1034

Ujčič Klavdij s.p., Harije 39, Ilirska Bistri-
ca, diplomo 001535/1639-RKN22/1997
za vozilo IVECO 75E14 z reg. oznako KP
29-33E. gnw-98724

Ulčar Irena, Adamičeva 41/c, Grosu-
plje, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, iz-
dano leta 2002. gnr-99004

Urbačič Leon, Kriška Reber 11, Treb-
nje, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Ivančna Gorica, izdano leta 2002.
gnk-98886

Valić Vanja, Ivana Valvazora 10, Pula,
Hrvaška, indeks, št. 21017172, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gny-99247

Valoh Alenka, Vodovodna 101, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Poljane, izdano leta 2001. gns-98753

Venta Jasmina, Mihovci 69/b, Velika
Nedelja, spričevalo 3. in 4. letnika ter za-
ključno spričevalo Ekonomske šole Ptuj.
gns-98528

Vidmar Marta, Gmajnica 12, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Domžalah, izdano leta 1982 in 1983.
gnp-98706

Vidovič Romana, Rogaška cesta 44,
Ptuj, spričevalo o končani OŠ Mladika, iz-
dano leta 1989. gnj-98687

Vindiš Suzana, Šolska pot 12, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2000. m-1040

Vinko Goran, Levčeva ulica 16, Men-
geš, spričevalo 1. letnika Srednje Ekonom-
ske šole Rudolfa Maistra v Kamniku, izda-
no leta 2000. gns-98578

Vodovnik Alen, Braslovče 55, Braslov-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Celju, izdano leta 1994.
gnw-98574

Vogrinec Simon, Grušova 27, Mala Ne-
delja, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Juga Polak Maribor, izdano
leta 2001. m-9873

Vojnovič Ana, Prešernova 6, Radovlji-
ca, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kranj. gnq-98530

Vrčkovnik Sara, Vanganel 50/a, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Koper. gns-98678

Vresovnik Marko, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2002. gnc-99219

Vrhovnik Sebastjan, Ul. Jaka Platiše 3,
Kranj, spričevalo Srednje lesne šole, izda-
no leta 1998 in 1999. gnc-98694

Vujić Mirjana, Krožna cesta 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Ekonom-
ske šole Koper. gne-99167

Vukelić Aleksij, Bevkova 4, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Postoj-
na, ekonomsko-komercialni tehnik, izdano
leta 1998. gnh-99164

Vurušič Mica, Ob sotočju 10, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Izobraževalo sre-
dišče Miklošič, izdano leta 2001.
gnv-99175

Zafred Simon, Podvozna 2, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika Srednje
pomorske šole Portorož. gnf-98945

Zgaga Alenka, Prvomajska ulica 22, No-
va Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in trgovske šole, poklic ekonom-
sko-komercialni tehnik, izdano leta 1994
in 1995. gnj-99012

Žabkar Maja, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Novo mesto, izdano leta 1999.
gnn-98658

Žagar Boštjan, Mačkovci 52, Domžale,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-98570

Železnik Vinko, Senožeti 33, Ljubljana,
izpit za voznika viličarja, izdala šola Litos-
troj leta 1988. gny-98922

Žerovnik Urbanc Gašper, Ul. Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 1997 in 1998. gnk-98836
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Žerovnik Urbanc Gašper, Ul. Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, maturitetno spriče-
valo Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta
1998. gnj-98837

Žertuš Štefka, Črnomaljska cesta 6, Ko-
čevje, spričevalo Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1963, izdano na ime
Klepec Štefka. gnv-98825

Žnidarič Jure, Ulica Jožeta Godca 4,
Limbuš, spričevalo 1. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1998/99. m-1012

Ostali preklici

AERO KLUB KANJA KOSTRIVNICA,
Rečica 1/a, Podplat, dovolenje za letenje,
št. 259, za letalo S 5 – PAN, izdano 10. 4.
2000. gnb-98770

Avto Taxi prevozi – Dotlić Luka s. p.,
Andreaševa 8, Ljubljana, izvod licence,
št. 010254/3248/01-BGD37/2002, se-
rijska št. 01002445, izdana pti OZS za vo-
zilo Opel Astra 1.7, reg. oznaka LJ Z3
-19E. gnu-99276

AVTOPREVOZNIŠTVO JERANT MAR-
KO s.p., Podmilščakova 19, Ljubljana, ge-
neralno licenco,
št. 002839/3289/zr34/1997, izdana dne
18. 11. 1997, s strani Obrtne zbornice
Slovenije. gnz-98521

Bajc Leon ml., Presetnikova 13, Ljub-
ljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 4067. gne-99192

Banič Govc Nada, Snediceva ulica 1,
Kranj, delovno knjižico. gnk-99186

Berlot Anton, Kolomban 38/a, Ankaran
– Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-7403/99,
VČ-4376/99, izdala izdala Uprava RS za
pomorstvo Koper. gnq-99159

Blatnik Marko, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 20990409,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnd-99268

Brožič Špela, Ulica 7. maja 14, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 18010163, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gni-98763

Carevska Nada, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, vozno karto, št. 2551, izdal LPP.
gnn-99083

Centa Božidar, Ulica Božidarja Jakca
24/a, Piran – Pirano, carinsko deklaracijo
št. K4-68631, izdala Carinarnica Ljublja-
na. gnt-99002

Centa Gragor, Cesta dveh cesarjev 38,
Ljubljana, carinsko deklaracijo, ECL
K4-68631, izdana 5. 11. 2001, izdano pri
Ci 1913 terminal, za vozilo VW Pasat 1.8 s
št. šasije WVWZZZ3BZYE201969.
gnt-99252

Čeligoj Ana, Kazlje 5/a, Sežana, štu-
dentsko izkaznico, št. 25005786, izdala
fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnn-98908

Čučko Klemen, Kržišnikova ulica 3,
Medvode, delovno knjižico. gnh-98739

Debelak Jani, Pristava pri Leskovcu 20,
Leskovec pri Krškem, delovno knjižico,
reg. št. 18861, izdala UE Krško.
gnx-98498

Dimnik Dominik, Židovska 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93396021.
m-1036

Djurić Siniša, Smlednik 64, Smlednik,
delovno knjižico. gnj-98862

Fašnik Robert, Sp. Boč 19, Selnica ob
Dravi, študentsko izkaznico,
št. 93404524. m-1025

Ferlič Eva, Šentiljska 116, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980428, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-98898

Flac Ivan, Leška cesta 7/a, Mežica, de-
lovno knjižico. gnj-98937

Garić Aleksander, Ižanska cesta 440/h,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-99242

Gartner Miha, Pod Kojzico 11, Rimske
Toplice, študentsko izkaznico,
št. 18070281, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnz-99046

Gerhold Tadeja, Otiški vrh 149, Šen-
tjanž pri Dravogradu, študentsko izkazni-
co, št. 61161155. m-1006

Hrovat Jože, Ježa 37, Ljubljana, delov-
no knjižico. gnd-98993

Jamšek Primož, Razbor 46, Loka pri
Zidanem Mostu, študentsko izkaznico,
št. 06210178, izdala Visoka šola za soci-
alno delo. gns-98903

Jelenič Toni, Pot k Lebiči 30, Semič,
delovno knjižico, ser. št. A 0406929, izda-
la UE Črnomelj. gnq-99180

Jeličić Sanja, Ul. Milana Majcna 29,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnf-99291

Jeram Rok, Ig 250, Ig, študentsko iz-
kaznico, št. 71120073, izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. gny-99297

Jugovac Francka, Šared 27/a, Izola –
Isola, licenci,
št. 003031/1993-LM23/1997 z dne
20. 11. 1997 za vozilo Mercedes Benz,
reg. št. KP 32 – 85M. gnb-99220

Jurić Zdravko, Tomšičeva 17, Idrija, de-
lovno knjižico, ser. št. A 0403906.
gng-99240

Kastelic Tomaž, Ciril Metodova 13, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 2401, izdana le-
ta 1991 v Mariboru. m-1026

Klosternik Ivan s.p., Bevče 18/a, Vele-
nje, licenco, št. 000945/907-LM69/1997
z dne 16. 9. 1997, za vozilo FAP 1213-42,
reg. št. CE 96 – 88J. gnr-99179

Knehtl Maša, Jenkova 24, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41980004. m-995

Kocuvan Kristina, Sovjak 30, Sveti Jurij
ob Ščavnici, študentsko izkaznico,
št. 61185120. m-1013

Kočevar Gregor, Drganj Dol 39, Se-
mič, delovno knjižico, ser. št. A 509318,
reg. št. 2870, izdana 21. 1. 2002 pri UE
Črnomelj. gnk-98861

Komar Gaber, Kotlje 92, Kotlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 41970110, izdala
Medicinska fakulteta. gny-99022

KRKATUR d.o.o., Avtobusno in turistič-
no podjetje, Ulica talcev 2, Novo mesto,

licenco št. 0000134/6, velja do 16. 9.
2002. gng-98640

Krumberger Marko, V. Vodopivca 171,
Nova Gorica, delovno knjižico. gnn-98808

Kurade Klavdija, Ulica Štrauhovih 31,
Maribor, študentsko izkaznico,
št. 93497672. m-1031

Levstek Tatjana, Poropatova 31, Mari-
bor, delovno knjižico št. 37736, izdana le-
ta 1978 v Mariboru. m-1041

Lipič Simon, Kot, Mlinska ulica 13, Len-
dava – Lendva, delovno knjižico.
gnj-98587

Majhen Tatjana, Grušova 18, Pernica,
delovno knjižico št. 12934, izdana leta
1998 v Mariboru. m-1027

Meglič Andrej, Strahinj 120, Naklo, štu-
dentsko izkaznico, št. 19292555, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-99050

MERCATOR – SVS, d.d., Rogozniška
cesta 8, Ptuj, licenco, št. 0000282/21 za
vozilo z reg. št. MB 38 – 76N, MB 56 –
95V, MB A7 – 943. gnt-98602

MERCATOR – SVS, d.d., Rogozniška
cesta 8, Ptuj, licenco, št. 0000282/21 za
vozilo z reg. št. MB E8 – 910, MB L8 –
478, MS S3 – 574. gnq-98605

Mihec Andrej, Kubed 34, Koper – Ca-
podistria, študentsko izkaznico,
št. 23990303, izdala Strojna fakulteta v
Ljubljani. gnl-99014

Mlinarič Karmen, Repuš 2, Dobje pri
Planini, študentsko izkaznico, št. 27298,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnr-98929

Mulić Atif, Polje, cesta VI/10, Ljublja-
na, vozno karto, št. 773 – 100 % popust,
izdal LPP. gne-98867

Nahtigal Maja, Aškerčeva ulica 17, Ru-
še, študentsko izkaznico, št. 41980113,
izdala Medicinska fakulteta. gnj-98562

NASTRAN VINKO – avtoprevozništvo
s.p., Na vasi 10, Šenčur, licenco,
št. 003124/3017-ZR28/1997 za tovorno
vozilo Mercedez – Benz 1117L, reg. št. LJ
S2 – 36L. gne-98767

Novoselec Mateja, Zoisova 44, Bohinj-
ska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 01097002, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gnp-99231

Nowotny Marko, Polje cesta 10, Ljub-
ljana, licenco za taxi vozilo, št. 9943 , tip
vozila Passat 2,0 CL, reg. št. LJ U2 -22E.
gnt-98777

Pangeršič Špela, Rudija Papeža 32,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 21017912, izdala FDV v Ljubljani.
gne-98667

Pavlica Boroslav, Ljubija 110/a, Mozir-
je, delovno knjižico, reg. št. 14731, ser.
št. 494415, izdala UE Mozirje. gnu-98626

Pavlin Nina, Sela pri Dolenjskih topli-
cah 45, Dolenjske Toplice, študentsko iz-
kaznico, št. 27004346, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani. gns-98978

PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj, licenco za opravljanje prevozov stvari
št. 0000595/26, za vozilo TAM 90T 50 z
reg. oznako MB N8-213, izdala GZS.
gnt-98927
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Pražnikar Jerneja, Ulica Janka Ulriha 23,
Velenje, študentsko izkaznico,
št. 01095235, izdala Pedagoška fakulteta.
gnw-99049

Rakovnik Damijan, Fram 211, Fram, de-
lovno knjižico št. 7549, izdana leta 1995 v
Mariboru. m-1046

Ribič Špela, Cesta komandanta Staneta
7, Litija, študentsko izkaznico,
št. 61182684. m-990

ROS – NG d.o.o., Ul. Gradnikove briga-
de 63, Nova Gorica, servisno knjižico za vo-
zilo Hyndai Trajet 2.0, št. šasije KMH-
MH81VP10075535, reg. št. GO D2 – 264.
gny-99251

Seles Aleš, Ljubljanska cesta 28/a, Ce-
lje, delovno knjižico. gnh-99189

Serženta Metka, Orehovlje 42, Miren, de-
lovno knjižico. gnm-98809

Skledar Nataša, Slape 15/c, Ptujska Go-
ra, študentsko izkaznico, št. 06200044, iz-
dala Visoka šola za socialno delo. gnt-98627

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

Sreš Tomaž, Bratonci 39/a, Beltinci,
delovno knjižico, ser. št. 56679, izdala UE
Murska Sobota. gnh-98814

Šoštarič Ksenja, Staje 14, Ig, študent-
sko izkaznico, št. 26985, izdala Visoka
upravna šola. gnr-98979

Štolfa Andrej, Herbesteinova 16, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 42258500,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnt-98902

Tekavc Nuša, Vodopivčeva 5, Domžale,
preklic izkaza o šolskem uspehu OŠ Dom-
žale, izdanega na ime Tekavc Anže, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 58/2002. gns-98532

Tofant Dragica, Vrhe 59, Teharje, štu-
dentsko izkaznico, št. 26103933, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnq-98905

TURBO – TRANS d.o.o., Levec 2, Pet-
rovče, licenco št. 0000284 za vozilo Mer-
cedes 1838 z reg. oznako LJ K1-09H.
gnz-98771

Urbajs Rudolf Karol, Cesta Kozjanske-
ga odreda 23, Šentjur, potrdilo o uspo-
sobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6035/94. gne-98796

Verčič Vlasta, Snediceva 3, Kranj, de-
lovno knjižico, izdano v letu 1972/73.
gnn-98933

Vidmar Saša, Rožna dolina, Cesta
V/33, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Moste. gny-99272

Volk David, Zadružna pot 8, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad Ljubljana. gnl-99285

Vugrinec Lidija, Kobilje 64, Kobilje, de-
lovno knjižico, izdano leta 1996 pri UE
Lendava. gnf-98866

Vuk Iris, Okrogarjeva 7, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 93420719, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo Maribor. m-1018

Zorin Marjan, Pečica 1/a, Podplat, do-
volenje za letenje za letalo S5 – PCZ.
gnl-98660
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