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Uradne objave
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Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 1 Ob-77788
1. Naročnik: Javno podjetje Toplotna

oskrba d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 28,

2000 Maribor, tel. 300-88-00, faks
332-17-11.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: sočasna proizvod-
nja elektrike in toplote, dobava in mon-
taža opreme.

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

ročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ja-
nez Lavrenčič, vodja razvoja, e-mail: jlavren-
cic@jptom.si in Marko Hegedič, vodja virov,
e-mail: mhegedic@jptom.si.

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

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

Javno podjetje Toplotna oskrba
d.o.o., Maribor

Št. 13115/01 Ob-77808
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izvajanje elek-
tromontažnih, gradbenih, gozdarskih in
pleskarskih del v ocenjeni vrednosti 700
mio SIT; 1. skupina: elektromontažna dela

za SN in NN omrežja: 280 mio SIT; 2.
skupina: elektromontažna dela za RTP-je:
20 mio SIT; 3. skupina: elektromontažna
dela za DV in KBV 110 kV in 35 kV: 30 mio
SIT; 4. skupina: gradbena dela: 370 mio
SIT.

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

ročila, če je določen: javno naročilo bo
izdano predvidoma v letu 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., tel.
04/208-36-35, e-mail: alojz.bobnar@elek-
tro-gorenjska.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 9. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj

Št. 432 Ob-77817
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks: 01/542-79-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: računalniški to-
mograf.

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

ročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor, Služba za javna naročila,
Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks: 01/542-79-75.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 9. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 434 Ob-77827
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks: 01/542-79-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: zavarovanje splo-
šne in poklicne odgovornosti, požarno
zavarovanje.

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

ročila, če je določen: januar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor, Služba za javna naročila,
Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks: 01/542-79-75.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 9. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 433 Ob-77828
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nujna popravila in
investicijsko-vzdrževalna dela.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

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

6. Naslov  službe  in  oseba,  od  kate-
re  se  lahko  zahteva  dodatne  informa-
cije: Komercialni sektor, Služba za javna
naročila Klinični center Ljubljana, Boho-
ričeva 28, 1000 Ljubljana, faks:
01/542-79-75.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 9. 2002.

Klinični center Ljubljana

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. 509/02 Ob-78009

V objavi javnega razpisa za strokovno
literaturo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77266, se v
6.(c) točki številka transakcijskega računa
pravilno glasi:

6. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo: Strokovna
literatura.

Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 431 Ob-77821

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb in sprememba

datuma odpiranja ponudb
Obveščamo vas, da naročnik rok za pre-

dložitev ponudb po javnem naročilu za na-
kup papirne konfekcije, čistil in čistilnih
pripomočkov in plastičnih vrečk (Ur. l. RS,
št. 80, z dne 13. 9. 2002, Ob-77385)
podaljšuje v skladu s 5. odstavkom 25. čle-
na ZJN-1.

Novi rok za predložitev ponudb je 23. 10.
2002 do 9. ure, na naslov: Komercialni sek-
tor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski na-
sip 58, 1000 Ljubljana / soba 13 v I. nad-
stropju.

Odpiranje prispelih ponudb bo 23. 10.
2002 ob 12. uri, v predavalnici I, v glavni
stavbi Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
7, Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Ob-77813
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

4. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil po skupinah:

1. skupina: kruh in pekovsko pecivo;
2. skupina: presno meso - perutnina;
3. skupina: mesni izdelki iz piščan-

čjega in puranjega mesa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za kateroko-
li razpisano skupino živil, vendar mora po-
nuditi vsa živila iz izbrane skupine.

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Zaloška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne doba-
ve v obdobju enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Onkološki
inštitut Ljubljana, Nabavna služba, Zaloška
5, Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za oddajo ponudb, vsak delavnik od 9. do
14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z
dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko za-
htevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje
po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 3.000 SIT na podra-
čun pri UJP št. 01100-6030277797, z
navedbo “plačilo razpisne dokumentacije
za živila“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 10. 2002
z jutranjo pošto ali do 21. 10. 2002 osebno
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ocenil vse pravilne ponudbe, in si-
cer; za skupino živil kruh in pekovsko peci-
vo ter za skupino mesni izdelki iz piščančje-
ga in puranjega mesa bo naročnik ocenil
ponudbe po naslednjih merilih: ponudbena
cena (60%), kvaliteta živil (40%). Kvaliteto
živil bo ocenjevala strokovna komisija na
podlagi senzoričnega ocenjevanja. Za sku-
pino živil: presno meso - perutnina; bo edi-
no merilo ponudbena cena (100%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-77823
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

Prešerna Ribnica.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,

1310 Ribnica, telefon 01/836-10-09, tele-
faks 01/836-30-68.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 534.219
litrov kurilnega olja ekstra lahko EL,
v skupni orientacijski vrednosti
41,000.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Šolska ulica 2, 1310
Ribnica in podružnične šole.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. novem-
ber 2002 do 31. decembra 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting

d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronka pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 21. oktobra 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
024-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 21. oktobra 2002,
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana,.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. okto-
bra 2002, ob 14. uri, na naslovu Osnovna
šola dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2,
1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti izpol-
njeno menico v višini 200.000 SIT, plačljivo
na prvi poziv.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. novembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. okto-
ber 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. september 2002.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Št. 15/2002 Ob-77856
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

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

37/b, 3320 Velenje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

šest osebnih vozil, enega terenskega ter
štirih tovornih vozil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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javno naročilo razdeljeno na tri sklope: ose-
bna vozila, terensko vozilo ter tovorna vozi-
la. Ponudnik lahko posreduje ponudbo tudi
samo za posamezno vozilo iz posameznega
sklopa.

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

zaključka ali trajanje dobave: september
do december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Robert Rav-
njak, univ. dipl. ek. vodja Službe za ekono-
miko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
30. 9. 2002 dalje, in sicer od 10. do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT + 20% DDV na
transakcijski račun št. 0246-0012997176.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 10. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
(prejemnik Robert Ravnjak).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2002 ob 12. uri, Velenje, v
mali sejni sobi Komunalnega podjetja Vele-
nje d.o.o., Koroška ceta 37/b.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
kot v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – kot v 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: 17. 9. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 92/2002 Ob-77864
1. Naročnik: Osnovna šola Polzela.
2. Naslov naročnika: Polzela 10, 3313

Polzela, tel. 03/703-31-12, faks
03/572-01-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

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

1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: slaščičarski izdelki – piškoti,
3. sklop: mleko, mlečni izdelki, zamrzn-

jeno sadje, zelenjava,

4. sklop: sveže meso in mesni izdelki,
5. sklop: piščančje meso in izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: ribe, ribji izdelki,
8. sklop: sveže sadje in zelenjava,
9. sklop: čaji, sadni sokovi, sirupi, napit-

ki, suho sadje,
10. sklop: testenine, zamrznjene moč-

nate jedi,
11. sklop: drugo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Polzela,

Polzela 10 – kuhinja OŠ, kuhinja POŠ An-
draž.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo v
tajništvu OŠ Polzela, Polzela 10; dodatne
informacije ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu OŠ Polzela, pri Mariji Radišek, pis-
no po faksu 03/720-135.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan od 8. do 13. ure, do vključno 6. 11.
2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT in DDV s položnico na račun:
01 373-60-306-75-312, s pripisom: “za
razpisno dokumentacijo“. Potrdilo o plačilu
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Polzela, Polzela
10, 3313 Polzela.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2002 ob 14. uri, v Osnovni šoli
Polzela, Polzela 10, 3313 Polzela.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni pogoji so navedeni v razpisni dokument-
aciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

18. Datum odposlane zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2002.

Osnovna šola Polzela

Ob-77888
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

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

opreme za Osnovno šolo Šmarje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave do decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma za-
hteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Ka-
pun; za dodatne informacije pa Viljana Ton-
čiča, Samostojna investicijska služba, Ver-
dijeva 6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 18. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 tolarjev na podračun
proračuna občine, št. 01250-0100005794,
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za opremo OŠ Šmarje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 10. 2002
do vključno 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: za ugotovitev finan-
čne in poslovne sposobnosti bo naročnik
zahteval mnenje in izkaz bonitete speciali-
zirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti je
21. 12. 2002, predvideni datum odločitve
je 28. 10. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Koper
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Ob-77905
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

4. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava obvezilnega materiala in ma-
teriala za fiksacijo po skupinah: obvezil-
ni material 1, obvezilni material 2, ma-
terial za fiksacijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za kateroko-
li razpisano skupino, vendar mora ponuditi
ves material iz izbrane skupine.

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zalo-
ška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne doba-
ve v obdobju enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: na-
bavna služba, Marinka Zadel, Zaloška 5,
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks.
01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave tega razpisa do zadnjega
dneva oddaje ponudb, vsak delovnik od 9.
do 14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo ose-
bno z dokazilom o vplačilu stroškov ali lah-
ko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vpla-
čilu stroškov), da se jim dokumentacijo poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na po-
dračun pri UJP: Onkološki inštitut Ljubljana,
01100-6030277797, z navedbo “plačilo
razpisne dokumentacije za obvezilni materi-
al in material za fiksacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 10. 2002
z jutranjo pošto ali do 24. 10. 2002 osebno
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 24. 10. 2002, ob 10. uri,
Onkološki inštitut, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti za posamezno sku-
pino obvezilnega materiala in materiala za
fiksacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
nudnik mora nuditi najmanj 45-dnevni pla-
čilni rok.

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 s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in 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: določeno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, kvaliteta 25%, popust za
predčasno plačilo 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 30-336-109/02 Ob-77907
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: melita.dolen-
sek@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava medicinskega materiala za
bolnišnično lekarno po skupinah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupine plenice, rokavice in osebna
zaščitna sredstva, vrečke za umivanje,
obloge za rane, povoji, izdelki iz gaze, po-
nudbe so sprejemljive za en, dva ali več
sklopov skupaj.

4. Kraj  dobave:  Ljubljana  –  Linharto-
va 51.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2002 do 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, do-
datne informacije Melita Dolenšek, tel.
01/47-58-418; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

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

(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 medi-
cinski material, s priložitvijo fotokopije po-
trdila o zavezancu za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 2002 ob 12. uri, v prostorih Inštituta
za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vre-
dnosti s pooblastilom za izpolnitev menice

do 25,000.000 SIT razpisanih vrednosti,
bančna garancija v velikosti 10% razpisanih
vrednosti nad 25,000.000 SIT razpisanih
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2003, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 14. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 30-336-110/02 Ob-77908
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: melita.dolen-
sek@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava zdravil za bolnišnično le-
karno.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova
51.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2002 do 30. 11. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-
ne informacije Melita Dolenšek, tel.
01/47-58-418; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

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

(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 zdravi-
la, s priložitvijo fotokopije potrdila o zave-
zancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 11. 2002 do
11. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2002 ob 12. uri, v prostorih Inštituta
za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2003, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 14. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 3/02 Ob-77919
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani,

Fakultetata za gradbeništvo in geodezijo
(skrajšano ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Jamova
c. 2.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tuja peri-
odika.

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

4. Kraj dobave: Knjižnica UL FGG,
Ljubljana, Jamova c. 2.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Dekanat
FGG, Nada Jamnik, tel. 01/476-85-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
št. 01100-6030708865 (sklic na št. 00
460551).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: torek, 29. 10.
2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: UL FGG (dekanat), Jamova c. 2,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: sreda, 30. oktober 2002 ob 9.
uri, v sejni sobi št. 211 na UL FGG, Ljublja-
na, Jamova c. 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 3%
skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: skladno z razpis-
no dokumentacijo, ki ne odstopa bitveno od
splošnih pogojev, ki jih določa ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 2. 2003, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna v tuji valuti
(EUR).

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

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

UL FGG

Ob-77957
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-501,
faks 01/58-22-550, e-pošta: Mail@LPP.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 29
avtobusov, in sicer:

a) 13 zgibnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,

b) 6 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,

c) 10 enojnih avtobusov za primestni pot-
niški promet.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponud-
be za posamezne ali vse sklope.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Ljubljan-
ski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave mo-
rajo biti izvršene do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na sedežu Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v taj-
ništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.

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

od 9. do 12. ure od objave, ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 03100 1005605502, z name-
nom nakazila “plačilo razpisne dokumenta-
cije za JN 04/02“ ali na glavni blagajni Jav-
nega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Celovška cesta 160, III. nadstropje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
niški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi LPP, Celovška cesta
160, V. nadstropje. Na odpiranje so vablje-
ni predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
razpisu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od vrednosti javnega razpisa,
oziroma od vrednosti dela razpisa na kate-
rem konkurira ponudnik.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila so določeni 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): 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:

1. da zagotavlja servisiranje avtobusov
na lokaciji naročnika in rezervne dele v času
življenjske dobe vozila, v skladu s prodajno
pogodbo,

2. da zagotovi usposabljanje vzdrževal-
cev pred dobavo avtobusov,

3. da zagotavlja osnovno garancijo za
dobavljene avtobuse najmanj 1 leto za celo-
ten avtobus, dodatno garancijo pa še:

– za pogonski sklop (motor, menjalnik,
prenosnik moči in zadnja os) 2 leti oziroma
300.000 km, kar nastopi prej,

– za šasijo in nadgradnjo 4 leta in 6 let
na prerjavenje, ob pogoju, da so avtobusi
enkrat letno pregledani s strani prodajalca,
ki je dolžan, da kupca pozove k pregledu,

– za nosilno konstrukcijo šasije in nad-
gradnje ter na statične in dinamične obre-
menitve, ki nastopajo pri obratovanju na pro-
gah LPP v okviru dovoljenih obremenitev
10 let,

– za vodoodporne vezane plošče 8 let,
4. da avtobusi v celoti izpolnjujejo vse

obvezne tehnične zahteve, navedene v tre-
tjem poglavju razpisne dokumentacije “Te-
hnična specifikacija“,

5. da so avtobusi v redni proizvodnji,
6. da je dobavni rok 6 mesecev,
7. da so ponudbi priloženi vsi zahtevani

dokumenti, navedeni v šestem poglavju raz-
pisne dokumentacije, razen dokumentacije
za vrednotenje meril (priloga B2).
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003 predvideni datum odločitve
pa je 7. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: te-
hnične ocena, ponujena cena, kakovost po-
slovanja in ravnanje z okoljem, stroškovna
učinkovitost, poprodajne storitve in tehnič-
na pomoč ter garancijski pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 9. 3. 2001, Ob-44775.

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

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Št. 02/02 Ob-77965
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistri-

ca, Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/188-19-01, telefaks 02/818-01-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje (KO-EL), za potrebe
izvajanja službe ogrevanj v sezonah
2002/2003 in 2003/2004. Ocenjena
vrednost naročila znaša 33,300.000 SIT.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2002 do vključno 30. 11. 2004.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 10. 2002
do vključno 21. 10. 2002, vsak delovni dan
med 7. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno pre-
dložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije v višini 10.000 SIT (vključen
DDV), virmansko plačilo na transakcijski ra-
čun št. 04430 0000394225, odprt pri No-
va KBM d.d. Vsi tisti dobavitelji, ki so stro-
ške razpisne dokumentacije plačali že pri
prvem prevzemu lahko le te prevzamejo
brez ponovnega plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka
1. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Slovenska Bistrica,
Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Sloven-
ska Bistrica (nabavna služba).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek 4. 11. 2002 ob 13. uri
na sedežu družbe (pisarna direktorja).

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002. Predviden datum odloči-
tve o izboru je 18. 11. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vodja nabavne službe Alojz Višič, tel.
02/818-19-01.

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

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

Komunala Slovenska Bistrica

Št. 1-2/2002 Ob-77970
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta

58, 1000 Ljubljana; tel.: 01/434-11-00;
faks 01/436-12-28.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema v predvideni skupni vredno-
sti 13,562.000 SIT (brez DDV):

1. Standardni osebni računalnik; predvi-
doma 48 kom.

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

4. Kraj dobave: Sklad kmetijskih zem-
ljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunaj-
ska c 58, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska cesta 58, Ljubljana, vložišče
(soba 01) - Mateja Grošelj. Dvig razpisne
dokumentacije je možen osebno, s pisnim
pooblastilom in dokazilom o plačilu razpi-
sne dokumentaije; na pisno zahtevo pa tudi
po pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vklj. 30. 9.
2002 vsak delavnik med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; virman / po-
ložnica; Račun na uradu RS za JP:
01100-6030960677 sklic: 77-01-02.

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: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana - vložišče (soba 01) ali pri-
poročeno po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2002 ob 12. uri; Sklad kme-
tijskih zemljišč in gozdov Republike Slove-
nije, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana - sejna
soba (soba 09).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ‘brez protesta’ v vrednosti 5% od skupne
ponudbene vrednosti z DDV.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 95 dni od od dneva
odpiranja ponudb .

15. Merila za ocenitev ponudb: celovi-
tost ponudbe, cena (merila so podrobneje
razložena v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Ob-77992
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Mu-

niha Most na Soči.
2. Naslov naročnika: Most na Soči 18 a,

5216 Most na Soči, telefon 05/388-70-01,
telefaks 05/388-70-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 31,400.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupi-
na: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: za-
mrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 10. skupina: olja in izdelki, 11. sku-
pina: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Dušana
Muniha Most na Soči, Most na Soči 18 a,
5216 Most na Soči, enota vrtca pri osnovi
šoli, Podružnična šola Dolenja Trebuša, Do-
lenja Trebuša 68, 5282 Slap ob Idrijci, Po-
družnična šola Podmelec, Kneža 1, 5216
Most na Soči, Podružnična šola Šentviška
gora, Šentviška gora 31, 5282 Slap ob Idrij-
ci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. janu-
arja 2003 do 31. decembra 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
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kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 24. oktobra 2002, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
026-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 24. oktobra 2002,
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. okto-
bra 2002, ob 15. uri, na naslovu Osnovna
šola Dušana Muniha Most na Soči, Most na
Soči 18 a, 5216 Most na Soči.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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 15. decembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8. novem-
ber 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
86 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči

Št. 40/2002 Ob-77993
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko rešer-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c. 34,

4001 Kranj – poštni predal 18, tel.
04/237-52-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnično
reševalno vozilo TRV2-d (oznaka po slo-
venski tipizaciji, tč. 3.4.2.), vozilo za te-
hnične intervencije in intervencije pri
prometnih nesrečah. Podrobne tehnične
lastnosti so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva v enem sklopu.

4. Kraj dobave: sedež zavoda – Kranj,
Bleiweisova 34.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje do septembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34. Do-
datne informacije o razpisni dokumentaciji
posreduje Janko Klemenčič, inž., tel.
04/23-75-263.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, v tajništvu Gasilsko reševalne
službe Kranj, soba 205.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
poslati do vključno 25. 10. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilsko reševalna služba
Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, p.p.
18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 10.
2002 ob 10. uri, v prostorih Gasilsko reše-
valne službe v Kranju, Bleiweisova c. 34.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene vrednosti.

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

– ob prevzemu podvozja s strani dobavi-
telja: 15%,

– ob prevzemu vozila: 75%,
– 30 dni po prevzemu vozila: 10%.
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: poleg izpolnjevanja ob-
veznih pogojev iz 41. člena ZJN mora po-
nudnik opisati izdelek v skladu z zahtevami
iz razpisne dokumentacije in ponuditi she-
mo razporeda opreme in orodij.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 6. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– izpolnjevanje tehničnih lastnosti: do 40

točk,
– cena: do 60 točk.
Kriterij:
– Izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti
Razpored orodja in naprav:
– razvrstitev orodja in naprav po name-

nu: 5 točk,
– razpored orodja in naprav glede na te-

žo: 5 točk,
– tehnična rešitev dostopa do naprav:

10 točk,
– preglednost nad opremo in naprava-

mi: 5 točk,
– razpored opreme glede na osne obre-

menitve: 5 točk.
Kakovost vgrajene opreme:
– kompatibilnost z obstoječo opremo: 5

točk,
– materiali in tehnologija izdelave: 5

točk.
– Cena
Najnižja cena × 60 točk : ponudbena

cena
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: najkasneje do 11. 9. 2002.
Javni zavod

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 0/02-06/02 Ob-78004
1. Naročnik: JEKO-IN, javno komunal-

no podjetje, d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: C. m. Tita 51, Je-

senice, telefon 04/581-04-00, faks
04/581-04-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
kompaktor za ravnanje in tlačenje ko-
munalnih odpadkov obratovalne teže
ca. 32 ton.

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

4. Kraj dobave: deponija Mala Mežakla,
Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
7. 11. 2002, dokončanje 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jeseni-
ce, dvig razpisne dokumantacije pri Kristi-
ni Mejač, soba 4, tajništvo tel. št.
04/581-04-17, dodatne informacije pri An-
tonu Jensterlu tel. št. 04/581-04-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 10. 2002
do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
pri GB d.d. Kranj, PE Jesenice, št.
07000-0000492171, s sklicem 235.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Ce-
sta m. Tita 51, 4270 Jesenice, soba 4, 1.
nadstropje – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po raz-
pisni dokumentaciji.

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): para-
firana pogodba med partnerji.

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: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 30. 10. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Ob-78005
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410

Zagorje ob Savi, telefon 03/56-64-100,
faks 03/56-61-078.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava dolomitnega gramoza 4-40
mm za pihani zasip in vzdrževalna dela
na površini (fco naročnik RZVZ) količina
dobave 30.000 m3.

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

4. Kraj dobave: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 11.
2002 do dokončne izdobave.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu na-
ročnika, soba št. 1, Prelogar Marjeta.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 23. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. V znesku ni
vključen 20% DDV na transakcijski račun
naročnika št. 26338-0018070154.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, Zagorje ob Savi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 31. 12.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od izdaje ra-
čuna.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki predložijo po-
trebna dokazila v skladu z 41. in 42. čle-
nom ZJN in razpisne obrazce v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
31. 12. 2002. Naročnik bo sprejel svojo
odločitev najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena -
60 točk; odzivni čas - 20 točk, plačilni rok -
10 točk; reference - 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 435-02 Ob-78011
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

gotovih zdravil za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklo-
pih. Sklopi predmeta javnega naročila so
navedeni v razpisni dokumentaciji po na-
slednjih skupinah:

01. registrirana zdravila,
02. neregistrirana zdravila,
03. enteralna prehrana,
04. raztopine za intravensko infundira-

nje.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave januar 2003, trajanje dobave eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komercial-
ni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Po-
ljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nad-
stropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija je na voljo do 18. novembra
2002 do 10. ure.

(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 številka: 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 18.
novembra 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: 19. novembra 2002 ob 8. uri v pre-
davalnici I., v pritličju glavne stavbe Klinič-
nega centra Ljubljana, Zaloška c. 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% končne ponudbene vrednosti brez upoš-
tevanja popustov in vključenim DDV. Ban-
čna garancija mora veljati do roka veljavno-
sti ponudbe in 1 dan.

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 Zako-
na o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji
poleg splošnih pogojev po 41. in 42. čle-
nu ZJN-1 so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima mož-
nost vpogleda v razpisno dokumentacijo
pred odločitvijo o odkupu le-te.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 63, z dne
19. 7. 2002, Ob-74278.

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

Klinični center Ljubljana

Št. 3772/2002-9 Ob-78014
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta

15, 1270 Litija, tel. 01/890-00-10, faks
01/890-00-20.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: traktor
pogon 4x4, moč motorja 95 do 100 KM.

4. (b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, navesti sklope in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.

4. Kraj dobave: Ponoviška cesta 15,
1270 Litija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1 mesec po
podpisani pogodbi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSP Litija
d.o.o., Ponoviška c. 15, Litija, dodatne in-
formacije o razpisni dokumentaciji in tehnič-
nih karakteristik posreduje Roman Ciglar,
na podlagi pisnega zahtevka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro (tajništvo podjetja).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT s plačilom na
blagajni podjetja ali na TR št.
02023-0020080754, NLB d.d. Ljubljana,
Enota Litija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 10. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Pono-
viška cesta 15, 1270 Litija; (tajništvo pod-
jetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 10. 2002 ob 9. uri, Javno podje-
tje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, (2.
nadstropje - sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 12.
2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002. Predvideni datum spreje-
ma ponudbe je najkasneje do 31. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija

d.o.o

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-78016

Na podlagi petega odstavka 25. člena
ZNJ-1 naročnik Občina Kobarid, obvešča
vse ponudnike, da je rok za oddajo ponudb
za javni razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002, Ob-77350,
za obnovo Zdravstvenega doma v Kobaridu
do dne 10. 10. 2002 do 10. ure.

Odpiranje poudb bo dne 10. 10. 2002
ob 10.15.

Občina Kobarid

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-78119
V objavi javnega razpisa za obnovo stre-

he in prednje fasade na upravni stavbi Obči-
ne Domžale, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 6. 9. 2002, Ob-76759, se
datumi v 8.(a) in 9. točki popravijo in se
pravilno glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 10. 2002, do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2002, ob 14. uri v konferen-
čni sobi Občine Domžale.

Občina Domžale

Razveljavitev
Št. 500/02 Ob-77981

Naročnik KSP Hrastnik, Komunalno-sta-
novanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
Hrastnik, razveljavlja javni razpis za izgrad-
njo glavnega sanitarnega kanalskega kolek-
torja “S“ v Hrastniku, odsek S-3 in del odse-
ka S-4, na področju od J 52 do J 35, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 32 z dne
12. 4. 2002.

KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

Št. 499/02 Ob-77982
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-ma-
il: ksp.hrastnik@siol.net, 56-42-310.

3. (a) Opis in obseg gradnje: glavni sa-
nitarni kanalski kolektor “S“ v Hrastni-
ku, odsek S-3 in del odseka S-4, na po-
dročju J 52 do J 35.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 13. 11. 2002
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: naslov službe
– tajništvo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. juli-
ja 7, Hrastnik, dodatne informacije – Ernest
Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 9. 2002,
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, št. poslovne-
ga računa 26331-0017472104.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KSP Hrastnik, d.d., tajništvo,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2002 ob 12. uri, KSP Hra-
stnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sej-
na soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 30. 11. 2002.

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): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002; naročnik bo odločitev
sprejel najkasneje do 30. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

KSP Hrastnik,
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

Št. 15/02-T Ob-77791
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

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

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
primarnega dovoda do TPP 025 in re-
konstrukcija toplotnih postaj v Foitovi 4
in Foitovi 2 v Velenju.

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

končanja ali čas izvedbe: od 4. 11. 2002
do 30. 5. 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 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket, tel.:03
896 11 00, faks: 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV
– virmansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Nataša Ribizel Šket.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 41405/00013/2002 Ob-77795
1. Naročnik: Občina Hoče–Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče.
3. (a) Vrsta in obseg gradnje: ureditev

kanalizacije v Vilenski cesti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Radizel, Slivnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek po pod-

pisu pogodbe, trajanje pogodbe: do 31. 12.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kmetijstvo –
komunala občine Hoče – Slivnica, Stanko
Rafolt, tel. 02/616-53-31.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, TR št.
010000-100009411-64000/20.

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: Občina Hoče – Slivnica, Po-
horska cesta 15, 2311 Hoče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
občine Hoče–Slivnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.

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

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: splošni pogoji po 41. do
43. členu ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni. Datum odločitve: 28. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na voljo
na sedežu občine.

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

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

Občina Hoče–Slivnica

Št. 2/02-09/7-G Ob-77810
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana

Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača

73, 9224 Turnišče tel.: 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks: 02/573-50-41, el.
naslov: obcina.turnisce@siol.net

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – 7. faza
– naselje Gomilica.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Gomilica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2003, dokončanje 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne
informacije Marjan Gjura, 02/572-10-60.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak de-
lovni dan med 8. in 15. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena za razpisno
dokumentacijo  je  25.000 SIT  –  plačilo  s
prenosnim nalogom Atrij Odranci d. o. o.,
št. 03125-1009808936 s pripisom “raz-
pisna dokumentacija – kanalizacija Gomi-
lica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, Tur-
nišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe: višina
garancije je 10 % od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 90 dni od datuma
oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
31.12. 2002, sklep o sprejemu ponudbe
bo izdan do 15. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, refe-
rence ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.

16. Morebitne druge informacije: in-
vestitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sred-
stva.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 18. 9. 2002.

Občine Turnišče

Št. 663-05-544/2002 Ob-77819
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dnevni
center v Domu upokojencev Celje.
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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: Dom upokojencev Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev od
pričetka del.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Celje, Jurčičeva ulica 6, Celje, di-
rektorica Bojana Mazilj Šolinc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 100.000 SIT z DDV, tran-
sakcijski račun Doma upokojencev Celje,
št. 01100 – 6030264702, s pripisom za
DC pri Dom upokojencev Celje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Sloven-
ska 54/I, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 10% vre-
dnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po potrditvi gradbene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo skle-
nil pogodbo z enim izvajalcem.

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 do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka, dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 70 točk,
– reference do 15 točk,
– finančna sposobnost od 0-15 točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: Bojana Mazilj Šolinc, tel.
03/427-95-42, faks 03/427-95-42, med
9. in 11. uro.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 35101-0188/02-46/08 Ob-77822
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, faks 04/237-31-06, tel.
04/23-73-144.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
“Hlebševe hiše“ na naslovu Glavni trg
17, 4000 Kranj.

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

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

4. Kraj izvedbe: Glavni trg 17, 4000
Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni čas
je 180 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Kranj, Oddelek za gospodarske
javne službe – Marjan Poljanec, tel.
04/23-73-144.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 14. ure
vsak delavni dan do 17. 10. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 25.000 SIT je po-
trebno nakazati na podračun zakladniške-
ga računa Mestne občine Kranj št.
01252-0100006472.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 21. 10. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj – Oddelek za gospodarske
javne službe – soba št. 212 ali 215.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 10. 2002
ob 13. uri v sobi št. 20.

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 6,000.000 SIT in veljavnostjo 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z za-
konom o javnih naročilih in razpisno doku-
mentacijo.

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 razpisni dokumenta-
ciji, ki je dostopna pri naročniku.

14. 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 29. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks. 70 točk (naj-

nižja cena X 70 točk / ponudbena cena),
– rok izvedbe maks. 10 točk (najkrajši

rok izvedbe X 10 točk / rok izvedbe),
– plačilni pogoji maks. 10 točk (60 dni 0

točk, od 61 do 75 dni 5 točk, od 76 dni do
90 dni 10 točk),

– reference maks. 10 točk (vsaka refe-
renca 1 točko maks. 10 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Mestna občina Kranj

Št. 400-07-8/2002 Ob-77862
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: protipo-
plavna ureditev leve brežine Selške So-
re v Škofji Loki pod Šeširjevim jezom.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (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, 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 razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 2002 ob 14.30, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba, 4. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračunske rezerve in poravnava pla-
čila v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.
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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 je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tu-
di v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 1. 2003 in predvideni datum odloči-
tve do 11. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del.

Referenčna dela ponudnika samo za po-
dročje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.

Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.

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

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

Agencija RS za okolje

Št. 110-1/02 Ob-77882
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: AC Hoče
– Arja vas; gradnja AC priključka Celje
– zahod (Lopata) – izvajanje gradbenih
del.

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

– sklop 1: povezovalna cesta jug,

– sklop 2: AC priključek in servisni plato
Lopata.

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

4. Kraj izvedbe: AC Celje – zahod (Lo-
pata).

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 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 103/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Bogdan Vrez-
ner, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Nadzor Maribor, tel.
02/234-32-16, faks 02/234-32-25.

(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: 60.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije za sklop 1, 60.000 SIT
za sklop 2, oziroma 100.000 SIT za oba
razpisana sklopa lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC oziroma z virmanom na
TRR, št. 02923-0014562265, pri Novi
Ljubljanski banki d.d., v korist Družbe za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 11. 2002 do 9. ure.

(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 7. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

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 63,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
39,000.000 SIT za sklop 2. Bančna garan-
cija za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d. 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 142
dni oziroma do 29. 3. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 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: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 64-66 z
dne 26. 7. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 9. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-77883
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: izvedba
sanacije mosta čez Pirešico VA 121 na
AC odseku 040 Celje – Arja vas.

(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: AC odsek 040 Celje –
Arja vas.

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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-297, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR, št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

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 2,300.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 27. 3. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 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
20. 9. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-77884
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: izvedba
sanacije viadukta Derviše VA 155 in VA
156 v km 1,980 AC odseka 054 Loga-
tec – Unec.

(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: AC odsek 054 Logatec
– Unec.

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 dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.

inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.
– Družba za državne ceste d.o.o., Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-297, faks
01/309-42-64.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR, št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 11. 2002 do 11. ure.

(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 5. 11.
2002 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,100.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 27. 3. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 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
20. 9. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-77885
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: izvedba
sanacije mosta čez Ljubljanico pri Vr-
hniki VA 139 in VA 140 na AC odseku
052 Brezovica – Vrhnika.

(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: AC odsek 052 Brezovi-
ca – Vrhnika.

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 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 103/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-297, faks 01/309-42-64.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR, št.
02923-0014562265, pri Novi Ljubljanski
banki d.d., v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 11. 2002 do 9. ure.

(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 6. 11.
2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,100.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.
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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 142
dni oziroma do 27. 3. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 20. 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
20. 9. 2002.

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

Št. 30/02 Ob-77899
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
elektrokabelske kanalizacije od RTP Ši-
ška do Alešovčeve ulice v Ljubljani:

– gradbena dela,
– obrtniška dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventu-
alnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.

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

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

variantne ponudbe ne bomo upoštevali.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka del je meseca novembra 2002 in
dokončanje del v 3 mesecih, razen asfalter-
skih del.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 21. oktobra
2002, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektra
Ljubljana, d.d. štev.: 06000-0076655034
Banka Celje, d.d., GP Ljubljana, sklic na
številko: 2300-3371, z obvezno navedbo
davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 21. oktobra 2002

do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ces-
ta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 30/02 –
Ponudba za izgradnjo elektrokabelske
kanalizacije od RTP Šiška do Alešovčeve
ulice v Ljubljani – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. okto-
bra 2002 ob 11. uri, v sejni sobi v družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti(brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.

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

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

♣ izpis registracije ponudnika pri pristo-
jnem organu, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,

♣ dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

♣ dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu pre-
poveduje opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila,

♣ dokazilo o poravnanih davkih, prispe-
vkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

♣ BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika davčno odmero za
zadnje poslovno leto, ne starejšo od 90 dni
in potrdilo poslovne banke o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,

♣ neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji (če njegova ponudbena vrednost pre-
sega 50 mio SIT),

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe (brez DDV),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za pro-
izvode in o ugotavljanju skladnosti, o posre-
dovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,

– pisno izjavo ponudnika, oziroma njegov-
ega podizvajalca o sposobnosti in us-
posobljenosti, s katero dokazuje zadostno
prosto kadrovsko zmogljivost usposobljenih
delavcev (s priloženim seznamom delavcev
za izvedbo naročila in z navedbo njih stro-
kovne usposobljenosti) ter zadostno tehnično
opremljenost za izvedbo naročila, kar do-
kazuje s spiskom svoje gradbene mehani-
zacije,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo glede drugih – posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponud-
nika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji
naročila izbranemu ponudniku. Za izhodiš-
če določitve starosti dokumentov se upošte-
va datum odpiranja ponudb. Pridobitev do-
kumentov pod oznako (velja tudi za even-
tuelnega podizvajalca in morajo biti
predloženi v originalu ali kot fotokopije, ust-
rezno žigosani in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (77%

delež),
– potrjene reference (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokument-
aciji. Naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
16. oktobra 2002.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 02/2002 Ob-77904
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.

za Mestno občino Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje, tel.: 03/42-65-100,
faks: 03/42-65-134, e-mail: nepremicni-
ne@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka k Mestni občini Celje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: občinska stavba Mestne
občine Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek januar
2003, končanje december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Tehnična slu-
žba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž. gradb.
03/42-65-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 2002 -
30. 10. 2002 od 8. do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, transakcijski
račun: 24300-800-4305631 pri Krekovi
banki,.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
18. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nepremicnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 10. uri na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni prilogi razpisne dokumentacije.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Nepremičnine Celje d.o.o.

Ob-77906
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.,
PP infrastruktura PE Investicije, 1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zavarova-
nje cestno železniškega nivojskega pre-
hoda (NPr) Rakitovec v km 30+360 že-
lezniške proge Divača – Rakitovec – dr-
žavna meja.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projek-
tnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same iz-
vedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.

4. Kraj izvedbe: nivojski prehod (NPr)
Rakitovec v km 30+360 na odseku železni-
ške proge med postajališčem Rakitovec in
državno mejo.

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

končanja ali čas izvedbe: 120 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura – PE Investi-
cije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajniš-
tvo PE investicije).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 2002 ob 11. uri, Slovenske želez-

nice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, Steklena dvorana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe (ga-
rancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s se-
dežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki (menica z menično izjavo), skla-
dno z zakonskimi določili in zahtevami na-
ročnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečnih situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni po-
nudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.

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

(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega

objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti primerljiv raz-
pisanim delom, v zadnjih treh letih,

(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zad-

njih treh letih v višini najmanj ena in polkrat-
ne vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,

(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni od roka določenega za pre-
dložitev ponudbe, predvideni datum odlo-
čitve 12. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

– Višina ponudbene cene – vplivnost
60%

Točkovanje se izvede na naslednji način

                              Fmin
Fi= ---------------- × 60

                                 fi

Fmin – najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo,

fi – ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo.

– Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%

Ocenjuje se število redno zaposlenih stro-
kovnjakov z univerzitetno izobrazbo elektro
smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO za i-tega
ponudnika in njegovih partnerjev oziroma po-
dizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila in imajo ustrezne reference
(navedeni v obrazcu št. 3. – kadrovska
zmogljivost).
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                                 ki
Ki = ---------------- × 20

                              Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnja-

kov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno po-
nudbo,

Kmax – število redno zaposlenih stro-
kovnjakov najboljšega ponudnika v tem seg-
mentu, ki je imel pravilno ponudbo.

– Rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%.

Ocenjuje se število koledarskih dni iz-
vedbe (mesec ima 30 dni)
                              Rmin

Ri = ----------------- × 20
                                 ri

Rmin – število koledarskih dni najboljše-
ga ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo,

ri – število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo.

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih.

Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Ob-77909
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske železnice d.d.,
PP infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 11, faks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadgrad-
nja prometnih TK sistemov na območju
železniških postaj Preserje, Prestranek,
Pivka in Gornje Ležeče.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec del
mora poleg izvedbe del na osnovi projek-
tnih zahtev, veljavnih predpisov in tehničnih
uzanc izvesti tudi projektiranje PGD in PZI,
katero mora biti pred pričetkom same iz-
vedbe verificirano tudi s strani Slovenskih
železnic.

4. Kraj izvedbe: območje železniških po-
staj Preserje, Prestranek, Pivka in Gornje
Ležeče.

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

končanja ali čas izvedbe: 120 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura – PE Investi-
cije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,

Helena Mlakar (soba 202 – tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Ljubljana,
sklic na številko 27, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic d.d., 1506 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, soba 115, kjer tudi
dobijo potrdilo o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 10. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajniš-
tvo PE investicije).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 2002 ob 11. uri, Slovenske želez-
nice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, Steklena dvorana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe (ga-
rancija za resnost ponudbe) mora biti dano
v višini 3% ponudbene vrednosti v obliki
bančne garancije prvorazredne banke s se-
dežem v državi naročnika ali v tujini, ali v
drugi obliki – menica z menično izjavo, v
primeru, da ponudbena vrednost ne prese-
ga 50 milijonov SIT, skladno z določili
14. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01) in zahtevami naroč-
nika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečnih situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni po-
nudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik s
podizvajalci.

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

(a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj enega

objekta, kot glavni izvajalec, ki je po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti (100% po-
nudbene vrednosti) primerljiv razpisanim de-
lom, v zadnjih treh letih,

(b) finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zad-

njih treh letih v višini najmanj ena in polkrat-
ne vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,

(c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega,

(d) kadrovske zahteve:
– najmanj 3 strokovnjake z univerzitetno

izobrazbo elektro smeri s področja teleko-
munikacij.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 120 dni od roka določenega za pre-
dložitev ponudbe, predvideni datum odlo-
čitve 11. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

– Višina ponudbene cene – vplivnost
60%

Točkovanje se izvede na naslednji na-
čin:
                             Fmin

Fi= ----------------- × 60
                                fi

Fmin – najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo,

fi – ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo.

– Usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%

Ocenjuje se število redno zaposlenih
strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo
elektro smeri in izpolnjenimi pogoji po ZGO
za i-tega ponudnika in njegovih partnerjev
oziroma podizvajalcev s področja teleko-
munikacij, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila in imajo ustrezne referen-
ce (navedeni v obrazcu št. 3. – kadrovska
zmogljivost).
                                 ki

Ki = ----------------- × 20
                              Kmax

ki – število redno zaposlenih strokovnja-
kov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno po-
nudbo,

Kmax – število redno zaposlenih stro-
kovnjakov najboljšega ponudnika v tem seg-
mentu, ki je imel pravilno ponudbo.

– Rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%

Ocenjuje se število koledarskih dni iz-
vedbe (mesec ima 30 dni)
                              Rmin

Ri = ----------------- × 20
                                 ri

Rmin – število koledarskih dni najboljše-
ga ponudnika v tem segmentu, ki je imel
pravilno ponudbo,

ri – število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo.

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih.

Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnješi.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ker v postopku javnega naročila ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 67-69 z
dne 2. 8. 2002, v skladu s 76. členom
1. točke ZJN-1 nismo pridobili dveh samo-
stojnih in pravilnih ponudb, ponavljamo po-
stopek oddaje javnega naročila.

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

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

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor
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Št. 2366 Ob-78003
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: Zavod) in Petrol, Slovenska naf-
tna družba, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljevanju: Petrol).

2. Naslov naročnika: Zavod: tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347, Pet-
rol: tel. 01/47-14-875, faks
01/47-14-820.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vgradnja
merilnega sistema (merilniki nivoja, tem-
perature in sistema prepolnitve) v rezer-
voarjih za naftne derivate in povezava
merilnikov z obstoječim informacijskim
sistemom v skladišču naftnih derivatov
v Celju.

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

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

4. Kraj izvedbe: Skladišče naftnih deri-
vatov, Petrol Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
zadnja četrtina leta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda ob predložitvi
potrdila o vplačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na katerem morajo biti navedeni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
davčna št., tel., faks).

Kontaktne osebe:
– za Zavod: Škerjanc Vanda, tel.

01/58-97-317,
– za Petrol: Andraž Lipolt, tel.

01/47-14-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. ter 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na TR Zavoda, št.
01100-6030230073, s pripisom “merilni
sistem ND Celje“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Zavoda.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je prva polovica oktobra 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 65%, rok izvedbe 20%, rok ga-
rancije 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zavod RS za blagovne rezerve,
Petrol, d.d., Ljubljana

Št. 34404-00021/2002 Ob-78012
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta 14,

9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35, e-mail:
obcina@sveti-jurij.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: modern-
izacija občinske ceste v Občini Sv. Jurij
ob Ščavnici v letu 2002-II, (Obnova občin-
ske javne poti Stanetinci v skupni dolžini
1.150 m in širini vozišča 3 m + 2x0,5 m
bankin).

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

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

4. Kraj izvedbe: Stanetinci.
5. Sprejemljivost variantnih po-

nudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka: 2. 12. 2002 ter dokončan-
je v 90 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sv.
Jurij Ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14;
9244 Sv. Jurij Ob Ščavnici, tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35. Za
dajanje vseh dodatnih informacij je odgov-
orna oseba: Peter Brumen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
v celoti v elektronski obliki in jo bomo na
podlagi pisne ali elektronske vloge ponud-
nika poslali po pošti ali e-mail-u.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici;
Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, dne 4. 11. 2002 ob 13.
uri na naslovu naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z določili vzorca pogodbe in zakona
o izvrševanju državnega proračuna.

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, ki mora
natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev 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: nobenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2003, predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
11. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 351-05-43/2002 Ob-78074
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu za Dav-
čno upravo Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
poslovnih prostorov DURS, Enota Dom-
žale.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: z dnem uvedbe
v delo, predvidoma 5. 11. 2002, rok do-
končanja predvidoma 15. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo prijav
– ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
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gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2002 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 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): 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: ostali pogoji so podro-
bneje podani v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – skupaj
največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika, da
je v preteklem bilančnem obdobju posloval
s čistim dobičkom – do 5 točk;

4. splošni garancijski rok za izvedena
dela – do 0,2 točke za vsak mesec daljši
garancijski rok od zahtevanega, vendar naj-
več za 24 mesecev do 4,8 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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

storitev po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-78075
V  Uradnem  listu  RS,  št. 60-61  z

dne 12. 7. 2002, Ob-73980, št.
3350-11/2001/5-0411, je bil objavljen jav-
ni razpis za izdelavo Študija upravičenosti
vzpostavitve elektronskega sistema cestni-
njenja v prostem prometnem toku.

Prvi ponudnik RC IRC Celje, ki se je javil
na objavljen javni razpis, ni predložil izjave
banke, da bo izdala garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti. Urad za jav-

na naročila je na podlagi zaprosila mini-
strstva z dne 5. 9. 2002, podala mnenje,
da se postopek zaključi kot neuspešen.

Ministrstvo za informacijsko družbo
Ministrstvo za promet

Ob- 77786
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenija, telefaks 07/49-21-528,
elektronski naslov: vesna.deak@nek.si, tel.
07/48-02-436.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev revizije
(enoletna inšpekcija) motorja št. 2 reak-
torske hladilne črpalke in remontna sto-
ritev (desetletna inšpekcija) na motorju
št. 1 reaktorske hladilne črpalke. Nave-
dene storitve se opravljajo v primarnem kro-
gu NEK-a v kontroliranem območju in bodo
izvedene v času remonta 2003. Priloga 1A
– storitve, št. kategorija 1.

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

5. Kraj izvedbe: storitev bo opravljena v
Nuklearni elektrarni Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del –
izdelava in dobava dokumentacije: 1. 4.
2003, opravljanje storitve: maj 2003, ko-
nec del: maj/junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, Uvozna nabava, Vesna Deak,
tel. 07/48-02-436.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (NEK), uvozna nabava, Vesna Deak.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2002 ob 10. uri, v glavni
sejni sobi 223, 2. nadstropje poslovne
zgradbe na naslovu naročnika.

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

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

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ponudnik mora izvesti delo v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi in stan-
dardi, kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: zahte-
ve so natančno podane v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Veljavnost ponudbe:
29. 1. 2003, predvideni datum odločitve
do 30. 11. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o.

Št. II-9/158 Ob-77796
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper tel. 05/66-33-700, faks
66-33-706.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava idej-
nega projekta sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja za naselji Škofije in
Jelarji.

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

5. Kraj izvedbe: naselji Škofije in Jelarji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

predvidena.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka je november 2002, datum
predvidenega dokončanja junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Komu-
nala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4,
Koper, služba za razvoj in investicije, Ruč-
gej Milena inž. gr. tel. 66-33-672, mobi
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 1. 10. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 18.000 SIT (z upoštevanim DDV) za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni Komunale Koper ali z
virmanom na TRR pri Banki Koper d.d., št.
10100-0034659356, z navedbo predme-
ta naročila.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 10. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 10.
2002, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4
ob 14. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: vse skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb. Predvideni da-
tum odločitve je 8. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v

razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 9. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-77803
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: popravilo po-

topnih črpalk eksplozijskovarne izved-
be – 1 A, št. kat. 1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: trajanje popravil
12 mesecev.

8. (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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Aleksandra Juvan.

Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika. Do-
kumentacija je na vpogled na naslovu na-
ročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706, pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potre-
bno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Juvan vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 29. 10. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

Kuverta mora biti opremljena, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 29. 10.
2002 ob 9.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Oboje v primeru, da je ponudbe-
na vrednost višja od 30,000.000 SIT.

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

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

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

(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 biti ve-
ljavna do 30. 11. 2003.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 40 točk,
– odzivni čas za prevzem opreme do 10

točk,
– rok izvedbe popravila do 10 točk,
– cena urne postavke za dodatna dela

do 20 točk,
– reference do 20 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik mora poleg drugih doku-
mentov ponudbeni dokumentaciji obvezno
priložiti: spričevalo o usposobljenosti za ser-
visiranje in popravila protieksplozijsko za-
ščitenih naprav, katerega izdaja Urad za
standardizacijo in meroslovje RS. V prime-
ru, da ima ponudnik podizvajalce, mora pri-
ložiti enako dokazilo tudi za podizvajalce.

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

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

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 351-03-88/01 Ob-77830
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: finančni lea-
sing za objekt Zdravstvenega doma v
Sežani s celotnim funkcionalnim zemlji-
ščem, parcela št. 6211 v izmeri 1642
m2, in parcela št. 4050/2 v izmeri 502
m2, obe k.o. Sežana. Storitev je opredelje-
na v 6.b) točki priloge 1A Zakona o javnih
naročilih.

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

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek – december 2002, predviden za-
ključek – december 2012. Trajanje po-
godbe 10 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va občine Sežana, Vida Mesar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnem času
Občinske uprave občine Sežana.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroški razmnoževa-
nja in pošiljanja razpisne dokumentacije
znašajo 10.000 SIT in se plačajo na tran-
sakcijski račun št. 01311-0100005909,
Občina Sežana.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 11. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: prostori občinske uprave, glav-
na pisarna št. 67.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo javno dne
12. 11. 2002 ob 9. uri, v mali sejni sobi
Občine Sežana, št. 18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniku morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% od ponujene
vrednosti storitve z vsebino, ki je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pri iz-
polnjevanju finančnih obveznosti v breme
proračuna leasingojemalca bodo upošteva-
na določila Zakona o javnih financah in Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za posamezno proračunsko leto.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponu-
dnike 90 dni, šteto od izteka roka za pre-
dložitev ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve,
2. ugodnosti (pravice) kupca iz kupopro-

dajne pogodbe sklenjene med lastnikom
predmeta leasinga in leasingodajalcem (ga-
rancijski rok za predmet leasinga itd.), ki jih
leasingodajalec cedira na leasingojemalca,

3. reference.
18. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne
7. 9. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Občina Sežana

Št. 13-1/02 Ob-77853
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: zavarovanje
premoženja in oseb v TE Trbovlje d.o.o.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega naslednje sklope:

1. Požarno in strojelomno zavarovanje
osnovnih sredstev.

2. Zavarovanje vozil za avtomobilsko
odgovornost in kasko zavarovanje.

3. Vlomsko zavarovanje.
4. Nezgodno kolektivno zavarovanje.
5. Zavarovanje odgovornosti za osebe in

stvari.
6. Ekološko zavarovanje ekstra lahkega

kurilnega olja - KO-EL.
Ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik predvideva variantne ponudbe za
sklop 1.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma
od 1. 12. 2002 do 30. 11. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Termoelek-
trarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Ani-
ta Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokument-
acije je 10.000 SIT, znesek je potrebno
nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 21. 10. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 10. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železni-
ci 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.

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

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 oziroma dogovor o skupnem nas-
topu.

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: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:

– bančno garancijo za zavarovanje res-
nosti ponudbe v višini 10% ponudbene vred-
nosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti – original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,

– parafirne in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– izpolnjene podatke komercialnega
dela ponudbe.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena 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 vel-
jati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo spreje-
ta predvidoma v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna letna višina premij s plačilnimi

pogoji in popusti na premije – do 90 točk,
– čas likvidacijske škode in plačila – do

10 točk.
Natančneje so merila opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o

naročilu: podaja Viljem Ceglar.
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: Ur. l. RS, št. 60-61 z dne
12. 7. 2002, postopek javnega razpisa je
ponovljen, ker naročnik ni pridobil dveh sa-
mostojnih pravilnih ponudb in v skladu s
76. členom ZJN-1 naročila ne more oddati.

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

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Su 040801/2002 Ob-77855
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9, Ljub-

ljana, tel. 231-26-84, telefaks 23-03-051.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev fizičnega
varovanja z receptorskimi deli sodnih
objektov ljubljanskega sodnega okrožja
(točka 23 - priloga I B).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila po sklopih ni pred-
videna.

5. Kraj izvedbe: Poslopja Okrožnega in
Okrajnega sodišča v Ljubljani ter okrajnih
sodišč v Trbovljah, Kočevju, Domžalah,
Grosuplju, Kamniku, Litiji, Cerknici in na
Vrhniki.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba z izbra-
nim ponudnikom bo sklenjena do konca
proračunskega leta 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Ljubljani - Urad predsednika, Tavčar-
jeva 9, Ljubljana, kontaktna oseba Maša Gr-
gurevič Alčin, tel. 231-26-84.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame ob delavnikih
med 8. in 12. uro v uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne do-
kumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 0100-6370421877.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 10. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana - vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 10. 2002 ob 10. uri, Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, konferen-
čna dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% ocenjene vredno-
sti naročila, z veljavnostjo do 18. 11. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo storitev, ki je predmet razpisa, plačal
v 30 dneh po prejemu računa.

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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, ponudnik mora biti član Zbornice
za zasebno varovanje.

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

(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: 18. 11. 2002 in
21. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena, refe-
rence, ISO certifikat).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kadrovska sposobnost ponudnika -
ponudnik mora zagotavljati najmanj 96 var-
nostnih oseb za opravljanje storitve.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-77861
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za organizacijske vede.

2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: fizično varova-
nje objektov FOV, storitve 1 B-23.

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

5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 30. 11. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: UM FOV,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, Jožica
Novak; tel. 04/237-42-62; faks
04/237-42-99; elektronska pošta: deka-
nat@fov.uni-mb.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.600 SIT na račun
01100-6095916533, sklic na št. 001408,
s pripisom javni razpis.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakulteta
za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj.

Na zapečateni kuverti mora biti vidno oz-
načeno: “Ne odpiraj – Javni razpis za fizič-
no varovanje objekta“. Na hrbtni strani mora
biti napisan naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2002 ob 14. uri, FOV Kranj –
tajništvo.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v znesku 1 milijon SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz
katere so razvidna medsebojna razmerja
med ponudniki in kdo je njihov zastopnik za
podpis pogodbe.

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 ima licenco za opravljanje fizičnega
varovanja;

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

– da je v zadnjih treh letih že opravljal
storitve fizičnega varovanja za javne naroč-
nike s področja šolstva in izobraževanja;

– da nudi 45-dnevni plačilni rok;
– da ima zadostno število strokovnega

kadra za izvedbo del in ustrezne tehnične
zmogljivosti, in da bo dela opravil z delavci,
ki so pri ponudniku v rednem delovnem ra-
zmerju;

– da ponudnik izplačuje plače v skladu s
kolektivno pogodbo dejavnosti.

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

(b) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 31. 12. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 20. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve: 90 točk,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev

fizičnega in tehničnega varovanja: 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Jožica Novak – tajnica fakultete.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 9. 2002.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Št. 13556/01 Ob-77863
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: požarno, stro-
jelomno in vlomsko zavarovanje
premoženja ter zavarovanje splošne
odgovornosti za leto 2003, v ocenjeni
vrednosti 50 mio SIT brez 6,5% davka.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.

5. Kraj izvedbe: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Elektro
Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a,
II. nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/208-36-27 ali
faksu 04/208-36-00, z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 15.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mir-
ka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo dne 24. 10.
2002 ob 11. uri, v prostorih Elektro Goren-
jske, d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in bančna garan-
cija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: po razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: zavarovalnice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

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

16. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v ponudbi mora biti točno
naveden rok, do katerega velja ponudba. Rok
veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 90 dni
od roka določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, količnik pokritja čistih zavaro-
valno-tehničnih rezervacij s čisto zavaro-
valno premijo – (samo za premoženjska
zavarovanja) 20%, količnik kapitalske
ustreznosti (razmerje med razpoložljivim
kapitalom zavarovalnice in zahtevanim mi-
nimalnim kapitalom) za obdobje od 1. 1.
do 30. 6. 2002 – 10%, rok izplačila
odškodnine 10%.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

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

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 110-1/02 Ob-77881
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: prometna študija
obalnega področja od Jagodja do Luci-
je z navezavo na Piran ter prometno in
prometno ekonomsko vrednotenje vari-
ant obalne hitre ceste in priključne ce-
ste na Piran.

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

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

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

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
posreduje Franci Šoba, univ. dipl. inž. te-
hnol. prom. – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-306, faks 01/30-94-326.

(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: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC oziroma z virmanom
na TRR, št. 02923-0014562265, pri Novi
Ljubljanski banki d.d., v korist Družbe za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 11. 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
8. 11. 2002 ob 9. uri, v prostorih Družbe
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 650.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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 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: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 7. 5. 2003. Datum
odločitev o sprejemu pondube je 20. 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
20. 9. 2002.

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

Št. 34/2002 Ob-77896
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/754-26-50.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
voza dializnih bolnikov v Občini Logatec
za ZD Logatec.

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

5. Kraj izvedbe: območje občine Loga-
tec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2006 (tri leta), vse dni v tednu
po potrebi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Logatec,
Notranjska c. 2, 1370 Logatec, Šen Marija,
tel. 01/754-26-50, od objave, ponedeljek,
sreda in petek od 8. do 12. ure, do roka za
oddajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave, pone-
deljek, sreda in petek od 8. do 12. ure, do
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV), na TR št.: 01264-6030922280, sklic
na številko 00 5158877, ali na blagajni ZD
Logatec.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, No-
tranjska c. 2, 1370 Logatec. Ponudba mo-
ra biti oddana v zaprti ovojnici in označena z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za prevoz
dializnih bolnikov“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 10. 2002 ob 12. uri, v prostorih
ZD Logatec.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval mesečno.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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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: dokazila o registraciji ter
dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti reševalne službe na področju neur-
gentnih prevozov z reševalnimi in drugimi
vozili.

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: Zakon o zdravstveni dejavnosti; Zakon
o splošnem upravnem postopku; Zakon o
gospodarskih družbah.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– tehnična usposobljenost,
– izkušnje s prevozi pacientov.
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.
Zdravstveni dom Logatec

Št. 01-017/02-18 Ob-77898
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je “Informacijski sistem za pod-
poro poslovanju z dokumentarnim gra-
divom z vključitvijo popolnega elektron-
skega poslovanja, uvajanjem uporabni-
kov in dvoletnim vzdrževanjem“. Storitve
po Prilogi I, kategorije 7 – računalniške sto-
ritve in sorodna oprema.

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

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika in osta-
le lokacije naročnika, navedene v razpisni
dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 5. 11.
2002, uvedba pilotnega modela koncem
novembra 2002, končanje projekta v no-
vembru 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva

24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III, ali z zahtevkom
po elektronski pošti oziroma s pisnim
zahtevkom po pošti ali faksu (do roka pre-
dložitve ponudb). Zaželen dvig doku-
mentacije v elektronski obliki, v elektron-
skem zahtevku obvezno navedite naslov
navadne pošte.

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

9. (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: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2002 ob 12.30, sejna soba
naročnika, 342/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so nepreklicna bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za do-
bro izvedbo posla po zahtevah razpisne do-
kumentacije in bančna garancija za dobro
izvedbo vzdrževanja.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
računa, 70% plačila po predaji pilotnega
modela, ostalo do konca leta 2003, skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

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

– izkušnje – vsaj ena delujoča aplikacija
v Lotus Notes okolju s podporo elektron-
skemu poslovanju z dokumenti za najmanj
300 uporabnikov na vsaj 5 teritorialno loče-
nih lokacijah;

– najmanj 2 človek/let prostih kadrov-
skih zmogljivosti za izvedbo aplikacije, uva-
janje in šolanje uporabnikov za potrebe apli-
kacije;

– ostali pogoji 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
storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-

ti do 30. 12. 2002, predvideni datum odlo-
čitve je konec oktobra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik bo organiziral sestanek s
ponudniki dne 15. 10. ob 13. uri, v sejni
sobi naročnika, soba 342/III.

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

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

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 145/02 Ob-77991
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izmera in izdela-
va geodetskih elaboratov za rekonstrui-
rane državne ceste na območju Repu-
blike Slovenije za 14 odsekov v skupni
dolžini 27 km.

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

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

so spremenljive.
7. Čas izvedbe: do 30. 11. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-8336,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155 7141998-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III.nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, je potrebno priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, ki mora
glasiti na 3 % vrednosti javnega naročila in
jo naročnik lahko vnovči v dobro računa
Proračuna RS, št. 01100-6300109972; če
vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
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čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.

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 iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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:

– rok dokončanja del na sme biti daljši
od razpisanega,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah.

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
storitve: /

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

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 -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 363-54/2002 Ob-78073
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu za Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem s posto-
pnim odkupom-leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport.

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:

da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka na-
ročila je 1. 2. 2003, rok trajanja najema je
največ 15 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljub-
ljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2002 ob 9.30, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 10000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. 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: iz razpisne doku-
mentacije.

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost – skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah – skupaj 80 točk (pri toč-
kah od 1 do 2 se upošteva vplivnostni fak-
tor 0,4);

3. konkurenčnost cen (izračuna se ko-
ličnik med najnižjo ponudbeno ceno veljav-
ne ponudbe in obravnavano ponudbeno ce-
no za m2 poslovnih prostorov, ki se pomno-
ži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako doblje-
ni zmnožek pa se pomnoži s številom 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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. 606/2002 Ob-77838
1. Naročnik: Center za usposabljanje El-

vira Vatovec Strunjan.
2. Naslov naročnika: Strunjan 140,

6320 Portorož, tel. 05/617-10-00, faks
05/617-10-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Center za usposablja-
nje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. mesnine in salame,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki,
6. sadje, zelenjava in jajca,
7. sokovi in sirupi,
8. jajčne testenine,
9. riž in mlevski izdelki,
10. vložena zelenjava,
11. začimbe,
12. čaji,
13. zamrznjene ribe in zelenjava,
14.sladoledi,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto. Sposobnost se priz-
na za 3 leta, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za eno leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Center za uspo-
sabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan
140, 6320 Portorož, tajništvo.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od obja-
ve pa do vključno 16. 10. 2002 med 8. in
11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  7.200 SIT  (DDV
je vključen) na podračun št.
01290-6030690825 pri Upravi za javne
prihodke Koper, s pripisom – za razpisno
dokumentacijo.
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Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: do vključno 16. 10. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center za usposabljanje Elvira
Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Por-
torož.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbirni-
kom, 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpisu,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež centra za usposabljanje – razlo-
ženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da  ponudnik  zagotavlja  odzivni  čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: kan-
didati bodo morali predvidoma predložiti po-
nudbe do 29. 11. 2002. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo predvidoma 3. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– najnižja končna skupna vrednost bla-

ga (artiklov) v skupini.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 9. 2002.
Center za usposobljanje
Elvira Vatovec Strunjan

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

naročila za storitve po omejenem
postopku

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

Ob-77887
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

2. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strojno čišče-
nje kanalizacije, ki obsega:

1. izpiranje z visokim pritiskom,
2. črpanje izpranih usedlin in odvoz,
3. prevoz in predelava ali prevoz in de-

poniranje izčrpanih usedlin v skladu s pred-
pisi o ravnanju z odpadki (Ur. l. SRS,
84/98).

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

5. Kraj izvedbe: Celje, Vojnik, Štore,
Dobrna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: celo leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije – vpraša-
nja naj ponudniki naslovijo pisno na faks
03/42-50-360. Naročnik ne namerava or-
ganizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 22. 10.
2002, med 8. in 11. uro, s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razmnoževa-
nja razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT, v ceni je vključen DDV, je potrebno
nakazati na TR naročnika Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, št.: 06000-0141786072, pri
Banki Celje.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do torka, 22. 10. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
poteka na osnovi mesečnih računov po
opravljeni storitvi, naročnik bo v celoti po-
ravnal svoje obveznosti v 30 dneh na TR
izvajalca.

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ne.

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

1. veljavna registracija dejavnosti ponu-
dnika za razpisana dela – dokazilo,

2. letni finančni promet ponudnika v vsa-
kem od preteklih treh let (2001, 2000,
1999) mora znašati vsaj 100 mio SIT –
dokazilo,

3. izkušnje ponudnika pri enakih delih: v
letih 2001, 2000 in 1999 mora znašati dol-
žina očiščenih kanalizacijskih cevi po zahte-
vanem postopku z visokotlačno črpalko in
vakuumsko črpalko vsaj 30 km – dokazila,

4. minimalna opremljenost ponudnika:
4.1 minimalne zahteve za stroje:
– visokotlačna črpalka: pretok 300 l/min,

tlak 150 barov, zaloga vode 5m3,
– šobe: primerne za čiščenje kanalov

premera od 100 do 1000 mm in od 1000
do 1400 mm,

– dolžina tlačne cevi na stroju: 100 m,
– vakuumska črpalka: pretok zraka

900 m3/h, višina sesanja 7 m, velikost ci-
sterne 5 m3,

4.2 minimalno število strojev, ki jih ima
ponudnik na razpolago: 2 garnituri, vsaka je
sestavljena iz visokotlačne črpalke in vaku-
umske črpalke,

4.3 minimalno število delavcev, ki so
usposobljeni za opravljanje razpisanih del:

– voznik – strojnik 4,
– delavec kanalizer 6,
5. za prevoz in predelavo mora imeti

izvajalec dovoljenje Ministrstva za okolje in
prostor v skladu s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki ali na Ministrstvu za okolje in pro-
stor vloženo vlogo za izdajo tega dovoljenja.
Dovoljenje ministrstva bodo izbrani ponu-
dniki morali predložiti v 2. fazi omejenega
postopka.

14. (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: upoštevanje Pravilnika o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98), dovoljenje
Ministrstva za okolje in prostor za prevoz
odpadkov.

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: pre-
dložitev ponudb 12. 11. 2002 do 10. ure,
odločitev o sprejemu ponudbe 20. 11. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta,
letna pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena za 1 leto.

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

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

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
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Št. 319 Ob-77958
1. Naročnik: Inštitut za varovanje zdravja

RS.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 2, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
tiskanja publikacij, zdravstveno varstve-
nega gradiva in tiskovin – 1A/15.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: sklopi so naslednji: revije in
priročniki – plakati in vabila – zloženke in
letaki – knjižice in brošure – nalepke, v
skupni vrednosti 22 mio SIT. Ponudnik se
lahko prijavi na en ali več sklopov.

5. Kraj izvedbe: fco naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi po pošti ali dvigne ose-
bno na naslovu Zavod za tehnično izobraže-
vanje, Langusova 21, tel. 01/241-62-15,
faks 01/241-62-13. Kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 9.
do 12. ure, za prevzem po e-pošti se poš-
lje dokazilo o plačilu RD na faks:
01/241-62-13.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV ni vklju-
čen) na TRR Zavoda za tehnično izobraže-
vanje, št.: 01261-6030716108, sklic na
številko 50015-319.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 25. 10. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

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

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): /

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: v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-

be: druga faza postopka se prične takoj po
priznanju usposobljenosti.

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

ročilu: /
18. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 9. 2002.
Inštitut za varovanje zdravja RS

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- 77785
1. Naročnik: Rižanski Vodovod Koper

d.o.o. - s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper; tel. 05/66-86-155, faks
6686-152.

3. Datum izbire: 1. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodovodni material, Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: v 10. točki sta navede-
ni najvišja in najnižja cena posameznega
sklopa oziroma podsklopa, ter ponudnik ozi-
roma kandidat, ki mu je bilo naročilo dode-
ljeno.

7. Pogodbena vrednost: glej točko 10.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.00.00.00 – cevi in fazoni (spojniki) za

cevi “Duktil“,
1.10.00.00 – cevi “duktil K9“ CmC Eko-

con d.o.o.: 45,137.650 SIT, 41,754.280
SIT,

2.10.00.00 – cevi pocinkane Aquaterm
d.o.o.: 347.308 SIT, 329.453 SIT,

3.00.00.00 – univerzalni fazoni (spoj-
niki),

3.10.00.00 – fazoni (spojniki) s fiksno
prirobnico: Inbo d.o.o.: 9,214.149 SIT,
9,206,546 SIT,

3.20.00.00 – univerzalni fazoni (spojni-
ki), z vrtljivo prirobnico: Inbo d.o.o.:
324.379 SIT, 319.880 SIT,

4.00.00.00 – spojke,
4.10.00.00 – spojka -univerzalna: Inbo

d.o.o.: 3,244.054 SIT, 3,243.054 SIT,
4.20.00.00 – spojka – reparaturna: An-

dotehna d.o.o.: 2,084.980 SIT, 1,717,220
SIT,

4.30.00.00 – zobčaste nabijalne spoj-
ke za TPE cevi: Inbo d.o.o.: 653.000 SIT,
641,500 SIT,

5.00.00.00 – armature,
5.10.00.00 – montažno-demontažni kos:

Inbo d.o.o.: 1,176.100 SIT, 1,165.440 SIT,

5.15.00.00 – EV zasuni – kratka izved-
ba: Kala d.o.o.: 7,869.625 SIT, 7,040.200
SIT,

5.20.00.00 – vgradni podaljšek za EV
zasune (stabilni): Inbo d.o.o.: 524.200 SIT,
522,025 SIT,

5.25.00.00 – EV zasuni – (na navoj):
Inbo d.o.o.: 4,732.850 SIT, 3,829.250
SIT,

5.30.00.00 – vgradni podaljšek za hi-
šne priključke – EV zasune (3/4“ ÷ 6/4“):
Inbo d.o.o.: 1,200.000 SIT, 1,177,750
SIT,

5.35.00.00 – metuljčasti zasuni – ročni
pogon: Kala d.o.o.: 1,813.420 SIT,
1,653.000 SIT,

5.40.00.00 – hidranti – podzemni: Inbo
d.o.o.: 3,316.500 SIT, 3,312.900 SIT,

5.45.00.00 – hidrant – nadzemni (pri-
ključki 2xC+1xB): Inbo d.o.o.: 351.690
SIT, 352.200 SIT,

5.50.00.00 – regulatorji nivoja (plovni
ventili): CmC Ekocon d.o.o.: 786.777 SIT,
886.890 SIT,

5.60.00.00 – cestne kape: Inbo d.o.o.:
3,158,400 SIT, 3,153.850 SIT,

5.65.00.00 – lovilec nesnage: Aquaterm
d.o.o.: 496,462 SIT, 467.050 SIT,

5.70.00.00 – zračnik (avtomatski): Kala
d.o.o.: S1, 257.131 SIT, 1,197.500 SIT,

5.75.00.00 – nepovratni ventil (loputa):
CmC Ekocon d.o.o.: 466.000 SIT,
385,269 SIT,

5.80.00.00 – sesalna košara: Inbo
d.o.o.: 155.100 SIT,153.616 SIT,

5.85.00.00 – ogrlice: Inbo d.o.o:
3,054.300 SIT, 3,052.603 SIT,

6.00.00.00 – vodomeri,
6.10.00.00 – vodomeri hišni: Jordan

d.o.o.: 2,561.075 SIT, 2,413.361,75 SIT,
6.20.00.00 – vodomer industrijski: Jor-

dan d.o.o.: 385.511 SIT, 351,358,79 SIT,
6.30.00.00 – kombinirani vodomer:

Jordan d.o.o.: 15,354.200 SIT,
13,773.586,34 SIT,

6.40.00.00 – montažno-demontažni kos
za kombinirane vodomere: Jordan d.o.o.:
2,225.630 SIT, 2,086.962,52 SIT,

6.50.00.00 – holender MS za vodome-
re: Inbo d.o.o.: 2,329,500 SIT, 2,184,390
SIT,

7.00.00.00 – kroglični zasuni,
7.10.00.00 – kroglični zasun (težka iz-

vedba) z protipovratno loputo ter izpustno
pipico Aquaterm d.o.o.: 2,243.750 SIT,
1,830.540 SIT,

7.20.00.00 – kroglični zasun (težka iz-
vedba) s plombirno kapico: Aquaterm
d.o.o.: 1,246,020 SIT, 737,793 SIT,

7.30.00.00 – kroglični zasun (težka iz-
vedba) z izpustno pipico: Aquaterm d.o.o.:
181,665 SIT, 360.192 SIT,

7.40.00.00 – kroglični zasun (težka iz-
vedba): Aquaterm d.o.o.: 695.330 SIT,
342.072 SIT,

8.00.00.00 – fitingi (spojniki) pocinka-
ni: Aquaterm d.o.o.: 1,383.665 SIT,
1,321.114 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 9.2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-77787
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko.

2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001
Ljubljana.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
20. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost, 14 računalnikov, 13 monitor-
jev, Fakulteta za računalništvo in informatiko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comware, d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,932.279,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,169.592,24 SIT z DDV, 8,932.279,20
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54252.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Št. 371-02-25/02-0406 Ob-77790
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, telefaks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniško pohištvo za potrebe pra-
vosodnih organov, sklop A - pisarniško
pohištvo obdelava furnir, sklop B pisar-
niško pohištvo obdelava laminat, sklop
C - pisarniški stoli.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena do – 85 točk,
– garancijska doba do – 15 točk.
Izbrani izvajalci so glede na merila dose-

gli najvišje število točk glede na posamezni
sklop.

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

– sklop A: Pohištvo Iskra d.o.o.,
– sklop B: MZG Grosuplje d.o.o.,
– sklop C: Pohištvo Iskra d.o.o.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 15,714.024 SIT,
– sklop B: 31,731.828 SIT,
– sklop C: 6,529.092 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– sklop A: 27,452.952 SIT, 15,714.024
SIT,

– sklop B: 44,911.560 SIT, 31,731.828
SIT,

– sklop C: 9,842.520 SIT, 6,529.092
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: 17. 9. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-77799
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: plazma sterilizator STERRAD 100S.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez oredhodne objave, po
predhodno pridobljenem mnenju Urada za
javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Johnson&Johnson s.e.
Podružnica Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
29,443.246,68 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: 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: 16. 9. 2002.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 01/2002 Ob-77801
1. Naročnik: Zgodovinski arhiv Celje.
2. Naslov naročnika: Teharska cesta 1,

3000 Celje.
3. Datum izbire: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: kovinski regali s sedmimi

vmesnimi policami – 250 regalov, kar
predstavlja 1750 tm polic, višina regala:
2,50 m, globina posamezne vmesne poli-
ce: 40 cm, minimalna nosilnost: 60 kg/ 1
tm polic (0,6 kN) in 420 kg/ 1 tm regala
(4,2 kN),

– sklop 2: kovinski predalnik za načr-
te z desetimi predali – 10 kosov, dolžina
115 cm, širina 80 cm in višina 105 cm.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sklop 1: ekonomsko najugodnejša po-
nudba, katera je ustrezala naslednjim meri-
lom: najnižja ponudbena cena – 70%, rok
dobave in vgradnje 11%, garancijski rok 2%,

reference 2%. Izbrani ponudnik je zbral naj-
večji %;

– sklop 2: ekonomsko najugodnejša po-
nudba katera je ustrezala naslednim meri-
lom: najnižja ponudbena cena – 70%, rok
dobave in vgradnje 13%, garancijski rok 2%,
reference 2%. Izbrani ponudnik je zbral naj-
večji %.

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

– sklop 1: Trevis d.o.o., Prušnikova 55,
1210 Ljubljana,

– sklop 2: Trevis d.o.o., Prušnikova 55,
1210 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 4,920.000 SIT z 20% DDV,
– sklop 2: 1,788.000 SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop 1: /,
– sklop 2: /.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 7,
– sklop 2: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 11,917.420,72 SIT z 20%

DDV in 4,920.000 SIT z 20% DDV,
– sklop 2: 2,523.768 SIT z 20% DDV in

1,788.000 SIT z 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

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

Zgodovinski arhiv Celje

Št. 1/2002 Ob-77804
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Spodnja Polskava.
2. Naslov naročnika: Sp. Polskava 239,

2331 Pragersko.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilsko vozilo z dvojno kabino in
pogonom 4x4, Sp. Polskava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnične karakteristike
(ustrezne), cena (najugodnejša), reference
(1. po številu in 2. po vrednosti referenčnih
dobav).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gimpex d.o.o., Loč-
na 10a, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 12,996.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,966.952,49 SIT, 12,996.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: Ur. l. RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 9. 2002.
PGD Sp. Polskava
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Št. 371-02-34/02-0406 Ob-77805
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: 7 vozil za potrebe pravosodnih
organov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za oddajo javnega
naročila: cena 65 %, rok dobave 25 %,
število lastnih in pooblaščenih servisov
10 %. Izbrani ponudnik je dosegel najboljši
rezultat glede na vsa merila.

Javni razpis je uspel v sklopih A, B in C,
v sklopih D, E in F naročnik ni prejel dveh
pravilnih ponudb, zato v teh sklopih javni
razpis ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklope A, B in C -
Renault Slovenija d.o.o.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A - 4,080.000 SIT,
– sklop B - 15,456.000 SIT,
– sklop C - 7,056.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 4,080.000 SIT, 3,788.677,60

SIT,
– sklop B: 15,592.684,48 SIT,

15,192.672 SIT,
– sklop C: 7,286.964 SIT, 7,056.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 9. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 64000-0002/02 Ob-77814
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: tehnološka opreme kuhinje, Sev-
nica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 50%, do-
datno brezplačno servisiranje 25%, referen-
ce 15% in dodatne ugodnosti 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom
d.d., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 23,558.410
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,230.320 SIT, 26,850.823,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Sevnica

Št. 404-08-320/2001-53 Ob-77844
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum sklepa: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialna vozila za reševanje ob ne-
srečah v predorih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklep Državne revizijske ko-
misije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, št. 018-171/02-25-1550 z dne
5. 9. 2002. Zahtevku za revizijo se ugodi in
se v celoti razveljavi oddaja javnega naročila
po postopku s pogajanji.

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

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: Uradni list RS, št. z dne 12. 10. 2001,
Ob-56352.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-118/2002-8 Ob-77850
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
A) sredstva in oprema za tehnično po-

tapljanje:
A. 1.) dekopolje – dekompresijska po-

staja: 1 kos,
A. 2.) pas z utežmi, 15 kg: 19 kosov,
A. 3.) uteži za obešanke, 1 kg: 20 ko-

sov,
A. 4.) uteži za noge, 0,5 kg: 38 kosov,
A. 5.) potapljaški nož: 19 kosov,
A. 6.) sidro: 4 kosi,
A. 7.) potapljaške škarje: 6 kosov,
A. 8.) škatla za opremo: 19 kosov,
A. 9.) ročni škripec: 1 kos,
A.10.) čelada z dvema svetilkama: 6 ko-

sov,
A.11.) maska: 19 kosov,
A.12.) vesla: 6 kosov,
A.13.) obleka suha za reševanje: 21 ko-

sov,
A.14.) jamarski kombinezon: 6 kosov,
A.15.) čoln samonapihljiv, rešilni čoln za

6 oseb: 7 kosov,
A.16.) jeklenke 40 l (O2/He): 7 kosov;
B) čoln in dodatna oprema:
B. 1.) čoln lahki gumijasti 4-6 oseb: 1

kos,
B. 2.) motor za čoln 30 kW: 1 kos,
B. 3.) motor za čoln pomožni do 10 kW:

1 kos,
B. 4.) prikolica za prevoz čolna: 1 kos.

Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvoz-
na pot b.š., Ljubljana – Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral najugo-
dnejše ponudnike na podlagi najnižje cene
ob pogoju, da blago izpolnjuje tehnične za-
hteve naročnika. Pri sklopu A se je ocenje-
vala vrednost po posameznih pozicijah, pri
sklopu B pa se je ocenjevala skupna vre-
dnost celotnega sklopa (vsota vseh pozicij
znotraj sklopa B).

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

A) sredstva in oprema za tehnično pota-
pljanje:

A. 1.) dekopolje – dekompresijska po-
staja: Biosan d.o.o., Hrvatski trg 4, 1000
Ljubljana;

A. 2.) pas z utežmi, 15 kg: Biosan d.o.o.,
Hrvatski trg 4, 1000 Ljubljana;

A. 3.) uteži za obešanke, 1 kg: Biosan
d.o.o., Hrvatski trg 4, 1000 Ljubljana;

A. 4.) uteži za noge, 0,5 kg: Biosan
d.o.o., Hrvatski trg 4, 1000 Ljubljana;

A. 5.) potapljaški nož: ponudnika se ne
izbere, ker je naročnik pridobil le eno pravil-
no ponudbo. Dve ponudbi sta bili nepravil-
ni, ker potapljaški nož ni bil iz titana in ker
ne omogoča pritrditev na kompenzator plov-
nosti;

A. 6.) sidro: ponudnika se ne izbere, ker
naročnik ni prejel nobene ponudbe;

A. 7.) potapljaške škarje: Resp storitve –
Fon Vojko s.p., Pirjevčeva ulica 1, 5250
Solkan;

A. 8.) škatla za opremo: ponudnika se ne
izbere, ker je naročnik pridobil le eno pravil-
no ponudbo. Druga ponudba je bila nepravil-
na, ker škatla za opremo ni iz aluminija, nima
ročajev in zaponk in ni vodotesna;

A. 9.) ročni škripec: ponudnika se ne
izbere, ker naročnik ni prejel nobene po-
nudbe;

A.10.) čelada z dvema svetilkama: Bio-
san d.o.o., Hrvatski trg 4, 1000 Ljubljana;

A.11.) maska: Biosan d.o.o., Hrvatski
trg 4, 1000 Ljubljana;

A.12.) vesla: ponudnika se ne izbere,
ker naročnik ni prejel nobene ponudbe;

A.13.) obleka suha za reševanje: ponu-
dnika se ne izbere, ker je naročnik pridobil
le eno pravilno ponudbo. Druga ponudba je
bila nepravilna, ker obleka ni iz trilaminata;

A.14.) jamarski kombinezon: ponudnika
se ne izbere, ker je naročnik pridobil le eno
ponudbo;

A.15.) čoln samonapihljiv, rešilni čoln za
6 oseb: ponudnika se ne izbere, ker je na-
ročnik pridobil le eno ponudbo;

A.16.) jeklenke 40 l (O2/He): ponudni-
ka se ne izbere, ker je naročnik pridobil le
eno ponudbo;

B.) čoln in dodatna oprema: ponudnika
se ne izbere, ker je naročnik pridobil le eno
ponudbo.

7. Pogodbena vrednost:
A) sredstva in oprema za tehnično pota-

pljanje:
A. 1.) dekopolje – dekompresijska po-

staja:174.000 SIT,
A. 2.) pas z utežmi, 15 kg: 223.440 SIT,
A. 3.) uteži za obešanke, 1 kg: 68.400

SIT,
A. 4.) uteži za noge, 0,5 kg: 66.120

SIT,
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A. 7.) potapljaške škarje: 37.440 SIT,
A.10.) čelada z dvema svetilkama:

174.240 SIT,
A.11.) maska: 166.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
A) sredstva in oprema za tehnično pota-

pljanje:
A. 1.) dekopolje – dekompresijska po-

staja: 360.000 SIT; 174.000 SIT,
A. 2.) pas z utežmi, 15 kg: 250.800 SIT;

223.440 SIT,
A. 3.) uteži za obešanke, 1 kg: 96.000

SIT; 68.400 SIT,
A. 4.) uteži za noge, 0,5 kg: 148.200

SIT; 66.120 SIT,
A. 7.) potapljaške škarje: 90.720 SIT;

37.440 SIT,
A.10.) čelada z dvema svetilkama:

1,072.800 SIT; 174.240 SIT,
A.11.) maska: 294.120 SIT; 166.440

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: 19. 9. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 110-1/02 Ob-77886
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: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža SDH opreme ter
letno vzdrževanje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila: cena dobave in montaže ter cena
letnega vzdrževanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Transmission
d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 76,771.294,20
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 211,458.333,65 SIT in 76,771.294,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva je bila poslana 20. 9. 2002.

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

Št. 61/2682/2002 Ob-77893
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava dveh tovornih vozil z dodat-
no opremo in nadgradnjami za EP Ljub-
ljana in EP Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za EP Ljubljana: Arko,
d.o.o., Prešernova 36, 9240 Ljutomer; za
EP Maribor: Avtotehna, d.d., Celovška 175,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za EP Ljublja-
na: 27,423.600 SIT; za EP Maribor:
16,865.440 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: za EP Ljub-
ljana: 2; za EP Maribor: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za EP Ljubljana: 27,436.440 SIT,
27,423.600 SIT; za EP Maribor:
16,950.000 SIT, 16,865.440 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-77911
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: računalniška oprema, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, refe-
renc, dobavnega roka, plačilnih pogojev,
vzdrževalne pogodbe, garancije, servisa in
odzivnega časa za popravilo dobila največje
število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trendnet d.o.o., Šlan-
drova 6a, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 10,438.758
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,512.153,16 SIT, 8,915.525,28 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: 20. 9. 2002.
Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-77962
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05, el.naslov: stefka.lavric@ijs.si.

3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema “večnamenski
raziskovalni robot“, subvencionirana s
strani MŠZŠ, XI. paket, zap. št. 275.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z 2. točko 84. člena ZJN-1, ker je oprema
blago, ki se uporablja izključno za potrebe
raziskav, poiskusov, študija in razvoja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mitsubishi Heavy In-
dustries, Ltd., Tokyo, Japonska.

7. Pogodbena vrednost: 15,286.513,65
SIT (z DDV).

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

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

nudbe: 220.000 EUR, 30.200 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“

Ob-77978
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava ekstra lahkega kurilnega olja
v Zavod Hrastovec-Trate.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je kot merilo do-
ločil ceno – 80 točk (po formuli A = (x/y) ×
80) in posebne ugodnosti – 20 točk (pre-
dložitev certifikata o kvaliteti kurilnega olja
pri vsakokratni dobavi in izjava ponudnika
za pregled kvalitete olja na zahtevo naroč-
nika).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TNT Treppo, s.p., Klju-
čarovci pri Ljutomeru 54a, 9242 Križevci
pri Ljutomeru.

7. Pogodbena vrednost: 34,198.200
SIT oziroma 76 SIT za liter kurilnega olja.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,657.820 SIT, 34,198.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 9. 2002.
Zavod Hrastovec-Trate

Ob-77979
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava cigaretov v Zavod Hrasto-
vec-Trate.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na naslednji način: javno naročilo je bilo
oddano po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave v skladu z 2. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,311.400
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: naročnik je glede postopka s poga-
janji brez predhodne objave zaprosil za mne-
nje Urad za javna naročila in ker po zakon-
sko določenem času mnenja ni prejel, je
naročnik nadaljeval s postopkom.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Zavod Hrastovec-Trate

Ob-77980
1. Naročnik: Zavod Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava blaga v skladu s tretjim odstav-
kom 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

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

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana:

1. skupina – copati,
2. skupina – čevlji,
5. skupina – žimnice,
7. skupina – obleka,
8. skupina – trenirke;
1. Veletrgovina Vema eksport-import,

d.d., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor:
3. skupina – brisače,
4. skupina – posteljnina;
2. Timo, d.o.o., Ajdovščina, Vipavska 4,

5270 Ajdovščina:
6. skupina – perilo.
7. Pogodbena vrednost: 26,701.560

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina – copati: 3,801.600 SIT,

3,318.000 SIT,
2. skupina – čevlji: 6,485.160 SIT,

5,887.200 SIT,
3. skupina – brisače: 883.896 SIT,

505.200 SIT,
4. skupina – posteljnina: 6,077.280 SIT,

3,705.600 SIT,

5. skupina – žimnice: 2,222.280 SIT,
1,402.980 SIT,

6. skupina – perilo: 3,817.680 SIT,
1,748.700 SIT,

7. skupina – obleka: 7,109.412 SIT,
5,003.880 SIT,

8. skupina – trenirke: 8,628.000 SIT,
5,130.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Zavod Hrastovec-Trate

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. 352-05/00-20 Ob-77797
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, faks 02/538-15-02,
tel. 02/538-15-00.

3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Pro-
senjakovci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Najugodnejši ponudnik je izbran na osnovi
najnižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Mur-
ska Sobota, Bakovska c 31, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost:  91,507.520,22
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: šest po-
nudb, od tega tri pravilne.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 94,800.160 SIT in 91,507.520,22
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 9. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 352-05/01-7/28 Ob-77798
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, faks 02/538-15-02,
tel. 02/538-15-00.

3. Datum izbire: 14. 8. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja biološke čistil-
ne naprave v Bogojini.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Najugodnejši ponudnik je izbran na osnovi
najnižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad –Gradnje
d.o.o., Murska Sobota, Bakovska c. 33,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 96,250.300,02
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: štiri, od tega
tri pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 122,612.374,80 SIT in 96,250.300,02
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: 17. 9. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 344-04/01-1/19 Ob-77800
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva ul. 3,

9226 Moravske Toplice, faks 02/538-15-02,
tel. 02/538-15-00.

3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev lokalne ceste
LC 269070 Murska Sobota–Ivanci, od-
sek Noršinci–Lukačevci–Mlajtinci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Najugodnejši ponudnik je izbran na osnovi
najnižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad –Gradnje
d.o.o., Murska Sobota, Bakovska c. 31,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
177,663.844,42 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: dve pravilni
ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 198,760.239,80 SIT in 177,663.844,42
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: 17. 9. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 410-05/2002-1/19 Ob-77802
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205

Starše, faks 02/686-48-10.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja sistema fekal-
nega kanalizacijskega omrežja (primar-
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ni vodi s hišnimi priključki) v naselju Pre-
polje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 60% (naj-
več 60 točk), reference s priporočili 20%
(največ 20 točk), ponudbeni rok za izvedbo
del 10% (največ 10 točk) in plačilni pogoji –
odlog plačila 10% (največ 10 točk), najve-
čje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nizke gradnje d.d., Pu-
hova ulica 6, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
123,165.066,20 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134,795.126,65 SIT, 107,177.000,72
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002,
Ob-67926.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63161.

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

Občina Starše

Št. 070-10 02/02 Ob-77806
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: posodobitev lokalne ce-
ste Kaptol–Suhor–Podstene–Gorenja
žaga, Kaptol, Suhor, Podstene, Gorenja ža-
ga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 168,170.688
SIT.

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

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

nudbe: 172,305.000 SIT, 168,170.688
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Kostel

Št. 070-10 01/02 Ob-77807
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: posodobitev lokalne ce-
ste Dren–Vrh–Krkovo, Dren, Vrh, Krkovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Lesdog, d.o.o., Cesta
v log 14, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 41,038.200
SIT.

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

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

nudbe: 41,537.160 SIT, 41,038.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 9. 2002.
Občina Kostel

Ob-77809
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,

3254 Podčetrtek, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev fekalne kanali-
zacije v delu naselja Podčetrtek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, garancija, rok dokončanja del. Najugo-
dnejša je bila ponudba, ki je po navedenih
merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Halcom, d.o.o., Olimje
6, 3254 Podčetrtek.

7. Pogodbena vrednost: 13,390.010
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,554.372 SIT, 13,390.010 SIT
(z vključenim 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: 18. 9. 2002.

Občina Podčetrtek

Št. 362-18/02-130 Ob-77820
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja večstanovanj-
skega objekta v Turjaškem naselju v Ko-
čevju s pripadajočo prometno in komu-
nalno ureditvijo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gramiz d.d., Ob Mahov-
niški 11, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 227,697.866,58
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 20%.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 274,885.068 SIT, 227,697.866,58
SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:Uradni list RS, št. 96 z dne 30. 11.
2001, Ob-59399.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2002.

Občina Kočevje

Ob-77835
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-14-36; faks
01/306-14-10; e-mail olga.funa@ljublja-
na.si.

3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del za izgradnjo
štirih stanovanjskih objektov – tri vrstne
in ena samostojna hiša, vsaka s po štiri-
mi stanovanjskimi enotami v 4.a nizu,
ter pripadajočo prometno in komunalno
ureditvijo in priključki, v območju ureja-
nja BS 4/5 Tomačevo, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene in
ocenjene na podlagi naslednjih meril iz raz-
pisne dokumentacije:

– cena: 70%,
– usposobljenost izvajalca: 10%,
– reference ponudnika: 10%,
– garancijski roki: 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradis GP Ljubljana d.d.,
Ul. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 148,818.392
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa raz-
pisana dela opravil brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 190,820.564 SIT, 146,247.970
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002;
Ob-68442.

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

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 070-10 01/02 Ob-77894
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: posodobitev lokalne ceste
Dren–Vrh–Krkovo, Dren, Vrh, Krkovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesdog, d.o.o., Cesta v
log 14, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 41,038.200
SIT.

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

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

nudbe: 41,537.160 SIT, 41,038.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 9. 2002.
Občina Kostel

Št. 070-10 02/02 Ob-77895
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas.
3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: posodobitev lokalne ceste
Kaptol–Suhor–Podstene–Gorenja žaga,
Kaptol, Suhor, Podstene, Gorenja žaga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 168,170.688
SIT.

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

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

be: 172,305.000 SIT, 168,170.688 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 9. 2002.
Občina Kostel

Št. 017967 Ob-77901
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta

90, 1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 18. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: I. faza javnega razpisa
za izvajanje gradenj in obnov vodovo-
dnega in kanalizacijskega omrežja, gra-
denj in obnov črpališč, vodohranov, či-
stilnih naprav do 10.000 EE in ostalih
objektov v sklopu vodovodnega in kana-
lizacijskega sistema na območju Ljub-
ljane z okolico.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika, potr-

ditev referenc s strani posameznih naroč-
nikov, struktura zaposlenih, tehnična zmo-
gljivost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

za sklop A – gradnja in obnova vodovo-
dnega omrežja s hišnimi priključki, vključno
z montažnimi deli:

– Hidrotehnik, d.o.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

– Komunalna operativa, d.d., Povšetova
8, 1000 Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje,

– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,
Moškričeva 18, 1000 Ljubljana,

– Mont Grad, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, 1000
Ljubljana,

– Prenova – Gradbenik, d.o.o., Staneži-
če 39, 1000 Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje,
– SCT, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-

ljana;
za sklop B – gradnja in obnova kanaliza-

cijskega omrežja z navezavami na hišne pri-
ključke, vključno z montažnimi deli:

– Cevovodi, d.o.o., Kersnikova 2, Ljub-
ljana,

– Hidrotehnik, d.o.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

– Komunalna operativa, d.d., Povšetova
8, 1000 Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje,

– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,
Moškričeva 18, 1000 Ljubljana,

– Mont Grad, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, 1000
Ljubljana,

– Prenova – Gradbenik, d.o.o., Staneži-
če 39, 1000 Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje,
– SCT, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-

ljana;
za sklop C – gradbena dela pri gradnji in

obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi pri-
ključki in kanalizacijskega omrežja z naveza-
vami na hišne priključke, brez montažnih del:

– Hidrotehnik, d.o.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

– Komunalna operativa, d.d., Povšetova
8, 1000 Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje,

– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,
Moškričeva 18, 1000 Ljubljana,

– Krti, d.o.o., Na Dolih 21, 1000 Ljub-
ljana,

– Mont Grad, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, 1000
Ljubljana,

– Prenova – Gradbenik, d.o.o., Staneži-
če 39, 1000 Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje,
– SCT, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-

ljana;
za sklop D – montažna dela pri gradnji in

obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi pri-
ključki:

– IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče,

– Komunalna operativa, d.d., Povšetova
8, 1000 Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje,

– Mont Grad, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje,
– Prenova – Gradbenik, d.o.o., Staneži-

če 39, 1000 Ljubljana;
za sklop E – gradnja in obnova črpališč,

vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE
in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in
kanalizacijskega sistema:

– Hidrotehnik, d.o.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

– Komunalna operativa, d.d., Povšetova
8, 1000 Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Gasilska
cesta 5, 1290 Grosuplje,

– Mont Grad, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

– PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje,
– Prenova – Gradbenik, d.o.o., Staneži-

če 39, 1000 Ljubljana,
– SCT, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sposobnost je ponudnikom podelje-
na za dobo do treh let. Seznam usposoblje-
nih ponudnikov bo veljal tudi za Mestno ob-
čino Ljubljana.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 29. 3.
2002, Ob-66572.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 403-09/02-01 Ob-77915
1. Naročnik: Občina Ig, Ig 72.
2. Naslov naročnika: Ig 72, Ig;

tel.01/286-28-06; faks 01/286-22-29.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: novogradnja telovadni-
ce z aneksom in prenova stare telovad-
nice pri OŠ Ig.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60% (30% najvišja in
najnižja ponudbena cena in povprečna ce-
na 30%), reference ponudnika 15 %, refe-
rence odgovornega vodje del 5 %, garancij-
ski rok 10%, plačilni rok 10%. Izbran je bil
ponudnik, ki je v vsakem od kriterijev zbral
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Begrad d.d., Kočevarje-
va 4, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
438,892.637,28 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najnižja cena: 438,892.637,28 SIT;
najvišja cena: 471,435.330,06 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-64911.

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

Občina Ig

Št. 47/2746/2002 Ob-77938
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija upravne zgrad-
be v RTP Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(90%), garancija za izvedena dela (5%), pla-
čilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marc Gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 50,550.472,42
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,937.104 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 9. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 47/2746/2002 Ob-77939
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela v 400 kV stikališču RTP Divača
(zvezno in merilno polje).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce dejanskega izvajalca del za gradbena in
obrtniška dela za obdobje zadnji 10 let v
110, 220 in 400 kV stikališčih (20%), pla-
čilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marc Gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 54,329.002,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,700.000 SIT.

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

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

Št. 08/02 Ob-77966
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

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

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega ka-
nalizacijskega omrežja območja Gaberk
– II. faza, kraj izvedbe Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najce-
nejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUP d.d., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
141,533.143,89 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 152,656.097,93 SIT, 141,533.143,89
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: 20. 9. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 351-110/2002 Ob-77971
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Zdrav-

stveni dom Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a

Ajdovščina, Tovarniška 3, Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 1, Ajdovščina.

3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja dvigala, prizid-
ka k zdravstvenemu domu in nove lekar-
ne v Ajdovščini.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena pogodbenih
del, kvaliteta izvedbe, finančna usposoblje-
nost ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
239,855.115,78 SIT (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 302,562.815,86 SIT, 293,873.660,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 62-63/2002 z dne 19. 7.
2002, Ob-74389.

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

Občina Ajdovščina

Št. 351-30/00 Ob-77977
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija Kulturnega do-
ma Metlika – III. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena = 85 točk
(po formuli), plačilni pogoji = 0–10 točk,
reference = 0–5 točk. Po merilih je izbrana
najugodnejša ponudba, ki je prejela najve-
čje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 29,568.321,60
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,743.473,51 SIT, 29,568.321,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

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

Občina Metlika

Št. 35213-04/2002-0800 Ob-78000
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-418.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Lucijinem bregu in Cesti v Rošpoh, II.
faza – Kamnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: I. sklop: Cestno po-
djetje Maribor d.d., Iztokova ul. 30, Mari-
bor in II. sklop: Bovir d.o.o., Plač 16, Zg.
Kungota.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
26,448.364,38 SIT in II. sklop:
69,404.212,34 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: I. sklop: 30,765.175,59 SIT in
26,448.364,38 SIT ter II. sklop:
96,461.752,02 SIT in 69,404.212,34 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Mestna občina Maribor

Št. 60-1600/02 Ob-78096
1. Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjernej,

Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77,
e-naslov: sentjernej@siol.net.

3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Ore-
hovica – Gorenja Stara vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GRANS s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 39,600.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,360.624 SIT, 50,464.129,38 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68348, št.
objave 60-1600/02.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Šentjernej

Št. 40101-8/2002 Ob-78097
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova strešnih stolov
in kritin na gradu Viltuš v Spodnjem Sle-
menu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– tehnični del ponudbe 30%,
– finačni del ponudbe 70%.
Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-

višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeništvo Peter Lamut
s.p., Ob potoku 26, Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
39,838.406,40 SIT (z vključenim DDV).

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

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

nudbe: 70,774.678,80 in 39,838.406,40
SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

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

Uprava RS za kulturo dediščine

Št. 40101-7/2002 Ob-78098
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija arkadnega ho-
dnika in gradnja energetskega objekta
v samostanu Kostanjevica na Krki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– tehnični del ponudbe 30%,
– finačni del ponudbe 70%.
Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-

višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Saning – international, ul.
Mirana Vadnova 1, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 81,454.410,98
SIT (z vključenim DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,217.760 SIT, 81,454.410,98 SIT
(z vključenim 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: 18. 9. 2002.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 40101-8(2002 Ob-78099
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 2. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: funkcionalna usposobi-
tev jugovzhodnega trakta v pritličju in
medetaži gradu Grad na Goričkem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– tehnični del ponudbe 30%,
– finačni del ponudbe 70%.
Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-

višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Ba-
kovska ul. 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 35,772.276
SIT (z vključenim DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,149.263,36 SIT, 35,772.276 SIT
(z vključenim 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: 18. 9. 2002.

Uprava RS za kulturo dediščine

Št. 352-05-7/01-5-506 Ob-78116
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, 02/748-29-98, okolje@Ptuj.si,
02/748-29-62.

3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sekundarne fe-
kalne kanalizacije na Turnišču (mejna
cesta II. del, Ulica Žetalskega Jožeta).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije je izbran najugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Drava – Vodnogospodar-
sko podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje
11, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 19,720.354,16
SIT. V ceni je zajet 20% DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,720.354,16 SIT in 18,465.399,85
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 53-54 z dne 21. 6. 2002,
Ob-72695.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Mestna občina Ptuj

Št. 352-05-8/00-5-506 Ob-78117
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, 02/748-29-98, okolje@Ptuj.si,
02/748-29-62.

3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba fekalne in mete-
orne kanalizacije Srnčev breg – kanal
6, 6d, 6e, 6f.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije (ponudbena cena, rok dokonča-
nja del, reference, garancijski rok, ugodnej-
ši plačilni pogoji) je izbran najugodnješi po-
nudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Drava – Vodnogospodar-
sko podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje
11, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 19,107.338,19
SIT. V ceni je zajet 20% DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,575.017,92 SIT in 18,047.561,35
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67179.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Mestna občina Ptuj

Št. 40306-2/227-1/02 Ob-77826
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail obci-
na.trbovlje@siol.com.

3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dela pri modernizaciji
lokalne ceste Trbovlje–Dobovec–Rade-
če, odsek LC št. 423370 – vas Dobovec
in odsek LC št. 423330 – Čimerno–Ra-
deče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena – 90%,
– finančna usposobljenost – 10%.
Na podlagi navedenih meril je izbrani po-

nudnik zbral največje število točk – 470.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3001 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 54,678.383
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 24,600.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 69,004.044 SIT, 54,678.383 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 9. 2002.
Občina Trbovlje

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

Ob-77880
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče, Opera in balet v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: SNG Opera in ba-

let, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za objekt SNG
Opera in balet v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Arhe d.o.o., Židovska ste-
za 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
199,503.955,90 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1; po mnenju
Urada za javna naročila je bil izveden posto-
pek s pogajanji brez predhodne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 199,503.955,90 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Slovensko narodno gledališče,
Opera in balet v Ljubljani

Št. 56/2735/2002 Ob-77889
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektov za izvedbo za zamenjavo meril-
nih transformatorjev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,686.960
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

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 9. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 66/2734/2002 Ob-77890
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 23. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

programske opreme Maximo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kopa računalniški inženiring,
d.d., Kidričeva 14, 2380 Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 2.026 USD
mesečno in stroški dela po ceniku.

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: 20. 9. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 85/2724/2002 Ob-77891
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-31.

3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev vzdrževanja SDH omrežja Elek-
tro-Slovenije, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Masterline d.o.o., Preva-
le 9, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 66,775.048,08
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: 20. 9. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Telekomunikacije

Št. 85/2723/2002 Ob-77892
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-35-32, tel.
01/474-35-31.

3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sistem pod-

pore za obratovanje TK sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (3. toč-
ka 110. člena).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnči-
čeva 45, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 57,553.497,37
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: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro-Slovenija d.o.o.
Telekomunikacije

Ob-77897
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Drama v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: SNG Drama, Er-

javčeva 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: izvajalec ni izbran. Na-

ročnik je dne 17. 9. 2002 sprejel sklep, da
postopek javnega naročanja razveljavi in ga
ponovi.

4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
objekta SNG Drama Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

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: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,075.878 SIT, 37,527.840 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: 20. 9. 2002.
Slovensko narodno gledališče Drama

Ljubljana

Ob-77902
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-92-13,
faks 01/588-92-27.

3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta  in  obseg  storitev:  vzdrže-

vanje in popravila službenih motornih
vozil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cenik storitev – 60%,

– popust na cene storitev glede na vsa-
kokratni veljavni cenik – 10%,

– popust na cene rezervnih delov in vgra-
jenega materiala glede na vsakokratni vel-
javni cenik – 10%,

– oddaljenost ponudnika – 10%,
– število strokovno usposobljenega

osebja za posamezne vrste storitev – 5%,
– rok plačila – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Avtohiša Real, d.o.o., Vo-
dovodna cesta 93, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:

Vrsta storitve Enota mere Cena na enoto
brez DDV v SIT

mehanika in karoserija – manj zahtevna dela ura 4.350
mehanika in karoserija – srednje zahtevna dela ura 4.850
mehanika in karoserija – zelo zahtevna dela ura 5.450
avtoličarska dela ura 5.674
avtoelektrikarska dela ura 4.350
preventivni tehnični pregled ura brezplačno
vulkanizerska dela – premontaža in uravnovešenje 4 kom 4.350
vlečna služba (Ljubljana in okolica) tarifa 7.000
vlečna služba (izven Ljubljane in okolice) pkm* 105
vlečna služba izven meja Republike Slovenije pkm* 105
Skupaj na enoto mere / 36.234

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

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

nudbe: 85.790 SIT na enoto mere, 36.234
SIT na enoto mere.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 34403-01/2002-0801/BB Ob-78001
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ul.

heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-418.
3. Datum izbire: 2. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava lo-

kacijske dokumentacije za Erjavčevo in
za podalšek ceste Proleterskih brigad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la: tehnični del 30 točk in finančni del 70
točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: I. sklop: ZUM d.o.o., Graj-
ska ul. 7 in II. sklop: URBIS d.o.o., Svetoza-
revska 6, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: I. sklop:
32,633.200 SIT in II. sklop: 11,607.800
SIT .

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

9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: I. sklop: 33,208.000 SIT in
32,633.200 SIT ter II. sklop: 12,234.800
SIT in 11,607.800 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: 23. 9. 2002.

Mestna občina Maribor

Št. 017/2002 Ob-78115
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krš-
ko, tel. 07/48-02-00, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

NEK MOV programa za 2002/2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic in ker gre za nove storitve,
ki so ponovitev podobnih storitev, ki jih je
izvajal isti izvajalec, kateremu je naročnik
oddal prejšnje naročilo in glede na to, da
so naročene storitve nadaljevanje aktivno-
sti pri Izdelavi NEK MOV programa, je na-
ročnik izbral Nutec, d.o.o., Večna pot 11,
1111 Ljubljana, ki ima delavce, ki so se
šolali v ZDA za izvajanje testiranj s Crane
MOV UDS in 3500 test opremo. S svojimi
delavci Nutec sodeluje na izvedbi Krško
MOV Program projekta že od samega za-
četka (od konca 1996. leta kot IE Zagreb).
Kot domača firma Nutec,d.o.o, Ljubljana,
se je izkazal kot kvaliteten partner na rela-
ciji projekta NE Krško. Njegovi delavci so
aktivno sodelovali in opravljali inženirske
naloge, enako vestno pa so izvajali teste
motorno krmiljenih (MOV) na sistemih
razvrščenih v varnostne razrede. Tudi pri
samem izvajanju projekta so njihovi ljudje
pridobili potrebne izkušnje na inženirskih
evaluacijah, izdelali so za NEK inženirsko
računalniško bazo za shranjevanje po-
datkov in izdelavo inženirskih izračunov,
spoznali so se s komponentami in sistemi
elektrarne in so postali zato edini poslovni
partner, ki ima na domačem trgu potrebna
znanja, da lahko aktivno sodeluje pri na-
daljevanju Krško NEK MOV Program
projekta.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nutec, d.o.o., Večna pot
11, 1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 39,147.340,72
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 39,147.340,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 028/2002 Ob-77956
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Predmet natečaja: idejna rešitev

osnovnih elementov nove celostne po-
dobe RTV Slovenija.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana, Služba za ko-
mercialne zadeve in javne naročila, Brigita
Majdič – faks 01/475-21-86, tel.
01/475-21-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: vsak delovni dan med 9. in 10. uro,
do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plači-
la je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podraču-
na: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plači-
la (RTV 028/2002-E-ODP/B) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, vložišče, s pri-
pisom: “Ne odpiraj Javno naročilo RTV
028/2002“.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb: po
razpisni dokumentaciji.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe:

– Jani Bavčer, univ. dipl. oblikovalec,
predsednik Društva oblikovalcev Slovenije,

– Vesna Brekalo, univ. dipl. oblikovalka,
– Peter Juratovec, režiser in vodja sku-

pine za oblikovanje programa v Reg. RTV
centru Koper,

– dr. Miro Kline, doktor psihologije in
docent na FDV,

– Miljenko Licul, oblikovalec,
– Tomaž Marolt, univ. dipl. inž. arh. in

vodja oddelka scenografije na TV SLO,
– Neli Vozelj, univ. prof. ang., dipl. nov.,

vodja promocije RTV Slovenija.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-

zujoča za naročnika: /
10. Kjer je mogoče, število in vrednost

nagrad: naročnik bo podelil tri nagrade. Pr-
va nagrada je v višini 20.000 eurov, druga

6.000 eurov, tretja 3.000 eurov. Višina na-
grad je v brutto znesku.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: samo
za prve tri izbrane ponudnike.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja:
odkupna pogodba. Avtor skupaj z denarno
nagrado pridobi pravico in dolžnost, da za
dobo enega leta postane kreativni direktor
hiše, ki za dogovorjen mesečni pavšal, opre-
deljen v pogodbi, usmerja in sodeluje pri
implementaciji idejne rešitve.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: /

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Radiotelevizija Slovenija

Javni razpisi

Zapiranje razpisa
za izbor javnih del za leto 2003

Ob-77999
Javni razpis za izbor programov javnih

del v Republiki Sloveniji za obdobje od
5. 5. 2002 do 31. 12. 2003 na področju
Območnih služb ZRSZ Maribor in Murska
Sobota, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002 in spre-
membe, objavljene v Uradnem listu RS, št.
64-66 z dne 26. 7. 2002, se z dnem
27. 9. 2002 zapira za leto 2003 zaradi
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za
leto 2003.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Popravek
Ob-77903

Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja za vzpodbujanje razvoja na po-
dročju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00,
24/01 in 106/01), Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja

spremembo javnega razpisa
za kreditiranje naložb za zmanjšanje

onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 26OB02A

Javni razpis za kreditiranje naložb za
zmanjšanje onesnaževanja zraka in drugih
okoljskih naložb občanov 26OB02A, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 5.
2002, Ob-68700, se spremeni tako, da se
v 2. točki (“Višina razpisanih sredstev“) be-
sedilo “500 milijonov SIT“ nadomesti z be-
sedilom “1 milijardo SIT“.

Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, javni sklad

Ob-78076
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/91) ter 6. člena Pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financira-
nja projektov temeljnega in aplikativnega

raziskovanja (Uradni list RS, št. 21/01 in
38/02) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje temeljnih in

aplikativnih raziskovalnih projektov v
letu 2003

1. Naziv in sedež: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trg
OF 13.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je (so)financiranje izva-

janja temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov na področjih:

– naravoslovno-matematičnih ved,
– tehniških ved,
– medicinskih ved,
– biotehniških ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved.
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba:
– temeljnih raziskovalnih projektov, pred-

vsem temeljnih podoktorskih raziskovalnih
projektov,

– aplikativnih raziskovalnih projektov, kot
so opredeljeni v 2. in 18.c členu Pravilnika
o pogojih in metodologiji izbora in financira-
nja projektov temeljnega in aplikativnega ra-
ziskovanja1

4. Pogoji:
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali

fizična oseba, ki je vpisana v evidenco pristoj-
nega ministrstva za opravljanje raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni
dejavnosti in predpisi ministrstva. Raziskovalni
projekti, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport ter ustrezajo Petemu okvirne-
mu programu raziskovalnih in tehnološko-raz-
vojnih aktivnosti EU (www.cordis.lu/fp5) so
odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem,
da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz
lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelu-
joče raziskovalne skupine na raziskovalnih pro-
jektih prijavitelja projekta.

4.2. Na razpis se lahko prijavi tudi prav-
na ali fizična oseba, ki je kandidirala na javni
razpis za (so)financiranje temeljnih in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov v letu 2002
(Ur. l. RS, št. 89/02) in je bila uvrščena na
nacionalno listo temeljnih in aplikativnih pro-
jektov Ministrstva za šolstvo znanost in šport
za leto 2002 in glede števila letnih odobre-
nih ur niso dosegle minimalnega obsega iz
člena 3.a Pravilnika o pogojih in metodolo-
giji izbora in financiranja projektov temeljne-
ga in aplikativnega raziskovanja (Ur. l. RS,
št. 21/01 in 38/02, v nadaljevanju: pravil-
nika). Prijavitelji se v prijavi sklicujejo na že
poslani program projekta.

4.3. Raziskovalni projekt izvaja projek-
tna skupina, ki jo sestavljajo odgovorni nosi-
lec projekta, raziskovalci, strokovno osebje
in tehniki s prostimi raziskovalnimi kapacite-
tami in na projektu sodelujejo z raziskovalni-
mi urami ter mladi raziskovalci.

4.4. Odgovorni nosilec aplikativnega in
temeljnega podoktorskega projekta je lah-
ko tudi raziskovalec, ki je na polno plača-
nem delovnem mestu v raziskovalnem pro-
gramu, vendar ni upravičen do plačila za
delo iz projekta.

4.5. Odgovorni nosilec in ena tretjina
aktivnih raziskovalcev v projektni skupini mo-
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ra izpolnjevati pogoje za odgovornega no-
silca v skladu z 29. členom Zakona o razi-
skovalni dejavnosti2 in 18.a, b, in c člena
Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja, in sicer:

4.5.1. odgovorni nosilec temeljnega ra-
ziskovalnega projekta in ena tretjina aktivnih
raziskovalcev v projektni skupini mora imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini av-
tor objavljen v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji v zadnjih treh letih, ki so opre-
deljeni v prvi, drugi in tretji točki 21. člena
Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja3 ali ustrezno število
člankov v soavtorstvu,

– vsaj en citat v zadnjih petih letih;
– izkazano sodelovanje v mednarodnem

znanstvenem projektu v zadnjih treh letih;
4.5.2. odgovorni nosilec aplikativnega

raziskovalnega projekta in ena tretjina aktiv-
nih raziskovalcev v projektni skupini mora
imeti:

– vsaj en znanstveni članek kot edini av-
tor objavljen v mednarodno ugledni znan-
stveni reviji v zadnjih petih letih, ki so opre-
deljeni v prvi, drugi in tretji točki 21. člena
Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja ali ustrezno število član-
kov v soavtorstvu;

– vsaj en citat ali patent v zadnjih desetih
letih ali izkazovati uspešno sodelovanje z
uporabniki v zadnjih petih letih;

4.5.3. odgovorni nosilec temeljnega po-
doktorskega raziskovalnega projekta mora
biti vodja raziskovalnega programa, ki izka-
zuje nadpovprečne raziskovalne rezultate,
ki so opredeljeni v prvi in drugi alineji točke
4.5.1. v tem razpisu;

– edini član temeljnega podoktorskega
raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki
je mlajši od 35 let in od zagovora njegovega
doktorata niso potekla več kot tri leta ter se
praviloma ni usposabljal v tej programski
skupini.

4.6. Minimalni obseg temeljnega razi-
skovalnega projekta je 1000 letnih razisko-
valni ur. Minimalni obseg aplikativnega razi-
skovalnega projekta je 500 letnih razisko-
valnih ur. Obseg temeljnega podoktorske-
ga raziskovalnega projekta je 1700 letnih
raziskovalnih ur cenovne kategorije B.

4.7. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih razi-
skovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri je
v delovnem razmerju odgovorni nosilec ra-
ziskovalnega projekta in vsaj tretjina razi-
skovalcev projektne skupine. Prijavitelj mo-
ra imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalni-
mi organizacijami podpisan dogovor o ure-
ditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Sodelujoča raziskovalna organizacija mora
biti na odobrenem raziskovalnem projektu
udeležena v sorazmerju s predlaganim šte-
vilom letnih ur, vendar ne z manj kot 150
letnimi urami.

4.8. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

4.9. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za dolo-

čanje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Uradni list RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

5. Merila
5.1. Projekti morajo izpolnjevati vse kri-

terije in merila za ocenjevanje, ki jih določa
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in
financiranja projektov temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja.

5.2. Prednost pri izbiri bodo imeli pre-
dlagatelji, katerih projektna skupina bo:

1. izkazala večji pomen predlaganega
projekta za razvoj znanstvene discipline;

2. izkazala boljše kazalce znanstvene
uspešnosti (objave in citati);

3.izkazala večje možnosti za uporabo re-
zultatov v Republiki Sloveniji;

4. izkazala boljše aplikativne uspehe (vre-
dnost in število pogodb ter sodelovanj in
sofinanciranj z uporabniškimi organizacija-
mi);

5. uspešno vključevanje mladih razisko-
valcev, ki se po zaključenem usposabljanju
zaposlijo v uporabniški organizaciji;

6. izkazala večjo vključenost v mednaro-
dna raziskovalna omrežja;

7. izkazovala večjo racionalnost pri upo-
rabi raziskovalne opreme in drugih stroškov.

Pri temeljnih raziskovalnih projektih ima-
jo največjo težo kazalci iz prve, druge in
šeste točke. Pri aplikativnih projektih bodo
imeli prednost tisti projekti, ki bodo ob upoš-
tevanju kazalcev iz tretje, četrte in pete toč-
ke prispevali k uresničevanju ključnih
družbeno-ekonomskih ciljev Republike Slo-
venije, opredeljenimi v Strategiji gospodar-
skega razvoja Slovenije in v Državnem raz-
vojnem programu.

5.3. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– obrazec: MŠZŠ-RP-1/2003(s prilogo
A, B in C oziroma D) – Vloga za (so)financi-
ranje raziskovalnega projekta

– izpis bibliografij iz COBISS-a oziroma
za medicino iz baze IBMI za obdobje od
1999 naprej za odgovornega nosilca in
ostale člane projektne skupine.

– obrazec MŠZŠ-RP-1E/2003-1 s krat-
ko utemeljitvijo za primere iz točke 4.2. te-
ga razpisa in za ponovne prijave projektov iz
razpisa MŠZŠ (Ur. l. RS, št. 39/02 z dne
6. 5. 2002).

5.4. V postopku za izbor projektov bo
ministrstvo obravnavalo prijave, ki vsebujejo
vse z razpisom in obrazci zahtevane podat-
ke in dokazila in katere prispejo na mini-
strstvo v roku, določenem s tem razpisom.

5.5. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Financiranje projektov
6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je

opredeljen s proračunom Republike Slove-
nije za leto 2003. Realizacijo tega razpisa
je predvidena v obsegu cca. 110.000 let-
nih raziskovalnih ur, oziroma predvidena ori-
entacijska vrednost sredstev v višini
720,000.000 SIT.

Za (so)financiranje projektov uvrščenih
na nacionalno listo temeljnih in aplikativnih
projektov Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport za l. 2002, ki glede števila letnih odo-
brenih ur niso dosegli minimalnega obsega
iz 3.a člena Pravilnika, je v skupnem obse-
gu razpoložljivih raziskovalnih ur iz prvega

odstavka te točke predvidenih 20000 razi-
skovalnih ur oziroma je predvidena orienta-
cijska vrednost sredstev v višini
130,000.000 SIT.

6.2. Obseg predvidenih raziskovalnih ur
po posameznih področjih je:

– naravoslovno-matematične vede
13414 ur,

– tehniške vede 37323 ur,
– medicinske vede 17498 ur,
– biotehniške vede 5892 ur,
– družboslovne vede 15206 ur,
– humanistične vede 20668 ur.
6.3. Temeljne raziskovalne projekte bo

ministrstvo financiralo do 100% utemeljenih
stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne
projekte bo ministrstvo financiralo do 75%
utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj apli-
kativnega projekta si mora zagotoviti vsaj
25% utemeljenih stroškov projekta s strani
drugih zainteresiranih subjektov in predloži-
ti dokazila o sofinanciranju. Industrijske ra-
ziskave bo ministrstvo sofinanciralo do viši-
ne 50% utemeljenih stroškov projekta.

6.4. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
in glede na obremenjenost raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirani iz
proračuna Republike Slovenije, financira
MŠZŠ do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v rednem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo in

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v dopolnilnem delovnem razmerju za
raziskovalno delo in za visokošolske uči-
telje.

7. Čas trajanja projektov:
7.1. Predvideni rok začetka izvajanja pro-

jekta je 1. 1. 2003 ali 1. 7. 2003.
7.2. Izbrane predloge projektov bo

MŠZŠ financiralo do treh let, razen podok-
torskih raziskovalnih projektov, ki ji bo mini-
strstvo financiralo do dveh let.

8. Splošna določila
8.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v sprejemni pisarni Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13.
Razpis z razpisno dokumentacijo je dosto-
pen tudi na domači strani MŠZŠ.

8.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za raziskovalne projekte – Znanstve-
na veda: (navedite vedo)” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt
posebej v sprejemno pisarno Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti na na-
slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 22. oktobra 2002 do 13. ure.

8.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 23. oktobra 2002 ob 10. uri, na
sedežu ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

8.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 20. decembra 2002.

8.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana, oziroma na tel. 478-46-00 (za
naravoslovno matematične vede, Vanja Ro-
dič; za tehniške vede dr. Boris Pukl; za
medicinske vede Marko Belavič; za biote-
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hniške vede Stojan Pečlin; za družboslovne
vede Alja Kastelic Primc in za humanistične
vede Mateja Gašpirc).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

1 “1. temeljna raziskava je eksperimen-
talno ali teoretično delo, s katerim želimo
pridobiti predvsem novo znanje o osnovah
pojavov in zaznavnih dejstev, ne da bi pred-
videvali kako posebno uporabo rezultatov,

2. aplikativna raziskava je prav tako izvir-
no raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi
pridobili novo znanje, usmerja pa se pred-
vsem k nekemu praktičnemu cilju ali name-
nu. Aplikativne raziskave so lahko tudi in-
dustrijske raziskave. Industrijska raziskava
je načrtno raziskovanje ali kritična preiskava
za pridobitev novega znanja, s ciljem, da bi
bilo to znanje lahko uporabno v razvoju no-
vih proizvodov, postopkov ali storitev ali v
uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe
proizvode, postopke ali storitve.“

2 “Odgovorni nosilec raziskovalnega pro-
jekta je lahko raziskovalec, ki izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– ima doktorat znanosti;
– ima objavljena znanstvena dela v zad-

njih treh letih;
– izkazuje sposobnost za organiziranje

in vodenje raziskovalne skupine;
– je praviloma v delovnem razmerju v

raziskovalni organizaciji, kjer izvaja projekt,
ali je zasebni raziskovalec.“

3 “Članki v revijah
1. Znanstveni članki v revijah, ki jih in-

deksirajo zbirke SCI, SSCI in A&HCI
2. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI,

ki jih vključuje Current Contents (CC)
3. Znanstveni članki v revijah zunaj SCI

in CC, vključenih v specializirano bazo“

Št. 3350-18/2002-4 Ob-77918

Javni razpis
za projekt spletnih kavarn za leto 2002

1. Ime oziroma naziv in sedež neposred-
nega uporabnika: Ministrstvo za informaci-
jsko družbo (MID), Langusova 4, 1508
Ljubljana, 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 državne pomoči

Ministrstvo za informacijsko družbo ob-
javlja javni razpis za sodelovanje v projektu
spletnih kavarn za leto 2002.

Ministrstvo za informacijsko družbo
pripravlja projekt spletnih kavarn, ki je zas-
novan na skupnem sodelovanju ministrstva
in zainteresiranih lokalnih skupnosti. Cilj
projekta je vzpostavitev javno dostopnih
točk (e-točk) in omogočanje dostopa do
Interneta ter spletnih storitev najširši javnos-
ti. Pričakovani rezultat projekta je vz-
postavitev čim večjega števila privlačnih,
dobro opremljenih in vzdrževanih javno
dostopnih točk po Sloveniji ter hkrati spod-
buda rabe elektronske komunikacije in
storitev.

Identifikacija skupnega interesa in
postavitev spletne kavarne na ustrezni lokac-
iji z računalniško opremo ter dostopom do
interneta, kjer je omogočena javno dostop-
na uporaba sodobnih informacijsko komu-
nikacijskih tehnologij ter storitev. Za pro-

jekte spletnih kavarn je v letu 2002 namen-
jenih 25 mio SIT. Pogodbeni odnos bo sk-
lenjen med ministrstvom in lokalno skup-
nostjo.

V okviru tega javnega razpisa bo oprem-
ljeno predvidoma do 4 lokacije s strojno,
programsko in komunikacijsko opremo za
priklop v internet. Ocenjena skupna vred-
nost projekta je 25 milijonov SIT (v razponu
od 4 do 6 milijonov na lokacijo, ki bodo
izvajali dejavnosti projekta spletnih kavarn).
Sredstva ter izvedbo javnega razpisa zago-
tovi Ministrstvo za informacijsko družbo.

a) Merila za vrednotenje prispelih po-
nudb:

1. lokacija prostora – LP:
2. število prebivalcev kraja – P:
3. bližina in število drugih javno dostop-

nih točk do Interneta – JDT:
4. frekventnost oziroma predvidena

frekventnost lokacije na dan – F:
skupno število točk:

T= LP + P + JDT + F
Prijave bodo ovrednotene na osnovi teh

kriterijev, skupno število točk pa je sešte-
vek točk vseh postavljenih kriterijev. Maksi-
malno skupno število točk je 100. Izbrani
bodo prijavitelji, ki bodo zbrali največje šte-
vilo točk in bodo zadostili vsem zahtevam iz
poziva.V letu 2002 bo ministrstvo opremilo
do 4 lokacije (1. faza dolgoročnega projek-
ta), v naslednjih letih pa bo nadaljevalo s
faznim izvajanjem projekta, v skladu z inter-
esom in upravičenostjo.

b) Skupna okvirna predvidena sredstva:
25,000.000 SIT v letu 2002.

c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1. Za sodelovanje na projektu se lahko

prijavijo vse lokalne skupnosti, ki imajo sta-
tus mestne občine (dokazilo o statusu –
Priloga 1), in ki niso vključene v projekt
e-šola ter tudi niso v postopku pridobitve
statusa e-šola (e-šola je že spletna točka).

2. Lokacija spletne kavarne mora biti v
prostoru, katerih lastnik oziroma najemnik
je lokalna skupnost ali jih ta uporablja ter
nosi vse stroške izvajanja aktivnosti vključno
z materialnimi stroški delovanja lokacije in
stroški povezave do svetovnega spleta.
Prostor mora biti urejen in popolnoma po-
hištveno opremljen. Ta prostor lahko odda-
ja v najem drugim podnajemnikom. Potreb-
na dokazila za razpolaganje s prostorom:

– izpisek iz zemljiške knjige, ki dokazu-
je, da je lastnik prostora občina – Priloga 2,

– potrdilo upravnega organa, da prostor
ni v postopku denacionalizacije – Priloga 3.

3. V prostoru je lahko omogočena in
izvedena ponudba brezalkoholnih pijač.
Točenje alkoholnih pijač je prepovedano.

4. Omogočena mora biti možnost upo-
rabe računalnika in cenovno ugoden dostop
do svetovnega spleta.

5. Na lokaciji mora biti zagotovljena stal-
na prisotnost strokovne osebe za osnovno
pomoč uporabnikom.

4. Rok, do katerega morajo biti
predložene vloge za prijavo, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: Ponudba mora dospeti v
vložišče Ministrstva za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1508 Ljubljana, najpozneje
do 7. 10. 2002 do 12. ure, ne glede na

način dostave (s priporočeno pošiljko ali
osebno).

b) Način predložitve in opremljenost
ponudb: ponudbo za razpis je potrebno po-
slati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: “Ne odpiraj – vloga na
projekt Spletne kavarne“.

Veljavne bodo ponudbe, ki bodo pravil-
no opremljene in pravočasno predložene
naročniku.

5. Datum odpiranja vlog: 7. 10. 2002.
6. Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
45 dni od odpiranja ponudb.

7. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokument-
acijo

Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnem naslovu http://www.gov.si/mid
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za infor-
macijsko družbo, Langusova 4, Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
7. 10. 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu
Ministrstva za informacijsko družbo, Langus-
ova 4, Ljubljana, oziroma na tel.
01/478-83-49, kontaktna oseba mag. Rob-
ert Guštin, elektronski naslov:
robert.gustin@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Ob-78147
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. l. RS, št. 79/99), Proračuna Republi-
ke Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in 53/02)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke

in družine
I. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje uspo-

sabljanja in izobraževanja za izvajanje pro-
gramov v pomoč in podporo ogroženim sku-
pinam otrok, mladostnikov in družin zaradi
motenj hranjenja in spolnih zlorab.

II. Orientacijska vrednost sredstev razpi-
sa je 5,000.000 tolarjev.

III. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2002.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji: na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane za opravljanje de-
javnosti v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

1. izvajajo program v pomoč in podpo-
ro ogroženim skupinam otrok, mladostni-
kov in družin zaradi motenj hranjena in spol-
nih zlorab;

2. da imajo podrobno izdelan program
usposabljanja oziroma izobraževanja;

3. da imajo izdelan finančni načrt, iz ka-
terega so natančno razvidni prihodki in od-
hodki za izvedbo razpisanega usposablja-
nja oziroma izobraževanja.

V. Kriteriji in merila za izbor:
Pri izboru prijav, ki bodo sofinancirane,

bodo upoštevani naslednji kriteriji in merila:
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A) ustreznost strokovnih izhodišč in ute-
meljenosti programa, za izvajanje katerega
se sofinancira usposabljanje in izobraže-
vanje:

1. program temelji na izkazanih potre-
bah na podlagi analiz, študij ali raziskav (te-
meljita analiza potreb na področju, kjer se
program izvaja – 2 točki; samo evidenca
uporabnikov, ki so povpraševali po progra-
mu – 1 točka; niso ocenjevali potreb na
področju, kjer se program izvaja – 0 točk),

2. program je strokovno utemeljen (stro-
kovna izhodišča in metode dela so ustrezno
predstavljeni – 2 točki; strokovna izhodišča
in metode dela niso ustrezno predstavljeni
– 0 točk).

B) kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama usposabljanja in izobraževanja:

1. ustreznost kandidata ali kandidatke
(visoka izobrazba in reference – 2 točki;
visoka izobrazba brez referenc ali manj kot
visoka izobrazba in reference – 1 točka;
srednja izobrazba brez referenc – 0 točk),

2. ustreznost programa usposabljanja in
izobraževanja (vsebine dajejo potrebna zna-
nja za izvajanje – 2 točki; del vsebin daje
potrebna znanja za izvajanje – 1 točka; vse-
bine ne dajejo znanj za izvajanje programa
– 0 točk),

3. ustreznost izvajalcev usposabljanja in
izobraževanja in njihove reference (akadem-
ski naslov in ustrezne reference – 2 točki;
visoka izobrazba in reference – 1 točka;
brez referenc – 0 točk),

4. ustreznost ocenjevanja učinkov pro-
grama usposabljanja in izobraževanja (sprot-
no preverjanje, vprašalnik po zaključku, kon-
čna ocena teh preverjanj – 2 točki; vprašal-
nik – 1 točka; ni končne ocene – 0 točk).

C) Finančna konstrukcija predloženega
programa usposabljanja in izobraževanja:

1. preglednost prihodkov in odhodkov
po vrstah (prihodki in odhodki so pregledno
predvideni in medsebojno usklajeni – 2 toč-
ki; prihodki in odhodki niso pregledno pri-
kazani – 0 točk),

2. višina stroškov glede na stroške pri-
merljivih programov usposabljanja in izobra-
ževanja prijavljenih na razpis (stroški so nižji
od primerljivih programov – 2 točki; stroški
so enaki povprečnim stroškom primerljivih
programov – 1 točka; stroški so bistveno
višji od primerljivih programov – 0 točk).

VI. Razdelitev sredstev
1. Sofinancirani bodo stroški priprave

in izvajanja programa usposabljanja oziro-
ma izobraževanja, kamor sodijo tudi stro-
ški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev. Stroški pre-
voza, nastanitve in prehrane ne bodo sofi-
nancirani.

2. Po pregledu finančnega ovrednotenja
programa usposabljanja in izobraževanja,
bodo iz predvidenih stroškov izločeni tisti
stroški, ki jih ministrstvo v skladu s prejšnjo
točko ne bo sofinanciralo. Preostali stroški
programa bodo ocenjeni v skladu s kriteriji
in merili razpisa.

3. V primeru enako ali podobno ocenje-
nih istovrstnih programov usposabljanja in
izobraževanja bo ministrstvo dalo prednost
sofinanciranju tistega programa, za katere-
ga bo po medsebojni primerjavi ocenilo, da
je kvalitetnejši in da lahko od njega upravi-
čeno pričakujemo večjo učinkovitost.

4. Ministrstvo bo dalo prednost tistim
programom usposabljanja in izobraževanja,
ki bodo na podlagi razpisnih kriterijev in me-
ril zbrali večje število točk.

5. Izbrani programi bodo sofinancirani
od 10% vrednosti programa in največ do
80% celotne vrednosti programa.

6. Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe po točkovnem vrstnem
redu do porabe razpisanih sredstev na sle-
deči način:

– do vključno 2 točki – program ne bo
sofinanciran;

– do vključno 4 točke – sofinanciranje
do 10% vrednosti programa;

– do vključno 6 točk – sofinanciranje do
20% vrednosti programa;

– do vključno 8 točk – sofinanciranje do
30% vrednosti programa;

– do vključno 10 točk – sofinanciranje
do 45% vrednosti programa;

– do vključno 12 točk – sofinanciranje
do 55% vrednosti programa;

– do vključno 14 točk – sofinanciranje
do 65% vrednosti programa;

– do vključno 16 točk – sofinanciranje
do 80% vrednosti programa.

7. Minister bo na podlagi predloga komi-
sije sprejel sklep o sofinanciranju posamez-
nih programov, na podlagi sklepa pa bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto
2002.

VII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na raz-

pisnem obrazcu “Prijava na javni razpis v
letu 2002 za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja za izvajanje programov v
pomoč in podporo ogroženim skupinam
otrok, mladostnikov in družin zaradi motenj
hranjenja in spolnih zlorab“.

2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:

a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpi-
snem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki;

b) sklep o vpisu v sodni register oziroma
priglasitveni list za fizične osebe ali odločbo
o registraciji društva in statut društva, iz ka-
terega je razvidno, da so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se uspo-
sabljajo oziroma izobražujejo;

c) izpolnjen, na vsaki strani parafiran in
podpisan vzorec pogodbe.

Izločene bodo nepopolne prijave ter pri-
jave, ki niso predmet razpisa.

VIII. Predložitev prijav
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo

dostavite v zaprti kuverti na naslov: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natan-
čno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj –
javni razpis za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja – področje družine“.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.

2. Rok za oddajo prijav je do vključno
11. oktobra 2002.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je
bila do 14. ure oddana v glavni pisarni mini-
strstva (soba 22).

Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.

Iz postopka ocenjevanja bodo izločene
vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisa-
nem obrazcu.

Vsako prijavo je potrebno skupaj z za-
htevano dokumentacijo predložiti v svoji ku-
verti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bo-
do v postopku odpiranja izločene iz nadalj-
njega postopka.

IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 16.
ure od dneva objave do prijavnega roka na
recepciji Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje),
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dostopna tu-
di preko interneta na domači strani Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve
na naslovu http://www.gov.si/mddsz.

X. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-

som lahko interesenti dobijo vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave do kon-
ca prijavnega roka na tel. 478-34-05 (Luci-
ja Kastelic).

XI. Datum odpiranja prijav
Komisija bo pričela z odpiranjem prijav

14. oktobra 2002. Odpiranje prijav ne bo
javno.

XII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v ro-

ku 30 dni od dneva končanega odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 663-05-539/02-02 Ob-77997
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00,
54/00, 26/01 in 6/02) in 5. člena Pravil-
nika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/97, 57/99
in 54/01) ter v skladu s sklepom ministra
za delo, družino in socialne zadeve, št.
66305/00539/2002 z dne 20. 6. 2002,
objavlja Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
1. Koncedent: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet koncesije:
A) socialno varstvena storitev vodenja in

varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),

B) socialno varstvena storitev institucio-
nalnega varstva za upravičence storitve A (v
nadaljevanju: storitev B).

Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v obliki dnev-

nega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,
– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet

dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpi-
suje Pravilnik o standardih in normativih so-
cialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99 in 28/99 – v nadalje-
vanju: Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev).
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3. Obseg razpisane koncesije: v skladu
s sklepom ministra z dne 20. 6. 2002 se
razpisuje koncesija:

– za storitev A: vodenje,varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji 80 mest,

– za storitev B: institucionalno varstvo
30 mest.

4. Krajevno območje, za katerega se raz-
pisuje koncesija: celotno območje Republi-
ke Slovenije.

5. Upravičenci storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija

Upravičenci do storitve A so odrasle te-
lesno in duševno prizadete osebe:

– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju

in z dodatnimi motnjami v gibanju,
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju in

dodatnimi motnjami,
– z težjo motnjo v duševnem razvoju ob

lažjih dodatnih motnjah.
Upravičenci do storitve B so upravičenci

do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko
varstva v varstveno delovnih centrih in po-
trebujejo storitev B.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: Kon-
cesija se bo začela izvajati v skladu s po-
godbenimi določili in se odda za obdobje 7
let z možnostjo podaljšanja.

7. Viri financiranja storitev:
Za storitev A so viri financiranja na-

slednji:
– za upravičence iz drugega odstavka

100. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01 in 6/02 – v
nadaljevanju: ZSV) zagotovi sredstva kon-
cendent iz proračuna Republike Slovenije,

– za ostale upravičence se sredstva za-
gotovijo na način in po postopkih, ki so
določeni v ostalih določilih ZSV in Uredbi o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 38/2002 – v nadaljevanju: Uredba o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev).

Za storitev B so viri financiranja nasled-
nji:

– upravičenci v skladu z drugim odstav-
kom 100. člena ZSV krijejo stroške sami. V
primeru, da le-ti ne zadoščajo, krije stroške
v skladu s četrto alineo 99. člena ZSV obči-
na stalnega bivališča.

8. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Ceno storitve določi koncesionar v so-
glasju s koncedentom in v skladu s Pravilni-
kom o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02).

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar

Na javni natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 17. členom
Pravilnika o koncesijah na področju social-
nega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega natečaja,

– pogoje iz 60., 65. in 66. člena ZSV za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga natečaja,

– imajo zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelav-
cev ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejav-
nosti, ki je predmet javnega natečaja,

– izpolnjujejo minimalne tehnične pogo-
je za opravljanje storitve, ki je predmet jav-
nega natečaja,

– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega na-
tečaja,

– zagotavljajo kakovostno izvajanje sto-
ritev.

10. Dokazila, ki jih mora ponudnik pre-
dložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev

Ponudniki, ki se prijavljajo na javni nate-
čaj morajo v skladu s 18. členom Pravilnika
o koncesijah na področju socialnega var-
stva predložiti naslednja dokazila o izpolnje-
vanju pogojev in popolnosti ponudbe:

– prijavo, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– dokazilo o registraciji ponudnika, iz ka-
terega je razvidno, da je registriran za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
tečaja ali dovoljenje za delo Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve za oprav-
ljanje te storitve,

– dokazilo o vpisu v davčni register ozi-
roma davčno številko,

– organizacijsko shemo ponudnika s pri-
kazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi.Ponudniki izpolnijo tudi razpisni
obrazec 2-A in 2-B iz katerega je razvidno,
da izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Pravil-
nik o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev,

– spisek strokovnih referenc ponudni-
ka s področja javnega natečaja oziroma
izjavo, da ima ponudnik izkušnje pri delu z
uporabniki storitve, ki je predmet javnega
natečaja,

– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje, za katerega je razpisana konce-
sija,

– dokazilo o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, kjer se bodo oprav-
ljale storitve, ki so predmet javnega nate-
čaja,

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev v
skladu z določili Pravilnika o tehničnih po-
gojih za izvajanje socialno varstvene storitve
vodenja in varstva ter zaposlitev pod pose-
bnimi pogoji ter za izvajanje institucionalne-
ga varstva uporabnikov te storitve (Uradni
list RS, št. 101/00),

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– uporabno dovoljenje za objekt oziro-
ma prostor v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list SRS, št. 29/86, Ura-
dni list RS, št. 40/94 – odl.US, 69/94 –
odl.US, 59/96, 83/98 – odl.US, 45/99,
42/00 – odl. US in 52/00) oziroma dokazi-
lo o vloženi vlogi za pridobitev uporabnega
dovoljenja,

– program dela, iz katerega je razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitev, število uporabnikov, metode dela
ter druge podatka pomembne za uspešno
izvajanje predmeta javnega natečaja,

– predlog cene storitve na obrazcu Pri-
loga 1 Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02).

Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokaci-
jah, mora dokazila iz četrte, pete, šeste,
sedme, osme, devete, desete, enajste in
dvanajste alinee priložiti za vsako lokacijo
posebej.

11. Kriteriji in merila za izbiro ponud-
nikov

Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije, ki je predmet tega jav-
nega natečaja, uporabil naslednje kriterije:

– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote,

– reference na področju predmeta jav-
nega natečaja,

– kvaliteta predloženega programa izva-
janja storitev in sicer z vidika

– raznolikost programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– ciljne populacije,
– obseg izvajanja dodatnih aktivnosti.

Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoš-
tevali kriteriji v naslednjem razmerju:

– pokritost potreb – do 60 točk,
– reference – do 10 točk,
– kvaliteta programa – do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponu-

dnikov na naslednji način
Pokritost potreb glede na predviden ob-

seg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote:

Pokritost v%
35% in več 0 točk
30–34,9% 10 točk
24–29,9% 20 točk
18–23,9% 30 točk
12–17,9% 40 točk
6–11,9% 50 točk
0–5,9% 60 točk
Reference na področju predmeta javne-

ga natečaja:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je pred-

met razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane stori-

tve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk.

V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.

Kvaliteta predloženega programa izvaja-
nja storitev, in sicer z vidika

– raznolikosti programa:
za vsako dejavnost znotraj vodenja, var-

stva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki
prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi prej-
me 2 točki, pri čemer lahko ponudnik dose-
že največ 8 točk,

– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje

pogoje kot so določeni po Pravilniku o te-
hničnih pogojih za izvajanje socialno varstve-
ne storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev
pod posebnimi pogoji ter izvajanje institucio-
nalnega varstva uporabnikov te storitve (Ura-
dni list RS, št. 101/00) prejme 4 točke,

– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obrav-

navo uporabnikov prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in in-

dividualno obravnavo uporabnikov prejme 4
točke,
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– ciljne populacije:
če je večina uporabnikov z lažjo motnjo v

duševnem razvoju in dodatnimi motnjami
prejme 2 točk,

če je večina uporabnikov z zmerno mot-
njo v duševnem razvoju prejme 4 točke,

če je večina uporabnikov z zmerno mot-
njo v duševnem razvoju in dodatnimi mot-
njami v gibanju prejme 6 točk,

če je večina upravičencev z težjo motnjo
v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih mot-
njah prejme 8 točk,

– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasovnih in

kreativnih aktivnosti, namenjenih upora-
bnikom izven storitve prejme ponudnik
2 točki, pri čemer lahko prejme največ
6 točk.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej.

Število točk bo upoštevano pri delitvi šte-
vila mest tako, da bodo glede na svojo po-
nudbo večji delež dobili ponudniki z večjim
številom točk. Kot ponudba bo upoštevano
število mest, za katerega ponudnik izpolnju-
je tehnične in kadrovske pogoje.

12. Rok in način prijave na javni natečaj
Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 2002.

Šteje se, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo do 15.
ure oddana v glavni pisarni ministrstva (soba
22) ali če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti kuverti na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj – Prijava
za javni natečaj za podelitev koncesije –
VDC“.

V primeru, da ponudnik prijavlja obe sto-
ritvi, mora vsako ponudbo izpolniti ločeno in
ju poslati vsako posebej.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
ponudnika.

Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neod-
prte.

13. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev
koncesijske pogodbe

Minister za delo, družino in socialne za-
deve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb strokovne komisije najka-
sneje do 31. 3. 2003 izbral ponudnike, ki
jim bo z odločbo podelil koncesijo za
opravljanje storitev, ki so predmet javnega
natečaja.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana po-
godba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije

Razpisno dokumentacijo dobijo intere-
senti na recepciji Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5, IV nadstropje.

Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro, v času od 1. 10. 2002
do 11. 10. 2002, pri Vladuški Cimperman,
na tel. 01/478-33-80 ali 01/478-33-76
in pri Petru Stefanoski, tel. 478-33-87.

Razpisna dokumentacija zajema:

– potrdilo o dvigu razpisne dokumenta-
cije,

– prijavo na natečaj – Priloga 1,
– obrazec 2-A in 2-B o zadostnem števi-

lu delavcev,
– obrazec za predlog cene socialno var-

stvene storitve – Priloga 1 iz Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev,

– pregled pokritosti potreb po stanju april
2002,

– osnutek pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-77998
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 103/01, 111/01, 30/02, 64/02 in
67/02) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 66/01, 103/01 in 53/02)
objavlja Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve

javni razpis
za podaljšanje sofinanciranja

programov socialnega varstva, katerim
v letu 2002 poteče večletno

sofinanciranje
Namen razpisa je podaljšanje sofinanci-

ranja programov socialnega varstva, ki jih
bo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve sofinanciralo v daljšem časovnem
obdobju. Programi bodo izbrani za sofi-
nanciranje v obdobju 2003–2007, z
možnostjo podaljšanja vsakokrat za obdob-
je 5 let. Ministrstvo bo programe izvajal-
cev, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje,
ocenilo glede na postavljene kriterije ter v
skladu z merili in razpoložljivimi sredstvi
odločilo o načinu in višini sredstev, s
katerimi bo sofinanciralo izbrani program v
letu 2003.

I. Predmet razpisa so programi, ki so bili
že sofinancirani s strani Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve na podlagi Skle-
pa o petletnem sofinanciranju in katerih so-
financiranje se izteče v letu 2002, in sicer
na naslednjih področjih:

1. programi materinskih domov in zave-
tišč za ženske,

2. programi stanovanjskih skupin, dnev-
nih centrov, centrov za svetovanje in zago-
vorništvo ter programi individualizirane po-
moči za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in njihove svojce,

3. programi urejanja socialnih stisk, po-
vezanih z uživanjem prepovedanih drog,

4. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom z že zaz-
nanimi težavami.

II. Programi bodo lahko sofinancirani v
obdobju od leta 2003 do 2007 za v razpisu
navedene programe.

Izvajalci programov se lahko prijavijo
glede na predmet razpisa in namen pro-
grama. Izvajalci, ki se prijavljajo s progra-
mom, za katerega pričakujejo, da bo iz-
bran za sofinanciranje v obdobju od leta
2003 do 2007, se prijavijo z razpisnim
obrazcem 2003–2007, in sicer za zgoraj
navedene programe.

Uporabniki v tovrstnih programih naj bi
bili praviloma vključeni v dalj časa trajajoče
aktivnosti na podlagi individualiziranih na-
črtov obravnave. Programi so posamezne-
mu uporabniku na voljo praviloma vsak dan
oziroma več ur tedensko ali pa so organizi-
rani kot mreža programov enega izvajalca
na nacionalnem nivoju. Namen programa
naj bi bila predvsem strukturna in funkcio-
nalna reorganizacija socialne mreže oziro-
ma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izva-
jalci programa so strokovni delavci in drugi
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo.
Prostovoljci v programu dopolnjujejo nosil-
no delo strokovnega kadra. Od teh progra-
mov med drugim pričakujemo, da se že
uspešno izvajajo in da je za njihovo izva-
janje potreben stalen strokovni kader.
Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo
strokovno utemeljenost, preizkušenost
programa in stabilnosti programa, zato se
lahko za ta način sofinanciranja prijavijo
samo tisti programi, ki zagotavljajo stro-
kovnost izvajanja in uspešnost izvajanja
programa, ki je tudi eden od glavnih pogo-
jev za izbor.

III. Orientacijska vrednost sredstev raz-
pisa za vse programe skupaj v letu 2003 je
350 milijonov tolarjev.

IV. Sredstva iz tega razpisa namenjamo
sofinanciranju programov v letu 2003 in mo-
rajo biti porabljena do 31. 12. 2003, razen
v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnej-
šo porabo sredstev.

V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet raz-
pisa in, ki je bil že sofinanciran na podlagi
Sklepa Ministrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve o petletnem sofinanciranju in
katerim sofinanciranje se izteče v letu 2002;

2. program je bil uspešno izvajan v ob-
dobju od leta 1998 do 2002;

3. izvajalci imajo izdelano samoevalva-
cijo programa z lastno oceno učinkovitosti
izvajanja programa in prikazom obsega
uporabnikov, ali imajo izdelano oceno
uspešnosti dela za preteklo obdobje, ali
imajo izvedeno anketo o mnenju uporabni-
kov programa o kvaliteti in ustreznosti pro-
grama;

4. izvajalci so pridobili mnenje o uspe-
šnosti izvajanega programa s strani Social-
ne zbornice Slovenije;

5. so registrirani in imajo dejavnost soci-
alnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih
aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št 34/94, 3/95, 33/95,
15/96, 89/98 in 12/99);

6. imajo zagotovljene prostorske mož-
nosti za izvajanje programa za obdobje 5
let, kar dokazujejo z dokazili;

7. program izvajajo v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu in skladno
z zakonodajo socialnega varstva;

8. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev upora-
bnikov in delež sredstev iz drugih virov;

9. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna re-
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dna zaposlitev v obsegu dela najmanj ene-
ga delavca za poln delovni čas;

10. program ima zagotovljeno strokovno
vodstvo – strokovnega delavca po zakonu o
socialnem varstvu;

11. izvajalci programa so predvsem stro-
kovni delavci in drugi usposobljeni delavci z
ustrezno izobrazbo;

12. program ima predvideno sofinanci-
ranje s strani drugih sofinancerjev najmanj v
višini 20% vseh predvidenih odhodkov;

13. program ima podporo lokalne sku-
pnosti v obliki brezplačne ali bolj ugodne
oddaje prostorov v najem, finančnih sred-
stev in podobno, kar dokazujejo z izjavami
in sklepi pristojnih organov;

14. izvajalec predloži zaključni račun za
leto 2001, ki je potrjen s strani pristojnega
organa izvajalca.

VI. Kriteriji za izbor programov, ter merila
za dodelitev sredstev in način sofinancira-
nja programov

1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2003 do
2007:

A) kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama:

1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,

2. cilji programa izhajajo iz potreb upo-
rabnikov in lokalne skupnosti,

3. potencialni uporabniki programa in po-
goji za vključitev v program so jasno opre-
deljeni, iz programa pa je razvidno, da imajo
pri vstopu prednost tisti s težjo obvladljivo
socialno stisko,

4. prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih že sofinanciranih programov
s strani MDDSZ,

5. strokovna ravnanja in druge aktivnosti
za doseganje ciljev programa so jasno opre-
deljene

6. razdelana je časovna opredelitev stro-
kovnih ravnanj in drugih aktivnosti za dose-
ganje ciljev programa,

7. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časov-
nem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,

8. program ima ustrezno vodeno doku-
mentacijo o delu z uporabniki,

9. program ima ustrezen način merjenja
rezultatov in evalvacije rezultatov,

10. program ima ustrezno kadrovsko za-
sedbo (število izvajalcev, usposobljenost iz-
vajalcev in njihove reference,...),

11. program ima izdelano vizijo dela do
leta 2007;

B) sodelovanje uporabnikov in prostovo-
ljcev v programu:

1. program temelji na principu samopo-
moči in samoorganizacije uporabnikov ali
uporabniki imajo možnost aktivnega sode-
lovanja pri načrtovanju in izvedbi programa,

2. uporabniki programa so ustrezno sez-
nanjeni s pravicami v programu,

3. izvajalci programa so tudi prosto-
voljci;

C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi in samo stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so skladni z načrtovanimi dejavnostmi pro-
grama),

2. višina urnih postavk se giblje v okvirih
urnih postavk na področju socialnega var-
stva,

3. stroški programa, glede na število
uporabnikov, niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa;

D) mnenje Socialne zbornice Slovenije:
1. izvajalec predloži pozitivno mnenje o

uspešnosti izvajanega programa s strani So-
cialne zbornice Slovenije.

Programi bodo ocenjeni v skladu s krite-
riji ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
gramov. Programi bodo za posamezni krite-
rij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravna-
ve bodo izločeni programi, ki ne bodo do-
segli skupno vseh 17 točk od kriterija A do
kriterija C, ter pridobili pozitivnega mnenja
pod točko D 1.

Merila za dodelitev sredstev:
1. programi lahko prejmejo sredstva naj-

več v višini 80% vseh predvidenih odhod-
kov programa;

2. sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela redno zaposlenih
in materialni stroški, vezani na izvajanje pro-
grama, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh
oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatne-
ga usposabljanja in stroški supervizije za
strokovne delavce. Investicije ne bodo sofi-
nancirane;

3. po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu bo
ministrstvo določilo obseg sredstev za stro-
ške dela redno zaposlenih v programu, ki
jih bo sofinanciralo. Pri tem bo upoštevalo
predvsem nujno število zaposlenih na števi-
lo uporabnikov v istovrstnih programih ter
specifičnosti programa;

4. ministrstvo bo materialne stroške pro-
gramov krilo največ do 80%. Ministrstvo
bo po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu oce-
nilo nujen obseg materialnih stroškov pro-
grama. Pri odmeri višine sredstev bo upoš-
tevalo nujnost posameznega stroška za iz-
vajanje programa ter primerjavo višine stro-
škov na uporabnika med posameznimi
istovrstnimi programi. Poleg tega bo pri
posameznih vrstah stroškov upoštevalo na-
slednja merila:

– za usposabljanja prostovoljcev in dru-
ga dodatna usposabljanja bo upoštevalo naj-
več 5.000 SIT na udeleženca. Za usposab-
ljanje prostovoljcev in dodatna usposablja-
nja se bodo štela predvsem tista usposab-
ljanja prostovoljcev, ki so nujna za izvajanje
prijavljenega programa,

– supervizija bo upoštevana za strokov-
ne delavce in strokovne sodelavce na po-
dročju socialnega varstva (po Zakonu o so-
cialnem varstvu) največ v obsegu 3 ure na
100 ur neposrednega strokovnega dela. Ta-
ko imenovana supervizija prostovoljcev bo
obravnavana kot del nujne strokovne pod-
pore in vodenja prostovoljcev, kar je del
rednega programa, za katerega so pravilo-
ma zadolženi strokovni delavci programa,

– v celotni vrednosti programa bo upoš-
tevano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, raču-
novodske storitve...).

Pri pregledu finančne konstrukcije pro-
grama se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skla-
du s svojimi merili ne more sofinancirati.
Preostali odhodki programa bodo ocenjeni
v skladu z merili razpisa in glede na njihov
pomen za izvajanje programa. S pregledom
finančne konstrukcije, ob upoštevanju pred-
videnih strokovnih ravnanj in drugih aktivno-
sti, s katerimi program dosega zastavljene
cilje, bo na podlagi meril določena višina
sredstev, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za
izvedbo programa v letu 2003. Merila bodo
uporabljena za odmero skupnih sredstev s
katerimi bo ministrstvo sofinanciralo izbrani
program in ne za sofinanciranje posamez-
nih stroškov programa. Na podlagi odmer-
jenega obsega sredstev bo izvajalec pro-
grama s pogodbo pooblaščen in zadolžen
za čimbolj racionalno uporabo sredstev na
način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega
programa.

Način sofinanciranja programov social-
nega varstva

Minister bo sprejel Sklep o izboru izva-
jalcev programov in načinu njihovega sofi-
nanciranja v obdobju od 2003 do 2007. Na
podlagi Sklepa bo sklenjena pogodba o so-
financiranju za leto 2003.

Izvajalcem, katerih programi bodo iz-
brani za sofinanciranje v obdobju od leta
2003 do 2007, bodo sredstva iz razpisa
za leto 2003, na podlagi delnih poročil,
nakazovana v mesečnih obrokih. V prihod-
njih letih bodo sredstva za izbrane progra-
me zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za
posamezno leto po merilih, ki so bila pod-
laga za določitev sofinanciranja v letu
2003, pri čemer bodo upoštevane prora-
čunske možnosti v posameznem letu, pre-
dložena vizija dela do leta 2007 in dejan-
ske širitve programov v posameznem letu.
Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za
posamezno leto, če se spremeni izvajanje
programa, razen v primeru, ko ministrstvo
soglaša s spremembami.

V letu 2007 bo minister za vse izbrane
programe, na podlagi evalvacijske študije
programa, ki bo opravljena v skladu z navo-
dili ministrstva, odločil o podaljšanju in višini
sofinanciranja programa.

VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na

obrazcu 2003 “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva
– sofinanciranje programov socialnega var-
stva od leta 2003 do 2007“.

Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo (Obrazec 2003, vzorec pogodbe) na
recepciji Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstropje,
Ljubljana ali na internetu na naslovu
http://www.sigov.si/mddsz/razpisi/pred-
stavitev.htm. Opozarjamo vas, da pri delu
z razpisno dokumentacijo na internetnem
naslovu uporabljate datoteko, ki je v Word
obliki!

2. Kompletna ponudba vsebuje nasled-
nje elemente:

A) izpolnjena prijava na razpis (razpisni
obrazec 2003), z vsemi zahtevanimi podat-
ki v obrazcu in s prilogami,

B) mnenje Socialne zbornice Slovenije,
C) izpolnjen, podpisan in z žigom oprem-

ljen vzorec pogodbe.
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3. Ponudbo z vso potrebno dokumen-
tacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ozna-
čeno z oznako v levem zgornjem kotu na
prednji strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj
– Javni razpis programov socialnega var-
stva 2003–2007“.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja!

5. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom za programe socialnega varstva do-
bite pri Marjeti Ferlan Istinič, tel.
01/478-37-21 ali mag. Borutu Grabrijanu,
tel. 01/478-34-59. Organizirano bo tudi in-
formativno srečanje, na MDDSZ, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, dne 8.10. 2002 ob 9.
uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.

5. Rok za oddajo ponudb je 28. 10.
2002.

Šteje se, da je ponudba prispela pravo-
časno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.

6. Nepravočasne ali nepravilno označe-
ne ponudbe bodo vrnjene ponudnikom ne-
odprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisa-
nem obrazcu.

Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predlo-
žiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VII/3. Ponudbe z več pro-
grami v eni kuverti bodo v postopku odpira-
nja izločene iz nadaljnjega postopka oce-
njevanja!

7. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 30. 10. 2002, na Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.

8. Ponudniki  bodo  o  izboru  progra-
mov, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve v letu
2003–2007, pisno obveščeni v roku 40
dni od dneva, ko bo končano odpiranje
ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-77747
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96 in 67/01; v nadaljevanju: zakon),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega skla-
da Republike Slovenije za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja (Ur. l. RS, št. 45/02) ter sklepa
Vlade RS z dne 23. 5. 2002, o poslovnem
in finančnem načrtu Javnega sklada za leto
2002 objavlja Javni sklad Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja (v nada-
ljevanju: Javni sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje podjetniških projektov,
ki se izvajajo na razvojno omejevanih

obmejnih območjih

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil, nepovratnih sredstev ter jam-
stev Javnega sklada upravičencem (fizične
osebe in poslovni subjekti) iz razvojno ome-
jevanih obmejnih območij ob mejah z Itali-
jo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško s pro-
jekti gospodarskih dejavnosti. Občine iz
razvojno omejevanih obmejnih območij so
določene v točki 3.b iz 3. člena Uredbe o
vrednostih meril za določitev območij s po-
sebnimi razvojnimi problemi in določitvi ob-
čin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št.
59/00).

2. Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
jektov gospodarskih dejavnosti.

3. Višina razpisanih sredstev:
– 350,000.000 SIT ugodnih posojil,
– 100,000.000 SIT nepovratnih sred-

stev ter
– 200,000.000 SIT jamstev.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Podpore se namenjajo začetnim in-

vesticijskim projektom gospodarskih dejav-
nosti, ki se izvajajo na razvojno omejevanih
obmejnih območjih s posebnimi razvojnimi
problemi (Uredbe o vrednostih meril za do-
ločitev območij s posebnimi razvojnimi pro-
blemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila; Ur. l. RS, št. 59/00). Občine iz
razvojno omejevanih obmejnih območji so:
Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Čren-
šovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Do-
brovnik-Dobronak, Dornava, Gorišnica,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš-Hodos, Ilir-
ska Bistrica, Kanal, Kobarid, Kobilje, Ko-
čevje, Kostel, Kozje, Kuzma, Lendava, Lju-
tomer, Loška dolina, Loški Potok, Maj-
šperk, Markovci, Metlika, Mežica, Morav-
ske Toplice, Odranci, Ormož, Osilnica,
Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Pucon-
ci, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Roga-
ška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Šalovci,
Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika Pola-
na, Videm, Zavrč, Žetale.

2. Projekti gospodarskih dejavnosti mo-
rajo izboljšati konkurenčnost, omogočati te-
hnološko prenovo in specializacijo ter bo-
ljšo prilagoditev tržnemu poslovanju.

3. Upravičenci: pravico kandidiranja na
razpisu imajo gospodarske družbe, samo-
stojni podjetniki in obrtniki, registrirani z de-
javnostjo v Republiki Sloveniji ter začetniki
(ki morajo pogoje za opravljanje dejavnosti
izpolnjevati ob dokončanju investicije), ki bo-
do projekt izvajali na navedenih območjih.

4. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim inve-

sticijam v proizvodne in storitvene objekte
ter opremo.

Projekti, ki so predmet sofinanciranja,
lahko zajemajo investicije v osnovna sred-
stva (priznani stroški):

– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastruktur-

nega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme.
Sofinancirane začetne investicije v pro-

izvodne ter storitvene objekte ter opremo,
se morajo:

– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,

– obravnavati, kot sredstva, ki se amorti-
zirajo,

– kupiti od tretje osebe,
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku

investicije.
III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo

za sredstva na obrazcu Javnega sklada vr-
ste B ter v primeru zaprošenega jamstva
tudi obrazec D. Obrazca sta sestavni del
razpisne dokumentacije.

Obrazcu morajo biti priložene priloge in
dokazila, ki jih zahteva Javni sklad od upra-
vičenca in so navedene v poglavju V. tega
razpisa in na posameznem obrazcu za pri-
javo.

2. Upravičenec mora k obrazcu in zahte-
vanim prilogam iz poglavja V. tega razpisa
priložiti še:

– poslovni načrt, če je vrednost investi-
cije do 10 mio SIT,

– investicijski program, če je vrednost
investicije nad 10 mio SIT.

3. Minimalna višina investicijskih projek-
tov javnega razpisa ne sme biti nižja od
2,500.000 SIT, minimalna višina skupno za-
prošenih sredstev pa ne nižja od 1,000.000
SIT.

4. Sredstva po tem razpisu se dodelijo v
kombinaciji nepovratnih in posojilnih sred-
stev ter jamstva (kolikor je bilo jamstvo za-
prošeno in odobreno).

IV. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani javnega sklada so-

financiran v višini do največ 40% priznanih
stroškov investicijske vrednosti. Delež po-
sojila v finančni konstrukciji je lahko največ
30% priznane investicijske vrednosti, delež
nepovratnih sredstev pa je lahko največ 10%
od priznane investicijske vrednosti.

2. Posojilni pogoji: doba odplačevanja
posojila do 15 let (moratorij ni vključen),
obrestna mera TOM+2,0% in do dvoletni
moratorij na odplačevanje posojila.

3. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

4. Posamezno jamstvo se lahko izda le v
višini do 80% obveznosti iz sklenjene ali
bodoče kreditne pogodbe.

5. Posojila ni mogoče najeti za refinanci-
ranje obstoječih kreditov pri poslovnih ban-
kah. Posojilo pa se lahko porabi za refunda-
cijo računov in situacij plačanih iz kratko-
ročnih kreditov, najetih in vloženih v investi-
cijo, ki je predmet vloge po tem razpisu,
vendar največ v višini 40%.

6. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije ra-
čunov za dela, izvršena največ eno leto pred
objavo tega javnega razpisa iz lastnih virov,
praviloma največ v višini 30% dodeljenega
posojila. Če je predložena gradbena situa-
cija, mora biti priloženo tudi dokazilo o pla-
čilu. Za nadzorni organ, ki je situacijo potr-
dil, pa mora biti priloženo tudi dokazilo o
njegovi strokovni usposobljenosti. Upravi-
čenec lahko v obliki gotovine porabi največ
20% dodeljenega posojila, a ne več kot
400.000 SIT.

Črpanje nepovratnih sredstev se vrši na
podlagi dokumentacije za dela izvršena naj-
več eno leto pred objavo tega javnega raz-
pisa in sicer v obliki refundacije računov
praviloma do celote.

7. Črpanje dodeljenih sredstev je v kom-
binaciji posojilnih in nepovratnih sredstev.
Način črpanja je tak, da se praviloma obe
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vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod
pogojem, da je odstop od ene vrste sred-
stev avtomatično odstop od druge vrste
sredstev.

8. Posojilo oziroma jamstvo upraviče-
nec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke
na premoženje, pri zavarovalnici ali z dru-
gim, temu instrumentu enakovrednim jam-
stvom.

9. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% začetne investicije v obliki la-
stnih sredstev (dokazilo o zagotavljanju la-
stnega deleža sredstev).

10. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vre-
dnostjo investicije.

11. Prejemnik spodbud mora podati iz-
javo, da ni prejel sredstev oziroma v kolikor
je že prejel sredstva za isti namen, iz kak-
šnega drugega javnega vira, z navedbo vira.

12. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5
meseca od vročitve sklepa o odobritvi pro-
jekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih
sredstev je do 2,5 meseca od dneva skleni-
tve pogodbe.

13. Če upravičenec, ki so mu bila sred-
stva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko od-
stopil od zahteve za sofinanciranje in skleni-
tve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahte-
ve za sofinanciranje investicije in odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v
sklepu dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje.

V. Vsebina vloge
1. Upravičenci oddajo vlogo na obrazcu

vrste B in D (za jamstvo). Podatke, ki se
nanašajo na projekt, je potrebno vpisati na
obrazec, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije. Iz finančne konstrukcije s časov-
no dinamiko koriščenja sredstev mora biti
razvidna celotna vrednost naložbe ter ob-
seg investicije, ki je predviden za posamez-
no leto.

2. Poslovni načrt, če je vrednost investi-
cije do 10 mio SIT, investicijski program, če
je vrednost investicije nad 10 mio SIT.

3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni.

4. Potrdilo o državljanstvu upravičenca
(če je fizična oseba) (lahko kopija nove ose-
bne izkaznice ali potnega lista).

5. V primeru graditve gradbeno dovolje-
nje ali odločba o priglasitvi del (v skladu z
Zakonom o graditvi objektov, Ur. l. RS, št.
34/84, 29/86, 59/96, 45/99, 42/00 in
52/00).

6. Overjena pogodba o nakupu objek-
tov, izvajalska pogodba s predračunom, po-
godba o nakupu opreme oziroma nepre-
mičnine, računi za nabavo opreme. Pri pri-
javi se lahko predloži predračune in pred-
pogodbe. Pri črpanju pa se mora predložiti
račune in pogodbe.

7. Izvedeniško mnenje zapriseženega
sodnega cenilca o dejanski vrednosti ob-
jekta (v primeru nakupov nepremičnin).

8. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) (ki ni
starejši od 1 meseca) in posestni(e) list(e)
star(e) največ 1 mesec ter v primeru gradi-
tve drugo ustrezno dokazilo o pravici grad-

nje na določeni nepremičnini (na zemljišču,
če gre za novo ali nadomestno gradnjo) in
na objektu, če gre za rekonstrukcijo oziro-
ma obnovo objekta, ki je sposobno za vpis v
zemljiško knjigo (kupoprodajna pogodba,
overjena v skladu z zakonom, pogodba o
prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča
sklenjena v obliki notarskega zapisa in po-
dobno). V primeru, da upravičenec ni la-
stnik, pa mora poleg enega od naštetih do-
kumentov priložiti najmanj desetletno zaku-
pno pogodbo za zemljišče oziroma objekte.

9. Registracijske listine, obrtna dovolje-
nja ali priglasitvena listina.

10. Bilanca stanja in Bilanca uspeha za
leti 2000 in 2001 (razen za začetnike) potr-
jena s strani DURS-a.

11. Izjava upravičenca o že prejetih
podporah za isti projekt oziroma izjava da
pomoč še ni bila prejeta (razpisni obrazec
št. 3).

12. Potrdila drugih kreditodajalcev
(bank) o zadolžitvah ali pod materialno in
kazensko odgovornostjo podana izjava, da
takih zadolžitev ni.

13. Potrdilo o prometu na transakcij-
skem računu.

14. Podpisano in izpolnjeno izjavo, o
istovetnosti navedb v vlogi in priloženih do-
kumentov (razpisni obrazec št. 1).

15. Podpisano in izpolnjeno izjavo, da
se upravičenec strinja z pogoji javnega raz-
pisa (razpisni obrazec št. 2).

16. Originalno potrdilo pristojnega sodi-
šča, da upravičenec ni v postopku prisilne
poravnave, likvidacije in stečajnem postop-
ku, ki ni starejše od 30 dni.

17. Kolikor investicija leži na območju
dokumentiranega sektorskega ali lokalnega
programa, se priloži potrdilo o vključenosti
v tak program.

18. Izjava o zagotavljanju lastnih sred-
stev do višine 25% vrednosti investicije.

19. Kopija posojilne pogodbe z banko
ali drugo ustrezno listino oziroma izjavo kre-
ditodajalca (banke), da je prosilec vložil po-
polno vlogo za odobritev kredita in da ima
kreditodajalec ob predložitvi ustreznih zava-
rovanj, brezpogojen namen s prosilcem
skleniti kreditno pogodbo (v primeru, da je
zaprošeno jamstvo).

20. Izjava banke o razvrstitvi posojiloje-
malca v bonitetni razred (v primeru jamstva).

21. Poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih posojiloje-
malca po stanju na dan predložitve vloge za
izdajo jamstva (če je upravičenec iz gospo-
darske dejavnosti in če je zaprošeno jam-
stvo).

22. Obrazec BON2, banke ki vodi upra-
vičencev transakcijski račun, če je prosilec
pravna oseba (v primeru zaprošenega jam-
stva).

VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
– regionalni vidik lokacije investiranja

(stopnja ogroženosti območja, stopnja brez-
poselnosti, obmejno ali drugo varovano ob-
močje, vključenost projekta v širše celovite
programe);

– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna spo-
sobnost proizvodov in storitev, ocena finan-
čne uspešnosti projekta, interna stopnja do-
nosnosti projekta);

– izvedljivost investicije (kreditna sposo-
bnost upravičenca, boniteta upravičenca,
ekološka ustreznost investicije, ocena or-
ganizacijske sposobnosti upravičenca).

Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja

predstavlja 35% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta

predstavljajo 35% vrednosti ocene;
– izvedljivost investicije predstavlja 30%

vrednosti ocene.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do 100

in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je en mesec od

objave tega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na zgornji naslov
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
razpis – projekti gospodarske dejavnosti“.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v sloven-
ski valuti (SIT).

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na

sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ri-
bnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure, osebno ali po naro-
čilu. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.

Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič tel. 01/836-19-53, Katja Divjak
tel. 01/836-19-53.

3. Stroški zavarovanja posojila, manipu-
lativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičen-
ci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev s po-
oblaščeno banko.

4. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma na-
roči strokovno mnenje o projektu.

VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopol-

ne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahteva-
nem roku. Vloge, ki jih upravičenec v roku 8
dni od dneva prejema obvestila ne dopolni,
bodo kot nepopolne zavržene.

2. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bo-
do zavržene.

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bodo kot neutemeljene za-
vrnjene.

4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev sredstev več, kot je na razpolago sred-
stev, ima komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog pravico zmanjšati delež poso-
jila in nepovratnih sredstev v finančni kon-
strukciji.

Komisija v primeru iz prejšnjega odstavka:
– višino odobrenih sredstev omeji vsem

upravičencem enako ali
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– sredstva odobri upravičencem iz višje-
ga prioritetnega razreda v višini upravičeno
zaprošenega zneska ali omejenega upravi-
čeno zaprošenega posojila ali

– sredstva odobri vsem upravičencem,
vendar v različni omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska glede na uvrstitev upra-
vičenca v prioritetni razred.

5. Komisijo za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enako-
vredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele pravočasno oziroma bodo do-
polnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodi-
la zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava so uradna tajnost.

6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep
se lahko na naslov Javnega sklada vloži pri-
tožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa
upravičencu. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. O rezultatih pritožb odloči ministri-
ca za gospodarstvo.

Postopek izbire Javnega sklada bo
potekal skladno s splošnimi pogoji po-
slovanja Javnega sklada RS za regionalni
razvoj.

Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozi-
tivni rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dode-
ljenih spodbudah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev

pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
7. Javni sklad bo spremljal namensko

porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, ima pravico takoj za-
htevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o nači-
nu obračunavanja zamudnih obresti (Ur. l.
RS, št. 14/92).

Javni sklad RS
za regionalni razvoj

in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja

Ribnica

Ob-77749
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96 in 67/01; v nadaljevanju: zakon),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega skla-
da Republike Slovenije za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja (Ur. l. RS, št. 45/02) ter sklepa
Vlade RS z dne 23. 5. 2002, o poslovnem
in finančnem načrtu Javnega sklada za leto
2002 objavlja Javni sklad Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja (v nada-
ljevanju: Javni sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih

za financiranje infrastrukturnih
projektov ter projektov iz regionalnih

razvojnih programov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil občinam.
2. Predmet razpisa so projekti infrastruk-

ture na področjih:
a) vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij

ali skupin posameznih porabnikov (vključu-
je zajetje, cevovod do hišnega priključka in
potrebno čiščenje),

– individualna oskrba posameznega po-
rabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega pri-
ključka in potrebno čiščenje),

b) lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih

cest ali rekonstrukcije tistih prometnic, ki jih
je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lo-
kalne ceste (Uredba o kategorizaciji držav-
nih cest – Ur. l. RS, št. 33/98, 48/99,
102/99, 69/00, 79/00 in 97/00),

c) kanalizacijskega omrežja:
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to

potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziro-
ma drugih ekoloških zahtev,

d) podjetniške infrastrukture, ki podpira
izgradnjo in nastajanje novih industrijskih in
obrtnih con.

3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 300 mio

SIT ugodnih posojil, kar je določeno s po-
slovnim in finančnim načrtom javnega skla-
da za leto 2002.

II. Pogoji za dodelitev in nameni dodelje-
vanja sredstev

1. Namen
Podpore so prednostno namenjene fi-

nanciranju naložb, ki se izvajajo na obmo-
čjih s posebnimi razvojnimi problemi (Ured-
ba o vrednosti meril za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila– Ur. l. RS,
št. 59/00). Izgradnja lokalne oziroma regi-
onalne infrastrukture mora omogočiti po-
spešen razvoj področja in zmanjševanje za-
ostajanja pri osnovnih kazalcih razvitosti. Z
investicijo v podjetniško infrastrukturo se
mora izboljšati konkurenčnost, tehnološka
prenova in specializacija ter prilagoditve trž-
nemu poslovanju. Podjetniške in obrtne
cone v neindustrijskih okoljih morajo izo-
blikovati temeljne vzvode za gospodarski
razvoj.

2. Upravičenci
Pravico kandidiranja na razpisu imajo ob-

čine.
3. Pogoji
Projekt bo s strani Javnega sklada sofi-

nanciran v višini do največ 50% investicijske
vrednosti. Posojilni pogoji: doba odplače-
vanja do 8 let, obrestna mera TOM + 2% in
enoletni moratorij na odplačevanje posojila.

III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo

za sredstva na originalnem obrazcu Javne-
ga sklada vrste C, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Obrazcu morajo biti prilo-
žene priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni
sklad od upravičenca in so navedene v po-

glavju V. tega razpisa in na posameznem
obrazcu za prijavo.

2. Upravičenec mora k vlogi priložiti in-
vesticijski program izdelan v skladu z Ured-
bo o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega znača-
ja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).

3. Upravičenec, ki se poteguje za pod-
poro iz tega razpisa mora predložiti projekt,
katerega investicijska vrednost je minimal-
no 6,000.000 SIT.

4. Upravičenec mora prispevati najmanj
25% investicijske vrednosti projekta iz la-
stnih virov.

5. Upravičenci, ki so se prijavili na razpi-
sa Ministrstva za gospodarstvo za sofinanci-
ranje projektov regionalne infrastrukture na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi
za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
98-99/01, 105-106/01) in razpis za sofi-
nanciranje izvedbenih delov regionalnih raz-
vojnih programov za leti 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 28/02, 64-66/02) in niso uspeli
na razpisu ali pa so dodeljena sredstva nižja
od zaprošenih, se lahko prijavijo še na ta
razpis.

IV. Finančni pogoji
1. Doba odplačevanja posojila ne more

biti daljša od ekonomske dobe projekta.
2. Posojila upravičenec praviloma zava-

ruje z garancijsko izjavo občine oziroma me-
nicami ali z drugim, temu instrumentu ena-
kovrednim jamstvom.

3. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije ra-
čunov za dela, izvršena največ eno leto pred
objavo tega razpisa iz lastnih virov, pravilo-
ma največ v višini do 30% odobrenega po-
sojila. Če je predložena gradbena situacija,
mora biti priloženo tudi dokazilo o plačilu.
Za nadzorni organ, ki je situacijo potrdil, pa
mora biti priloženo tudi dokazilo o njegovi
strokovni usposobljenosti.

Črpanje preostale višine odobrenih sred-
stev (praviloma ostalih 70% odobrenih sred-
stev) se vrši na podlagi predložitve ustreznih
še neplačanih računov oziroma gradbenih
situacij, za plačilo katerih se odobrena sred-
stva nakažejo na transakcijski račun upravi-
čenca-občine. Upravičenec mora najkasne-
je v roku 8 dni od dneva nakazila sredstev s
strani javnega sklada, dostaviti javnemu skla-
du originalno dokazilo o plačilu računa.

4. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 me-
seca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sred-
stev je do 2,5 meseca od dneva sklenitve
pogodbe.

5. Če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogod-
be z Javnim skladom v roku, določenem v
sklepu, se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofinan-
ciranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se
bo smatralo, da je upravičenec enostran-
sko odstopil od zahteve za sofinanciranje in
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku,
določenem v sklepu dostavil ustrezne do-
kumentacije za črpanje.

6. Posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah.

7. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vred-
nostjo investicije.
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V. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge C. Podatke,

ki se nanašajo na projekt, je potrebno vpi-
sati na obrazec, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Iz finančne konstrukcije s
časovno dinamiko koriščenja sredstev mo-
ra biti razvidna celotna vrednost naložbe ter
obseg investicije, ki je predviden za posa-
mezno leto.

2. Investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila in-
vesticijskega značaja, Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98 in 43/99).

3. Poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno izgradnjo.

4. Dokumentirano izjavo upravičenca o
zagotovitvi lastnih sredstev do 25% vredno-
sti investicije in ostalih sredstev.

5. Gradbeno dovoljenje ali odločba o
priglasitvi del (v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86,
59/96, 45/99, 42/00 in 52/00).

6. Račun z dokazilom o plačilu ali potrje-
na situacija s strani nadzornega organa z
dokazilom o strokovni usposobljenosti ali
notarsko overjena pogodba o nakupu ob-
jektov, izvajalska pogodba s predračunom,
pogodba o nakupu opreme oziroma nepre-
mičnine. Pri prijavi se lahko predloži predra-
čune in predpogodbe. Pri črpanju pa se
mora predložiti račune in pogodbe.

7. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) (ki ni
starejši od 1 meseca) ter v primeru graditve
še drugo ustrezno dokazilo o pravici grad-
nje na določeni nepremičnini (na zemljišču,
če gre za novo ali nadomestno gradnjo) in
na objektu, če gre za rekonstrukcijo oziro-
ma obnovo objekta, ki je sposobno za vpis v
zemljiško knjigo (kupoprodajna pogodba,
overjena v skladu z zakonom, pogodba o
prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča
sklenjena v obliki notarskega zapisa in po-
dobno). V primeru, da upravičenec ni la-
stnik, pa mora poleg enega od naštetih do-
kumentov priložiti najmanj desetletno zaku-
pno pogodbo za zemljišče oziroma objekte.

8. Prikaz lokacije naložbe z navedbo ozi-
roma prikazom poteka infrastrukturnega ob-
jekta, če gre za infrastrukturni objekt kot
cesta, vodovod, kanalizacija (npr. izris pote-
ka na katastrskem načrtu).

9. Izjava upravičenca o prejetih podpo-
rah za isti projekt (iz proračuna Republike
Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izja-
va, da pomoč še ni bila prejeta (razpisni
obrazec št. 3).

10. Izjava upravičenca o resničnosti na-
vajanja podatkov (razpisni obrazec št. 1).

11. Kolikor investicija leži na območju
dokumentiranega sektorskega ali lokalnega
programa, se priloži potrdilo o vključenosti
v tak program.

12. Parafirana garancijska izjava občine
(razpisni obrazec št. 2).

VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi,
– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta (začetek inve-

sticije, investicija v teku, investicija v za-
ključni fazi),

– izvedljivost projekta,
– prispevek projekta k doseganju ciljev

regionalne politike in drugih nacionalnih ci-
ljev.

Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na

območju s posebnimi razvojnimi problemi
predstavlja 45% vrednosti ocene;

– kakovost prijavljenega projekta pred-
stavlja 15% vrednosti ocene, ocenjena bo
na podlagi strokovnega mnenja komisije;

– faza izgradnje projekta (začetek inve-
sticije, investicija v teku, investicija v za-
ključni fazi) predstavlja 10% vrednosti oce-
ne; prednost bodo imele investicije v za-
ključni fazi;

– izvedljivost projekta predstavlja 15%
vrednosti ocene, ocenjena bo na podlagi
predložene strukture finančnih virov za pri-
javljeni projekt; prednost bodo imele inve-
sticije, ki imajo v strukturi finančnih virov
več lastnih sredstev in lastne soudeležbe
krajanov;

– prispevek projekta k doseganju naci-
onalnih ciljev predstavlja 15% vrednosti
ocene.

Vsa merila bodo točkovana od 1 do 10
in ponderirana z vrednostjo posameznega
merila. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali
večje število točk.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je en mesec od

objave tega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Prijavitelji vložijo vloge (vsako posebej)
na naslov: Javni sklad RS za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis
– projekti infrastrukture“. Na ovitku mora
biti jasno naveden naziv in naslov prijavite-
lja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v sloven-
ski valuti (SIT).

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na

sedežu Javnega sklada RS za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan od
9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletni strani Javnega skla-
da: http://www.rdf-sklad.si.

Kontaktni osebi Javnega sklada: Franc
Florjančič, tel. 01/836-19-53, Irena Marn,
tel. 01/836-19-53.

3. Stroški zavarovanja posojila, manipu-
lativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičen-
ci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Jav-
nim skladom RS za regionalni razvoj.

4. Javni sklad lahko od upravičenca za-
hteva dodatno dokumentacijo oziroma na
svoje stroške preverja dokumentacijo oziro-
ma naroči strokovno mnenje o projektu.

VIII. Obravnava vlog
1. Upravičence, katerih vloge bodo ne-

popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpi-
ranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahte-
vanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v ro-
ku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

2. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bo-
do zavržene.

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bodo kot neutemeljene za-
vrnjene.

4. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev sredstev več, kot je na razpolago sred-
stev, ima komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog pravico zmanjšati delež poso-
jila v finančni konstrukciji.

Komisija v primeru iz prejšnjega odstavka:
– višino odobrenih sredstev omeji vsem

upravičencem enako ali
– sredstva odobri upravičencem iz višje-

ga prioritetnega razreda v višini upravičeno
zaprošenega zneska ali omejenega upravi-
čeno zaprošenega posojila ali

– sredstva odobri vsem upravičencem,
vendar v različni omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska glede na uvrstitev upra-
vičenca v prioritetni razred.

5. Komisijo za obravnavo vlog in pripra-
vo predloga za odločanje bo imenovala
uprava javnega sklada. Komisija bo enako-
vredno obravnavala vse popolne vloge, ki
bodo prispele pravočasno oziroma bodo do-
polnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodi-
la zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava so uradna tajnost.

6. Upravičenci bodo o obravnavi vlog
pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni
po izteku razpisnega roka. Zoper ta sklep
se lahko na naslov Javnega sklada vloži pri-
tožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa
upravičencu. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. O rezultatih pritožb odloči ministri-
ca za gospodarstvo.

Postopek izbire Javnega sklada bo pote-
kal skladno s splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.

Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozi-
tivni rešitvi uprava Javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dode-
ljenih spodbudah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev

pogodbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
5. Javni sklad bo spremljal namensko po-

rabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugoto-
vil, da sredstva niso bila uporabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena ali da so
bila sredstva odobrena na podlagi neresnič-
nih podatkov, imata pravico takoj zahtevati
od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za ob-
dobje od dneva nakazila do dneva vračila po
zakonu o predpisani meri zamudnih obresti
in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95)
ter po odredbi o načinu obračunavanja za-
mudnih obresti (Ur. l. RS, št. 14/92).

Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja
Ribnica

Ob-78015
Na podlagi sklepa 36. seje Sveta funda-

cije za financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljublja-
na, Stegne 21 c, fundacija objavlja
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javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v

letu 2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma

sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih progra-

mov in storitev invalidskih organizacij ter pro-
gramov humanitarnih organizacij za reševa-
nje socialnih stisk in težav oziroma reševa-
nje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdr-
ževanje.

2. Višina razpoložljvih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitar-

nih organizacij se za leto 2003 načrtuje:
a) za invalidske
organizacije 2.611,000.000 SIT,
b) za humanitarne
organizacije 870,000.000 SIT,
(od tega praviloma
50% za dobrodelne
organizacije in 50%
za organizacije za
samopomoč)
Skupaj 3.481,000.000 SIT

3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziro-

ma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo po-

sebne socialne programe in storitve ter dru-
ge programske sestavine zaradi uveljavlja-
nja posebnih potreb in interesov invalidov,
utemeljenih na značilnosti invalidnosti po po-
sameznih funkcionalnih okvarah, ki ogroža-
jo socialni položaj invalidov (64. člen Zako-
na o socialnem varstvu v povezavi s 4. čle-
nom Pravil FIHO);

– humanitarne organizacije, ki izvajajo
dejavnost dobrodelnih organizacij ali orga-
nizacij za samopomoč zaradi reševanja so-
cialnih stisk in težav ljudi, katerih življenje je
ogroženo ter zagotavljanja posebnih potreb
neposredno prizadetih posameznikov za
čimbolj enakopravno vključevanje v življenje
(62. in 63. člen Zakona o socialnem var-
stvu v povezavi s 4. Pravil FIHO).

Navedene organizacije morajo skladno
z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev fun-
dacije za financiranje invalidskih in huma-
nitarnih organizacij v RS izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvr-
ščene pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323 in N/85.329,

– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posamez-
nike na celotnem območju države,

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvaja-
jo v okviru javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2003, iz kate-
rega so razvidni posebni socialni programi
in storitve, redno delovanje organizacije (po-
slovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v
osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,

– da so posredovale poročila o izvedbi
programov v skladu s 23. členom pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev

fundacije v RS, če so prejele sredstva za
leto 2002,

– da izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov in storitev ni pogojeno s članstvom
v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpol-

njujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno
ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na
sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21 c,
vsak dan od 9. do 14. ure.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program.

Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev priložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe pristojnega uprav-
nega organa o registraciji invalidske oziro-
ma humanitarne organizacije,

– fotokopijo sklepa pristojnega upravne-
ga organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti (na podlagi uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti),

– pogodbo ali sklep o sofinanciranju so-
cialnih programov v letu 2002 s strani mini-
strstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlo-
vanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2002 prejema-
li sredstva iz navedenih naslovov.

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po

objavi tega razpisa.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je tre-

ba poslati po pošti priporočeno v zapečate-
ni ovojnici na naslov: Fundacija za financira-
nje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organiza-
cij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljate-
lja in šifro dejavnosti.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno poši-
ljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fun-
dacije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.

Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvi-
dno kdo jih pošilja, se bodo neodprte za-
vrgle.

Vse dodatne informacije in navodila v
zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od 9.
do 12. ure po telefonu: 01-511-45-60 ali
osebno v prostorih fundacije.

6. Postopek odpiranja vlog in posredo-
vanje ugovora na zapisnik

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpi-
sne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji
vodili zapisnik, ki bo vseboval:

– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavni-

kov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim ime-

nom vlagatelja,

– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-
bo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpi-
snih pogojev,

– ugotovitve o popolnosti vlog z naved-
bo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popol-
ne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.

Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humani-
tarnim organizacijam, ki so vložile zahtev-
ke za pridobitev sredstev FIHO v letu 2003.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni od-
bor o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva
prejema ugovora. Odločitev nadzornega
odbora  o  ugovoru  na  zapisnik  je  do-
končna.

Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pi-
sno pozoveta tiste organizacije, katerih vlo-
ge niso bile popolne, da jih v 10 dneh do-
polnijo.

Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.

7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sred-
stev

Pristojni komisiji za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organiza-
cijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fun-
dacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organiazcij v RS pripravili predlog raz-
poreditve sredstev FIHO za leto 2003 in ga
posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o raz-
poreditvi sredstev fundacije za leto 2003 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.

8. Izplačila odobrenih sredstev
Sredstva za izvajanje programov, delo-

vanje in naložbe bodo invalidske in humani-
tarne organizacije prejemale kot mesečno
akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev
FIHO v letu 2003 manjši ali večji od načrto-
vanega, bo svet FIHO sprejel sklep o zman-
šanju ali povečanju odobrenih sredstev v
skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO.

Fundacija za financiranje
Invalidskih in humanitarnih

organizacij v RS

Št. 4023-294/02-2 Ob-77815
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01 in 53/02) in Pra-
vilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
programe kmetijstva v Mestni občini Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 63/02), objavlja Me-
stna občina Ljubljana, Mestni trg 1

javni razpis
za dodelitev sredstev za programe

kmetijstva v Mestni občini Ljubljana v
letu 2002

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev ne-

povratnih sredstev za izvedbo programov
kmetijstva na območju MOL za naslednje
namene:
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1. ukrepe za razvoj podeželja,
1.a) postavitev trajnih sadnih nasadov,
1.b) urejanje pašnih površin,
2. programe organizacije proizvajalcev,
3. program varnega dela s kmetijskimi

stroji.
II.Skupni znesek razpisanih sredstev za

izvedbo programov kmetijstva je 9,600.000
SIT.

Sredstva so zagotovljena v proračunu
MOL na postavkah:

042113 v višini 3,000.000 SIT,
042114 v višini 1,100.000 SIT,
042101 v višini 4,000.000 SIT,
042105 v višini 1,500.000 SIT.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve sredstev za

ukrepe za razvoj podeželja so fizične ose-
be, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ima-
jo obdelovalne površine na območju Me-
stne občine Ljubljana ter izpolnjujejo druge
pogoje določene po posameznih namenih v
tem javnem razpisu.

Upravičenci do dodelitev sredstev za
programe organizacij kmetijskih prideloval-
cev so pravne osebe, ki združujejo kmetij-
ske proizvajalce z območja Mestne občine
Ljubljana in za njih organizirajo proizvodnjo,
skupno dodelavo in predelavo ter izvajajo
trženje kmetijskih pridelkov ter živil in imajo
najmanj 50 članov.

Upravičenci do dodelitve sredstev za
program varnega dela s kmetijskimi stroji so
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče in
so lastniki najmanj 3 ha obdelovalnih povr-
šin na območju Mestne občine Ljubljana,
opravljajo kmetijsko dejavnost in so vključe-
ne v eno od organizacij kmetijskih proizva-
jalcev (zadruga, društvo, združenje, druge
oblike povezovanja) ter izpolnjujejo druge
pogoje določene v tem javnem razpisu.

IV. Pogoji in merila pod katerimi se do-
deljujejo sredstva

1. Ukrepi za razvoj podeželja
1.a) Postavitev trajnih sadnih nasadov
Sredstva se dodeljujejo za kritje stro-

škov:
– priprave zemljišča,
– nakup opore,
– nakup mreže za ograjo.
Višina dotacije znaša do 40% investicije.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen izved-

beni načrt za postavitev sadnega nasada
minimalne površine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1
ha koščičarjev, ki ga izdela usposobljena
organizacija.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog:

– ki bodo pridelovali sadje na ekološki
način,

– ki bodo posadili večji nasad.
1.b) Urejanje pašnih površin
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup opreme za ograditev pašnikov z

električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke,

– nakup opreme za ureditev napajališč
za živino.

Višina dotacije znaša do 40% stroškov
investicije.

Pogoj za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora imeti potrjen načrt

ureditve pašnika minimalne površine 3 ha,
ki ga je izdelala usposobljena organizacija.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki bodo urejali večje pa-
šnike.

2. Programi organizacij kmetijskih proiz-
vajalcev

Sredstva se dodeljujejo za nakup opre-
me in strojev za dodelavo in predelavo kme-
tijskih pridelkov in pripravo živil za trg.

Višina dotacije znaša do 25% stroškov
nakupa opreme in strojev za dodelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov in pripravo
živil za trg.

Prednost pri dodeljevanju dotacij imajo
predlagatelji vlog, ki združujejo več proizva-
jalcev z območja Mestne občine Ljubljana.

3. Program varnega dela s kmetijskimi
stroji

Sredstva se dodeljujejo za kritje stro-
škov zavarovanja in tehničnega pregleda
traktorjev.

Višina dotacij znaša do 50% stroškov za-
varovanja in tehničnega pregleda traktorjev.

Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenec mora imeti prebivališče na

hribovitem območju
Traktor mora biti zavarovan in registriran

za tekoče leto.
V. Dodatni pogoji in merila
Skupna višina vseh prejetih sredstev iz

proračuna Republike Slovenije, proračunov
lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za
posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s
smernicami za državno pomoč v kmetijskem
sektorju (2000/C 28/02).

Če so predložene vloge predlagateljev
za dodelitev dotacij po posameznih name-
nih enakovredne, ima prednost predlaga-
telj, ki do sedaj še ni prejel nobene podpo-
re iz javnih sredstev in mu je kmetijstvo
osnovna dejavnost, program z območja z
omejenimi proizvodnimi dejavniki in pro-
gram, v katerem je prejemnik zagotovil večji
delež lastnih sredstev.

VI. Roki do katerega morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do 25. 11. 2002.

VII. Vloga za dodelitev sredstev in doku-
menacija, ki mora biti priložena k vlogi

Vloga za dodelitev sredstev za ukrepe za
razvoj podeželja (namen pod točko 1.a in
1.b) se pripravi na obrazcu “Obrazec – ukre-
pi na podeželju“. Vlogi je potrebno priložiti
vse dokumente navedene v vlogi.

Vloga za dodelitev sredstev za progra-
me organizacij kmetijskih proizvajalcev (na-
men pod točko 2) se pripravi na obrazcu
“Obrazec – kmetijski proizvajalci“. Vlogi je
potrebno priložiti vse dokumente navede-
ne v vlogi.

Vloga za dodelitev sredstev za programe
varnega dela s kmetijskimi stroji (namen pod
točko 3) se pripravi na obrazcu “Obrazec –
traktorji“. Vlogi je potrebno priložiti vse do-
kumente navedene v vlogi.

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje

Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev za namene pod točko 1.a, 1.b in 2
z vsemi potrebnimi dokazili v roku 15 dni od
dneva objave javnega razpisa na naslov: Me-
stna občina Ljubljana, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3,
Ljubljana. Vloga mora biti v zapečatenem

ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z na-
slovom predlagatelja vloge in označen “Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
sredstev za programe kmetijstva“.

Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
sredstev za namen pod točko 3 z vsemi
potrebnimi dokazili najpozneje do 15. no-
vembra 2002 na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana. Vlo-
ga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti opremljen z naslovom predla-
gatelja vloge in označen “ Ne odpiraj – vlo-
ga na javni razpis za dodelitev sredstev za
programe kmetijstva- traktorji“.

VIII. Kraj, čas in oseba pri katerih zainte-
resirani lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve, Oddelka za gospodarske
dejavnosti in turizem, Mestne uprave, Me-
stne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v Ljub-
ljani, soba 417, v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 8. do 12. ure, pri Teodori Makoter ali
Ivki Levatić.

IX. Datum odpiranja vlog in rok v kate-
rem bodo upravičenci obveščeni o izidu raz-
pisa

Odpiranje vlog za namene pod točko
1.a, 1.b in 2 bo strokovna komisija opravila
dne 15. oktobra 2002, za namen pod toč-
ko 3 pa 18. novembra 2002.Odpiranje vlog
ne bo javno. Prepozno prispele vloge oziro-
ma vloge, ki bodo neustrezno opremljene
se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok za
dopolnitve nepopolno predložene vloge je
8 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavrže.

Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni s sklepom najpozneje v roku 45
dni od dneva odpiranja vlog.

O dodelitvi sredstev, odloči županja s
sklepom. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa, in sicer na naslov
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3. V pritožbi morajo biti natančno opredelje-
ni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odlo-
ča županja.

X. Sklenitev pogodbe
Medsebojne obveznosti med Mestno ob-

čino Ljubljana in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.

Mestna občina Ljubljana

Ob-77818
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01) objavlja Občina Kočevje

javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
programov na območju Občine

Kočevje v letu 2002
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je

sofinanciranje humanitarnih programov, ka-
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terih namen oziroma cilji delovanja so hu-
manitarni, dobrodelni ali drugače namenje-
ni ljudem potrebnim pomoči oziroma samo-
pomoči.

3. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Kočevje v proračunu za leto 2002
zagotovljenih 2,273.402 SIT.

4. Pogoji za prijavo na razpis: na javni
razpis se lahko prijavijo humanitarna in inva-
lidska društva ter organizacije, zavodi, za-
sebniki in druge organizacije, ki so na pod-
lagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje humanitarnih dejavnosti.

Ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje predla-

gane humanitarne dejavnosti ter da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost (reference),

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovani aktivnosti,

– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,

– program dela in finančni načrt za leto
2002,

– humanitarna društva, ki nimajo sedeža
v občini Kočevje in delujejo na področju
več občin, da imajo članstvo oziroma upo-
rabnike tudi iz Občine Kočevje.

5. Merila za dodelitev sredstev:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovo-

ljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
6. Vsebina vloge: predlogi morajo biti

podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz raz-
pisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti
na Občini Kočevje, Oddelek za družbene
dejavnosti, soba št. 28.

7. Rok in način prijave: vlogo za dodeli-
tev sredstev morajo prosilci poslati s pripo-
ročeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, v 15 dneh po objavi tega razpisa.
Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na-
slov prosilca in pripis “Javni razpis – huma-
nitarni programi 2002“. Vloge, ki bodo od-
dane po roku za prijavo, ne bodo obravna-
vane.

8. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi meril za vrednotenje programov hu-
manitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Kočevje.

Izvajalci humanitarnih programov bodo o
izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po spre-
jeti odločitvi.

Z izvajalci bo župan Občine Kočevje
sklenil pogodbe o sofinanciranju.

9. Informiranje kandidatov: informacije
in navodila za sodelovanje pri razpisu kandi-
dati dobijo na Občini Kočevje, Oddelek za
družbene dejavnosti, soba št. 28, ali na te-
lefonu: 01/893-82-40.

Občina Kočevje

Št. 58/02 Ob-77854
Na podlagi pravilnika o postopku za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02), na podlagi

7. člena statuta Občine Dobrova-Polhov
Gradec in na podlagi usmeritev in programa
za pospeševanje in ohranjanje kmetijstva v
občini v letu 2002 (sklep 219/15/27 ob-
činskega sveta z dne 26. 3. 2002), objavlja
Občina Dobrova-Polhov Gradec

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za

sofinanciranje programa pospeševanja
in ohranjanja kmetijstva v občini v letu

2002
I. Predmet razpisa
A) Sofinanciranje investicij v skupni vre-

dnosti 5,000.000 SIT:
– nabava opreme razen kmetijske me-

hanizacije,
– adaptacija in novogradnja gospodar-

skih poslopij,
– pridobivanje projektno tehnične doku-

mentacije,
– nakup kmetijskih zemljišč.
B) Štipendiranje dijakov in študentov

kmetijskih šol v skupni vrednosti 800.000
SIT.

C) Sofinanciranje stroškov prepisa la-
stništva na mlade naslednike kmetij v sku-
pni vrednosti 1,000.000 SIT.

II. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu

Upravičenci do sredstev so pravne in
fizične osebe (kmetje), ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost, ki jim je poglavitna osnova za
preživetje, imajo stalno prebivališče v Obči-
ni Dobrova-Polhov Gradec ali investirajo na
območju Občine Dobrova-Polhov Gradec.

III. Splošni pogoji
Zahtevke za pridobitev sredstev vložijo

upravičenci na ustreznem obrazcu, ki ga
dobijo na sedežu Občine Dobrova-Polhov
Gradec. K vsaki vlogi je potrebno poleg
zahtevanih dokazil priložiti še potrdilo o la-
stništvu ali posestni list, ki ni starejši od
dveh let, oziroma pogodbo o zakupu zem-
ljišč.

A) Vlogi je potrebno priložiti račune za:
nakup opreme, materiala, zemljišča, pro-
jektno tehnične dokumentacije, urejeno
gradbeno dokumentacijo, opravljeno delo
ali storitev.

B) Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o
šolanju za šolsko leto 2002/2003 in uč-
nem uspehu za šolsko leto 2001/2002.

C) Vlogi je potrebno priložiti pri notarju
overjeno pogodbo in dokazilo, da ima kme-
tija najmanj 3 ha kmetijskih površin. Pre-
dnost imajo pogodbe sklenjene v letu 2001
in 2002.

IV. Višina razpisanih sredstev in informa-
cije

A) Upravičenci lahko pridobijo največ do
20% vrednosti investicije.

Dejanska višina dodeljenih zneskov bo
odvisna od skupnega števila popolnih vlog.

B) Višina dodeljene štipendije bo odvi-
sna od števila upravičencev.

C) Stari lastnik lahko pridobi največ
100.000 SIT povračila.

V primeru večjega števila popolnih vlog
bodo imele prednost vloge, ki zagotavljajo
aktivno zaposlitev in razvoj kmetije.

Občina in komisija bosta spremljali na-
mensko porabo sredstev pri prosilcu. Če se
ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali

pa so bila sredstva odobrena na osnovi ne-
resničnih podatkov, imata občina in komisi-
ja pravico takoj zahtevati od prosilca vračilo
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamu-
dnimi obrestmi za celotno obdobje neupra-
vičenega razpolaganja s sredstvi.

Informacije na tel. 01/364-14-58 ali na
sedežu Občine Dobrova-Polhov Gradec.

V. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo prispeti na naslov občine najkasneje do
24. 10. 2002. Vloge za dodelitev sredstev
z vsemi zahtevanimi prilogami morajo vlaga-
telji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Obči-
na Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladimir-
ja Dolničarja 2, 1356 Dobrova s pripisom
“ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo“.

Odpiranje vlog bo opravila strokovna ko-
misija, ki jo imenuje župan 28. 10. 2002.

Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva, ki bodo dodeljena za posame-

zen namen, bodo dana v nepovratni obliki v
skladu z razpisnimi pogoji.

VI. Obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o

dodelitvi sredstev župan Občine Dobro-
va-Polhov Gradec, v roku 15 dni po izteku
razpisanega roka s sklepom. Istočasno bo-
do upravičenci pozvani k podpisu pogodb.

Zoper sklep se lahko vloži pritožba v
roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Prito-
žba se pošlje priporočeno po pošti na na-
slov občine.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Št. 361-02-4/2000-1910 Ob-77959
Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-

sta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
občinskega sveta številka
461-03-1/2002-1200 z dne 7. 3. 2002
objavlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

posameznih poslovnih prostorov v
poslovni stavbi parc. št. 1006/5, k.o.

Bršljin
1. Predmet prodaje
Mestna občina Novo mesto je na podla-

gi 65. člena v povezavi z 62. členom Zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 –
ZP, 66/93 – ZP, 66/93 – ZVDK, 45/94 –
odl. US, 8/96 – ZZ-A, 36/00 – ZPDZC)
postala lastnica 3/4 nepremičnine parc.št.
1006/5, poslovna stavba v izmeri 836 m2,
k.o. Bršljin, ki je v zemljiški knjigi knjižena
še kot družbena lastnina, kot imetnik pravi-
ce uporabe pa Združeni zdravstveni dom
Novo mesto, TOZ Zdravstveni dom Novo
mesto, in sicer do 3/4.

Kopija katastrskega načrta, na katerem
je razvidna nepremičnina parc.št. 1006/5,
poslovna stavba v izmeri 836 m2, k.o. Brš-
ljin, je priloga k razpisu in je na vpogled na
Sekretariatu za okolje, prostor in komunal-
ne zadeve Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: občina), Novi trg 6/III, Novo
mesto.

Predmet tega javnega razpisa so sklopi
posameznih poslovnih prostorov v zgoraj
opredeljeni poslovni stavbi (v nadaljevanju
navedeni s številkami) s pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih površinah (ča-
kalnice, hodniki, sanitarije; v nadaljevanju
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navedenih s številkami) ter skupnih prosto-
rih (toplotna postaja, pokrite zunanje površi-
ne, atrij; v nadaljevanju navedenih z znaki A,
B, C), in sicer:

– sklop poslovnih prostorov št. 2, 3, 4,
5 v skupni izmeri 48,87 m2 s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih površinah
št. 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 ter
skupnih prostorih A, B in C,

– sklop poslovnih prostorov št. 8, 9, 10,
21, 22 v skupni izmeri 74,25 m2 s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih po-
vršinah št. 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 23,
24 ter skupnih prostorih A, B, in C,

– sklop poslovnih prostorov št. 25, 26,
28 v skupni izmeri 29,34 m2 s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih površin št.
31, 33, 36, 29, 30, 32 ter skupnih prosto-
rih A, B in C,

– sklop poslovnih prostorov št. 27, 34,
35 v skupni izmeri 44,58 m2 s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih površinah
št. 31, 33, 36, 29, 30, 32 ter skupnih
prostorih A, B in C,

– sklop poslovnih prostorov št. 16, 17,
18, 19, 20 v skupni izmeri 77,56 m2 s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih površinah št. 29, 30, 32 ter skupnih
prostorih A, B in C.

Skica s tabelo, iz katere je razvidna raz-
poreditev zgoraj navedenih poslovnih pro-
storov, njihova kvadratura ter solastniški de-
lež na skupnih površinah in prostorih, je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekre-
tariatu za okolje, prostor in komunalne za-
deve Mestne občine Novo mesto (v nadalje-
vanju: občina), Novi trg 6/III, Novo mesto.

Vsak posamezen ponudnik lahko da po-
nudbo za nakup enega ali več zgoraj nave-
denih sklopov poslovnih prostorov s pripa-
dajočim solastniškim deležem na zgoraj na-
vedenih skupnih površinah ter prostorih.

Pri prodaji sklopov poslovnih prostorov (s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih površinah in prostorih), ki so predmet
tega javnega razpisa, imajo dosedanji najem-
niki teh prostorov, v primeru, da sprejmejo
enake pogoje, kot jih je v ponudbi navedel
najugodnejši ponudnik, pri nakupu predku-
pno pravico. Predkupna pravica se doseda-
njemu najemniku prizna v primeru, da ima do
občine poravnane vse obveznosti.

Kupec enega ali več sklopov poslovnih
prostorov bo souporabljal tudi skupne po-
vršine in prostore, in sicer v obsegu, kot je
razviden iz tabela, ki je priloga k temu jav-
nemu razpisu. Obseg souporabe skupnih
površin ter prostorov je v tabeli določen za
vsakega lastnika posameznega sklopa po-
slovnih prostorov, in sicer v sorazmerju s
površino njegovega sklopa poslovnih pro-
storov glede na skupno površino vseh po-
slovnih prostorov, katerim pripada soupo-
raba pripadajočih skupnih površin in pro-
storov.

2. Vrednost poslovnih prostorov
Vrednost posameznega sklopa poslov-

nih prostorov s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih površinah ter prostorih
znaša na dan 17. 9. 2002:

– za sklop poslovnih prostorov št. 2, 3,
4, 5 s souporabo skupnih površin in prosto-
rov, kot je navedeno v prvi alineji tretjega
odstavka točke 1 tega javnega razpisa,
28,781.626 SIT oziroma 126.235 EUR,

– za sklop poslovnih prostorov št. 8, 9,
10, 21, 22 s souporabo skupnih površin in
prostorov, kot je navedeno v drugi alineji
tretjega odstavka točke 1 tega javnega raz-
pisa, 43,725.293 SIT oziroma 191.778
EUR,

– za sklop poslovnih prostorov št. 25,
26, 28 s souporabo skupnih površin in pro-
storov, kot je navedeno v tretji alineji tretje-
ga odstavka točke 1 tega javnega razpisa
16,703.098 SIT oziroma 73.259 EUR,

– za sklop poslovnih prostorov št. 27,
34, 35 s souporabo skupnih površin in pro-
storov, kot je navedeno v četrti alineji tretje-
ga odstavka točke 1 tega javnega razpisa,
25,370.016 SIT oziroma 111.272 EUR,

– za sklop poslovnih prostorov št. 16,
17, 18, 19, 20 s souporabo skupnih povr-
šin in prostorov, kot je navedeno v peti ali-
neji tretjega odstavka točke 1 tega javnega
razpisa, 27,900.633 SIT oziroma 122.371
EUR.

Zgoraj navedene vrednosti so določene
na podlagi dopolnitve cenilnega mnenja so-
dne izvedenke za gradbeno stroko Terezije
Vidrih, z dne 17. 9. 2002 in predstavljajo
izhodiščne cene, ponudnik pa lahko v po-
nudbi navede tudi višjo ceno, ki naj bo izra-
žena v EUR, za katero je pripravljen odkupi-
ti posamezen sklop poslovnih prostorov s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih površinah in prostorih.

Izhodiščna oziroma ponudbena vrednost
posameznega sklopa poslovnih prostorov
bo kupec plačal v tolarski protivrednosti
EUR-a, računani po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila kupnine.

Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo

pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo za-
konske splošne pogoje za pridobitev lastnin-
ske pravice na nepremičnini in so registrira-
ne za samostojno opravljanje zdravstvene
dejavnosti na območju Mestne občine No-
vo mesto.

Pravne osebe morajo k vlogi priložiti ori-
ginal ali overjeno kopijo izpiska iz sodnega
registra, samostojni podjetniki izpis iz re-
gistra Davčne uprave Republike Slovenije,
fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije. Nobeden od zgoraj nave-
denih dokumentov ne sme biti starejši od
30 dni.

V prijavi na javni razpis je potrebno na-
vesti tudi naslednje podatke: ime oziroma
firmo ponudnika in točen naslov, EMŠO
(samo fizične osebe), davčno številko, ma-
tično številko (samo pravne osebe), št. žiro
računa ali tekočega računa in telefonsko
številko.

3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo na javni razpis plačati varšči-
no v višini 10% izhodiščne vrednosti posa-
meznega sklopa poslovnih prostorov na po-
dračun EZR Mestne občine Novo mesto pri
Uradu za javna plačila Novo mesto, št.:
01285-0100015234, pri čemer mora na-
vesti namen nakazila: varščina, sklic na št.
3112. V primeru, da želi posamezni ponu-
dnik odkupiti več sklopov poslovnih prosto-
rov se varščina sešteva, kar pomeni, da se
varščina plača v višini 10% skupne vredno-

sti vseh sklopov poslovnih prostorov, ki jih
želi interesent odkupiti.

Varščina se bo v primeru sklenitve po-
godbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.

Udeležencem javnega razpisa, ki ne bo-
do izpolnili razpisnih pogojev in ne bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh po
zaključenem postopku javnega razpisa.

Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.

3.3. Ponudniki bodo o izidu razpisa pi-
sno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.

V primeru, da bo ponudnik izpolnil pogo-
je 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 pogodbe pa bo
pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.

3.4. Nepremičnina bo naprodaj po na-
čelu videno-kupljeno.

3.5. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu prodajne
pogodbe. Rok plačila bo bistvena sestavina
pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne
bo poravnal kupnine v navedenem roku, po-
godba razveljavljena, varščina pa bo zapa-
dla v korist občine. Kupec lahko v ponudbi
ponudi tudi krajši plačilni rok.

3.6. Kupec dobi kupljeno premoženje v
last in posest po plačilu celotne kupnine.

Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo,
bodo kupci izvajali sami.

Izvedbo vsake posamezne prodajne po-
godbe v zemljiško knjigo bo predlagala ob-
čina po tem, ko bo kupec do nje poravnal
vse obveznosti.

3.7. S pogodbo bo kupec dolžan spre-
jeti tudi naslednje obveznosti:

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške notarja,
– plačati sorazmreni del stroškov ceni-

tve,
– plačati vse ostale stroške in dajatve v

skladu s predpisi.
3.8. Ponudnik mora k prijavi na razpis

priložiti podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.

3.9. Rok za prijavo je do vključno 15.
dne po objavi tega javnega razpisa.

Ponudbe morajo biti oddane v pisni obli-
ki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Zdravstvena postaja
Ločna” in poslane ali osebno vročene na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va 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 ponu-
dnika bo upoštevan kriterij ponudbene ce-
ne. V primeru, da bo več ponudnikov po-
nudilo enako najugodnejšo ceno, bo obči-
na kot dodatni kriterij pri izbiri najugodnej-
šega ponudnika upoštevala dejavnost
ponudnikov glede na potrebo občine po
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opravljanju določene dejavnosti na njenem
območju.

3.12. Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da ka-
darkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravlje-
na dejanja in ne proda celote ali dela razpi-
sanega nepremičnega premoženja. Kakr-
šnekoli stroške, ki bi jih v zvezi s tem imeli
ponudniki, nosijo ponudniki sami.

3.13. Vsa dokumentacija, ki je priloga k
javnemu razpisu in morebitne dodatne infor-
macije 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-78072
Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48, Dol

pri Ljubljani, na podlagi 47. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
47/97), 34. člena Uredbe o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01
in 62/01) v zvezi z 29. členom Statuta Ob-
čine Dol pri Ljubljani ter na podlagi Sklepa
Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani,
št. 3/3 z dne 28. 11. 2001 objavlja

javni razpis
za prodajo zazidanega stavbnega

zemljišča
1. Naziv in sedež organizatorja javne dra-

žbe: Občina Dol pri Ljubljani, Videm 48,
1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/53-03-240,
faks 01/53-03-249, e-mail: obcina@dol.si.

2. Opis predmeta dražbe in izklicna ce-
na: predmet dražbe je prodaja zazidanega
stavbnega zemljišča na lokaciji stare osnov-
ne šole v Dolskem. Zemljišče je vpisano v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljublja-
ni, katastrske občine Dolsko in sicer:

Predmet dražbe:
– parc. št. 331/2, stavba v izmeri

471 m2,
– parc. št. 331/3, dvorišče v izmeri

357 m2 in sadovnjak v izmeri 685 m2,
oboje vl. št. 369, po izklicni ceni

41,000.000 SIT.
3. Najnižji znesek višanja je 250.000

SIT.
4. Splošni poslovni pogoji: postopek pre-

dregistracije, registracije, postopek javne
dražbe in sklenitev prodajne pogodbe pote-
ka v skladu s splošnimi poslovnimi pogoji
organizatorja javne dražbe. Potek javne dra-
žbe se zvočno snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodajna pogodba se po zaključeni
javni dražbi sklene v obliki notarskega zapi-
sa. Besedilo prodajne pogodbe je del splo-
šnih poslovnih pogojev organizatorja javne
dražbe.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun
Občine Dol pri Ljubljani, št. TRR
01222-0100000473, odprt pri Banki Slo-
venije v roku 8 dni od dneva sklenitve pro-
dajne pogodbe.

7. Prehod lastništva: kupec pridobi
lastninsko pravico po plačilu celotne kup-
nine.

8. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba bo potekala dne 15. 10. 2002, v pro-
storih Občine Dol pri Ljubljani, s pričetkom
ob 10. uri.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija: na javni dra-
žbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali
fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpi-
sano pisno izjavo o pristopu k splošnim po-
slovnim pogojem javne dražbe (glej razpi-
sno dokumentacijo);

– predloži, v kolikor se bo v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se na-
naša na predmet javne dražbe in ga je pod-
pisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je potrebno predložiti v originalu ali
pa kopijo listine overjeno pri notarju. Orga-
nizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziro-
ma njegov pooblaščenec ali zakoniti zasto-
pnik registrirati pri pooblaščenih osebah or-
ganizatorja v kraju in poslopju, kjer se bo
izvedla javna dražba, najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe, tako da predloži
pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v
pogled veljaven osebni dokument.

10. Varščina
Ponudniki morajo do dne 10. 10. 2002

vplačati varščino v znesku 1,500.000 SIT
za predmet javne dražbe na transakcijski
račun Občine Dol pri Ljubljani, št. TRR
01222-0100000473, odprt pri Banki Slo-
venije, s pripisom za javno dražbo.

11. Rok za prijavo
Ponudniki morajo osebno ali po pošti

predložiti organizatorju pravilno prijavo naj-
kasneje do dne 10. 10. 2002 do 12. ure,
na naslovu organizatorja, Videm 48, Dol pri
Ljubljani. Javne dražbe se lahko udeleži le,
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

12. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje var-
ščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Po-
nudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vra-
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbo ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.

13. Razpisna dokumentacija, informaci-
je o podrobnejših pogojih

Razpisno dokumentacijo se lahko dvig-
ne ali naroči po pošti, na naslovu Občine
Dol pri Ljubljani, Videm 48, Dol pri Ljubljani,
ob predložitvi dokazila o plačilu cene razpi-
sne dokumentacije. Razpisna dokumenta-
cija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in
zemljišča, ki je predmet dražbe; zemljiškok-
njižne izpiske; katastrske podatke; mapne
kopije z označbo parcel, ki sta predmet dra-
žbe; priročni zemljevid z označbo lokacije
predmeta dražbe; izsek iz prostorsko izved-
benih aktov; slikovni material; splošne po-
slovne pogoje za izvedbo in udeležbo na
javni dražbi organizatorja javne dražbe; obra-

zec izjave o brezpogojnem sprejemanju
splošnih poslovnih pogojev javne dražbe;
pravne vire, ki urejajo postopek prodaje;
obrazec prodajne pogodbe. Cena razpisne
dokumentacije je 10.000 SIT in se plača na
račun Občine Dol pri Ljubljani, št. TRR
01222-00000473, odprt pri Banki Slove-
nije, s pripisom za razpisno dokumentacijo
za javno dražbo.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Dol pri Ljubljani, vsak delov-
ni dan med uradnimi urami.

14. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled.

15. Drugi pogoji:
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pra-

vico in služnost v korist prodajalca/organi-
zatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
sklepa po načelu videno – kupljeno. V ku-
pnini ni zajeto plačilo odškodnine zaradi
spremembe namembnosti zemljišča, niso
zajete priključne takse, soglasja in drugi
stroški za izvedbo gradnje. V kupnini niso
vključeni davek in druge takse za prenos
lastništva. Posebni pogoji za gradnjo in dru-
gi posebni pogoji so določeni v splošnih
poslovnih pogojih in razpisni dokumentaciji.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-77961
Pošta Slovenije, d.o.o., objavlja na pod-

lagi 10. in 33. člena akta o ustanovitvi
družbe Pošte Slovenije, d.o.o.

razpis
zbiranja ponudb za sklenitev pogodbe

za prodajo stavbnega zemljišča na
Primskovem v Kranju.

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na Primskovem v Kranju, v izmeri 1200 m2,
parc. št. 791/21, vpisani pri vl. št. 1119,
k.o. Primskovo.

2. Nepremičnina je ocenjena s strani so-
dnega cenilca v vrednosti: zazidano stav-
bno zemljišče 32,120.160 SIT in nezazida-
no stavbno zemljišče 25,696.080 SIT (ce-
nitev opravljena leta 2000).

3. V postopku zbiranja ponudb lahko so-
delujejo pravne in fizične osebe, ki se izka-
žejo z ustreznimi listinami, potrebnimi za na-
kup nepremičnin v Republiki Sloveniji ter
bodo opravljali dejavnost, ki je v skladu s
prostorskim planom Mestne občine Kranj.

4. Kupec poravna kupnino v roku 30 dni
od podpisa pogodbe.

5. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na tel. 04/262-4870, Štefka Po-
štrak.

6. Interesenti pošljejo ponudbe na na-
slov Pošta Slovenije, d.o.o., Poslovna eno-
ta Kranj, Poštna ulica 4, 4600 Kranj, ali
oddajo v sprejemni pisarni PE Kranj, Poštna
ulica 4, vsak dan od ponedeljka do petka
med 10. in 12. uro, najpozneje v roku 15
dni od te objave.

Na ovojnico obvezno napišite “Ponudba
za nakup stavbnega zemljišča na Primsko-
vem v Kranju – Ne odpiraj”.

7. Prodajalec dopušča možnost odlože-
nega plačila dela kupnine.

Ponudniki bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po izvršenem izboru.

Pošta Slovenije, d.o.o.
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Razpisi delovnih
mest

Št. 111-77/02-0515 Ob-78008
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena

Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani;

b) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-80/02-0515 Ob-78007
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
II. na podlagi 19. člena v zvezi z petim

odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Krškem.

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
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem 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. 111-81/02-0515 Ob-78006
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto pomočnika držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu na Ptuju.

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

pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem 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

Ob-77825
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna

enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, tel.
+386 (0)1 423-54-32, faks +386 (0)1
423-53-61, razpisuje delovna mesta (ree-
lekcija):

1. vodje Območne enote Bled,
2. vodje območne enote Kranj,
3. vodje območne enote Kočevje,
4. vodje območne enote Novo me-

sto,
5. vodje območne enote Brežice,
6. vodje območne enote Celje,
7. vodje območne enote Nazarje,
8. vodje območne enote Slovenj Gra-

dec,
9. vodje območne enote Maribor,
10. vodje območne enote Murska So-

bota,
11. vodje območne enote Sežana.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
1. univerzitetna izobrazba gozdarske

smeri (zaželen magisterij),
2. petletne izkušnje pri delu v gozdar-

stvu in triletne izkušnje na vodilnih ali vod-
stvenih delovnih mestih,

3. organizacijske sposobnosti, komuni-
kativnost, samoiniciativnost,

4. opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,

5. aktivno znanje enega svetovnega je-
zika,

6. izpit za voznika B kategorije.
Vodje območnih enot bodo imenovali

Sveti območnih enot za dobo štirih let in so
lahko po končanem mandatu ponovno ime-
novani.

Kandidati morajo pred nastopom funkci-
je pridobiti pozitivno soglasje direktorja
ZGS.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z živ-
ljenjepisom, opisom dosedanjih delovnih iz-
kušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter priložijo pisno vizijo organizira-
nja in vodenja dela območne enote v 15
dneh po objavi na naslov: Zavod za gozdo-
ve Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
s pripisom “za razpis vodje OE (navesti ime
območne enote)“.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 07-2/33 Ob-77812
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na

podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti razpisu-
je delovno mesto:

vodja območne izpostave Ajdov-
ščina.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo
družboslovne, humanistične, ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da poznajo področje ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti,

– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še naj-

manj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave

morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obve-
ščeni v 30 dneh po končanem razpisnem
roku.

Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti

Ob-77641
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Kaju-

hova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosto de-
lovno mesto

učitelja razrednega pouka
za določen čas, s polnim delovnim ča-

som, z opravljenimi ali priznanimi moduli za
poučevanje v 9-letni osnovni šoli.

Začetek dela je 1. december 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi na gornji na-
slov.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Osnovna šola Bibe Röcha Šoštanj,
Šoštanj

Ob-77960
ZŠD Slovan v skladu s sklepom 25. seje

sekretariata z dne 19. 9. 2002 razpisuje
delovno mesto

direktorja ZŠD Slovan (reelekcija).
Mandat traja 5 let. Po preteku mandata

je ista oseba lahko ponovno imenovana za
direktorja.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe
(tehnične, ekonomske ali organizacijske
smeri),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
enakem ali podobnem delovnem mestu
(višja  izobrazba),  odnosno  najmanj  10 let
delovnih  izkušenj  na  enakem  ali  podo-
bnem delovnem mestu (srednješolska izo-
brazba),

– biti mora državljan Republike Slove-
nije.

Posebni pogoji:
– dobro poznavanje oziroma večletne iz-

kušnje na področju dela v športu.
Vloge za prijavo naj kandidat naslovi v

roku 8 dni od dneva objave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev na naslov: Zveza špor-
tnih društev Slovan, Gortanova 21, 1000
Ljubljana, s pripisom “Za razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po imenovanju.

Zveza športnih društev Slovan
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Druge objave
Ob-78013

Na podlagi razpisa za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2002
po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), (Uradni list RS, št. 111/01, 67/02 in
77/02) objavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

rezultate razdelitve carinskih kvot za uvoz pšenice in soržice in pšenične moke
po splošnem Sporazumu o carinah in trgovini (GATT)

GATT
1001 90 99 - pešnica in soržica
Količina: 40.000 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. Tarifna Vlagatelj Odobrena
štev. številka količina v t

1. 1001 90 99 Žito, d.d.; Ljubljana 12.010
2. 1001 90 99 Univit, d.o.o.; Ljubljana 8.108
3. 1001 90 99 Zadružna kmetijska družba, d.o.o.; Ljubljana 5.400
4. 1001 90 99 Intes mlin testenine, d.d. Maribor 4.019
5. 1001 90 99 13 M Venda Murska Sobota, d.o.o. 2.597
6. 1001 90 99 Mlinopek, d.d.; Murska Sobota 2.356
7. 1001 90 99 Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d. 1.620
8. 1001 90 99 Skala, d.o.o.; Brežice 1.001
9. 1001 90 99 Gala, d.o.o.; Ljutomer 714
10. 1001 90 99 Mlin-Katić,s.p.; Leskovec 553
11. 1001 90 99 Kmečki mlin, d.o.o.; Zabovci 468
12. 1001 90 99 Kmetijsko gospodarstvo Lendava, d.d. 352
13. 1001 90 99 Agrosaat, d.o.o.; Ljubljana 260
14. 1001 90 99 Mlinotest, d.d.; Ajdovščina 237
15. 1001 90 99 Klasje Celje, d.d.; Celje 178
16. 1001 90 99 KZ Lenart, z.o.o.; Lenart 127
Skupaj 40.000

GAT
1101 00 11
1101 00 15 - pšenična moka
Količina: 6.000 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. Tarifna Vlagatelj Odobrena
štev. številka količina v t

1. 1001 00 15 Žito, d.d.; Ljubljana 2.488
2. 1001 00 15 Univit, d.o.o.; Ljubljana 1.500
3. 1001 00 11 Zadružna kmetijska družba, d.o.o.; Ljubljana  500
4. 1001 00 15 Zadružna kmetijska družba, d.o.o.; Ljubljana 500
5. 1001 00 11 13 M Venda Murska Sobota, d.o.o. 300
6. 1001 00 15 13 M Venda Murska Sobota, d.o.o. 300
7. 1001 00 11 Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d. 150
8. 1001 00 15 Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, d.d. 150
9. 1101 00 15 Mlinotest, d.d. Ajdovščina 49
10. 1101 00 15 Klasje Celje, d.d.; Celje 37
11. 1001 00 15 KZ Lenart, z.o.o.; Lenart 26
Skupaj 6.000

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 141/02 Ob-77852
Lekarniška zbornica Slovenije objavlja

seznam izdelkov,
ki se smejo prodajati v lekarnah,

in sicer:
1. sredstva in predmeti za higieno, nego

in zaščito telesa in las,
2. sredstva in predmeti za nego in zašči-

to ust, zob in dlesni,
3. sredstva in predmeti za nego in lajša-

nje težav bolnikov in dojenčkov,
4. medicinsko-tehnični pripomočki (+ la-

boratorijski testi in pribor + aparati - inštru-
menti za osebno uporabo),

5. pripravki z vitamini in minerali (na-
pitki, napitki za športnike), dodatki k
prehrani, pripravki za nadomestno pre-
hrano,

6. čaji in čajne mešanice,
7. hrana za dojenčke in otroke, sadni in

zelenjavni sokovi, med,
8. sredstva in predmeti za preventivo

pred škodljivci (zajedalci, insekti) in za
odstranjevanje  ter  uničevanje  škodljiv-
cev,

9. sredstva za vzrejo živali,
10. reagenti, kemikalije.

Lekarniška zbornica Slovenije
upravni odbor

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-221-11/2002 Ob-77857
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 47 vpiše politična stranka
Lista za skupno občino Miklavž na D.P.,
s skrajšanim imenom Lista za Miklavž in
kratico imena LM ter sedežem v Miklavžu
na Dravskem polju, Cesta v Rogozo 4.
Znak Liste za skupno občino Miklavž na
D.P. je moder krog, v katerem je dvanajst
zvezd. V robu modrega kroga so štirje ru-
meni napisi: Miklavž na Dr. polju, Dravski
Dvor, Dobrovce, Skoke. V sredini kroga je
zemljevid naštetih krajev.

Kot zastopnik politične stranke Lista za
skupno občino Miklavž na D.P. se v register
političnih strank vpiše Dušan Makovec.

Matična številka politične stranke je:
1029819.

Legenda:
– obod kroga je modre barve (C-87%,

M-61%, Y-5%, K-0%)
– napis krajev na obodu in zvezde na

obodu so rumene barve (C-4,%, M-5%,
Y-85%, K-0%)

– notranji krog je bele barve
– zemljevid Občine Miklavž ima obrobo

črne barve in črne mejne linije med kraji
(C-0%, M-0%, Y-0%, K-75%)

– napisi krajev na zemljevidu so črne bar-
ve (C-0%, M-0%, Y-0%, K-85%)

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-2/2002 Ob-77829
Upravna enota Cerknica sprejme v hram-

bo Pravila o organiziranju in delovanju sindi-
kalne podružnice SKEI Techno Lož.

Pravila sindikalne podružnice so dne
26. 8. 2002 vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod
zap. št. 41.
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Ime in kratica sindikata: Sindikat kovin-
ske in elektro industrije Slovenije – sin-
dikalna podružnica Techno Lož, skrajša-
no ime: SKEI Techno Lož.

Sedež sindikata: Babno polje 15.

Št. 127-3/2002
Upravna enota Cerknica sprejme v hram-

bo Pravila o organiziranju in delovanju Sin-
dikalne podružnice SKEI Roto Lož.

Pravila sindikalne podružnice so dne
26. 8. 2002 vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod
zap. št. 42.

Ime in kratica sindikata: Sindikat kovin-
ske in elektro industrije Slovenije –
Sindikalna podružnica Roto Lož, skrajša-
no ime: SKEI Roto Lož.

Sedež sindikata: Lož, Cesta 19. okto-
bra 52.

Št. 127-4/2002
Upravna enota Cerknica sprejme v hram-

bo Pravila o organiziranju in delovanju sindi-
kalne podružnice SKEI Kovinoplastike Lož,
Družbe pooblaščenke d.d.

Pravila sindikalne podružnice so dne
26. 8. 2002 vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Cerknica pod
zap. št. 43.

Ime in kratica sindikata: Sindikat kovin-
ske in elektro industrije Slovenije – Sin-
dikalna podružnica kovinoplastika Lož,
Družba pooblaščenka d.d., skrajšano ime:
SKEI Kovinoplastika Lož, Družba poo-
blaščenka d.d.

Sedež sindikata: Lož, Cesta 19. okto-
bra 57.

Št. 127-5/2002
Upravna enota Cerknica sprejme v hram-

bo Pravila o organiziranju in delovanju kon-
fefrence sindikalnih podružnic Kovinoplasti-
ke Lož.

Pravila Konference sindikalnih po-
družnic Kovinoplastike Lož so dne 26. 8.
2002 vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Cerknica pod
zap. št. 44.

Ime in kratica sindikata: Sindikat kovin-
ske in elektro industrije Slovenije - Kon-
ferenca sindikalnih podružnic Kovino-
plastika Lož, skrajšano ime: SKEI KSP Ko-
vinoplastika Lož.

Sedež sindikata: Lož, Cesta 19. okto-
bra 57.

Št. 024-6/02-1411 Ob-77831
1. Pravila Sindikata Kerametal Breži-

ce so dne 1. 7. 2002 sprejeta v hrambo pri
Upravni enoti Brežice in dne 18. 7. 2002
vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma sta-
tutov upravne enote Brežice, pod zap. št.
83.

Št. 02401-2/2002-1211 Ob-77967
Pravila Organizacije sindikata Zavoda

za pogozdovanje in melioracijo Krasa
Sežana,s sedežem v Sežani, Partizanska
cesta 49, ki se hranijo na Upravni enoti
Sežana, na podlagi odločbe št. 024-7/93-3
z dne 12. 5. 1993 in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 7, z dne
23. 4. 1993, se izbrišejo iz evidence statu-
tov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-69/2002-7 Ob-78077
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 20. 9. 2002
na  podlagi  priglasitve  koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta 6, No-
vo Mesto (v nadaljevanju: KZ Krka), in KZ
Črnomelj z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj
(v nadaljevanju: KZ Črnomelj), skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla s pripojitvijo
KZ Črnomelj h KZ Krka. Udeleženca kon-
centracije sta zadrugi, ki sta podjetji v smi-
slu prvega odstavka 2. člena ZPOmK in po-
drejeni določbam ZPOmK.

Urad je koncentracijo presojal na trgu od-
kupa kmetijskih pridelkov, trgu proizvodnje
mesa in mesnih izdelkov, trgu prodaje izdel-
kov za vsakdanjo rabo na drobno ter na trgu
prodaje izdelkov za vsakdanjo rabo na debe-
lo. Urad na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na upoštevnih tr-
gih ugotavlja, da v zadevi priglašene koncen-
tracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-77968
Družba Western Wireless International,

družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčiče-
va ulica 49, 1231 Ljubljana Črnuče, objavlja

spremembo cen
v skladu z drugim odstavkom 2. člena

Splošnih pogojev za uporabo storitev omre-
žja mobilne telefonije GSM 1800 družbe
Western Wireless International, družba za
telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana Črnuče in tretjim odstavkom
74. člena Zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 30/01).

Spremeni se cena za poslano SMS spo-
ročilo iz omrežja Vega 070 v omrežje Voda-
fone Omnitel S.p.a. Cena za eno poslano
sporočilo v omrežje Vodafone Omnitel poslej
znaša 27 tolarjev, 20% DDV je vštet v ceno.
Nova cena stopi v veljavo osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS. Cena za vsa ostala SMS
sporočila ostaja nespremenjena.

Western Wireless International, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-77969
Na podlagi nove ponudbe vrste pred-

plačniškega sistema Vega Mega City in v
skladu s tretjim odstavkom 74. člena Zako-
na o telekomunikacijah (Uradni list RS, št.

30/01) podjetje Western Wireless Internati-
onal d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljub-
ljana Črnuče, objavlja

splošne pogoje
v predplačniškem sistemu

Vega Mega City za uporabo storitev
omrežja mobilne telefonije GSM 1800
Družbe Western Wireless International,

Družba za telekomunikacije, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana –

Črnuče
I. Za vsa razmerja, ki niso drugače ureje-

na s temi splošnimi pogoji, se v Predplačni-
škem Sistemu Vega Mega City smiselno
uporabljajo Splošni pogoji za uporabo stori-
tev omrežja mobilne telefonije GSM 1800
Družbe Western Wireless International,
družba za telekomunikacije, d.o.o. za Pred-
plačniški Sistem Vega Mega.

II. Predplačniški paket za uporabo stori-
tev predplačniškega sistema Mega City vse-
buje navodila za uporabo in SIM kartico.

Kodi PIN in PUK ter telefonska številka
(MSISDN) so vgravirani na sami SIM kartici.

III. V primeru, da od dneva zadnje polni-
tve vrednostne kartice preteče:

– 30 dni, WWI suspendira vse odhodne
klice uporabnika,

– 60 dni, WWI suspendira vse prihodne
klice uporabnika, morebitno preostalo do-
broimetje pa nepovratno zapade,

– 90 dni, polnitev računa ni več mogoča.
WWI izklopi uporabnika iz omrežja, SIM karti-
ca postane neveljavna, telefonska številka
(MSISDN) pa je uporabniku za stalno odvzeta.

IV. Uporabnik mora porabiti dobroimetje
v 60 dneh od dneva zadnje polnitve. Upora-
bniku se zbriše neporabljeno dobroimetje
po preteku 60 dni od dneva zadnje polnitve
in se mu ob ponovni polnitvi ne povrne.

V. WWI je upravičen zaključiti odhodni
klic posameznega uporabnika v primeru, da
zaradi dolžine klica pride do tehničnih mo-
tenj v omrežju WWI.

VI. WWI si pridružuje pravico do spre-
membe teh Splošnih pogojev. Spremembe
stopijo v veljavo 8 dan od njihove objave v
Uradnem listu RS.

mega city tarife
priključnina 0
mesečna zakupnina 0
zakupljene minute 0
SMS (cena za poslano sporočilo) 15
vega meni (cena za prejeto sporočilo) 30
glasovni vega meni 30

ponedeljek petek
00.00 do 24.00 do
petek 24.00 nedelja 24.00

vega → (vega 77 1
vega → (druga
mob. omrežja 77 1
vega → (stacionarno
omrežje 77 1

Vse cene so v SIT in vključujejo 20%
DDV. Cene pogovorov in klicev na glasovni
vega meni so v SIT na minuto in vključujejo
20% DDV.

Klic v telefonski predal se obračuna kot
klic znotraj domačega omrežja. Vsi klici se
obračunavajo v 15-sekundnih intervalih.

Cene veljajo za klice znotraj Slovenije
Western Wireless International d.o.o.,

Ljubljana
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 Ob-77910 
 
Na podlagi  tretjega odstavka 75. člena Zakona o telekomunikacijah – ZTel-1 (Uradni list RS, št. 30/01) 
Telekom Slovenije, d.d.  objavlja: 
 
Izvleček iz Cenika telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu z veljavnostjo 
od 1. 10. 2002 dalje: 
 
Telefonske storitve 
 

Cena v SIT Postavka 
Točka 

Naziv storitve Enota 
mere brez davka z davkom 

Stopnja 
davka 

      
1.3.2. Klici v mednarodnem prometu     
      
1.3.2.1. V času večje prometne obremenitve     
      
 Cene po območjih     
 I. minuta 35,00 42,00 20,0% 
 II. minuta 45,00 54,00 20,0% 
 III. minuta 95,00 114,00 20,0% 
 IV. minuta 135,00 162,00 20,0% 
 V. minuta 230,00 276,00 20,0% 
 Mobilni dodatek* minuta 25,00 30,00 20,0% 
      
1.3.2.2. V času manjše prometne obremenitve     
      
 Cene po območjih     
 I. minuta 28,00 33,60 20,0% 
 II. minuta 36,00 43,20 20,0% 
 III. minuta 76,00 91,20 20,0% 
 IV. minuta 108,00 129,60 20,0% 
 V. minuta 184,00 220,80 20,0% 
 Mobilni dodatek* minuta 20,00 24,00 20,0% 
      
OPOMBA: Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas 

večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.  
 Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7.00 do 19.00 ure.  
 Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19.00 do 7.00 ure. 
 Podrobna razvrstitev držav po območjih se nahaja v prilogi I. 
*OPOMBA: Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz 

Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo 
(cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Države (področja) za katere velja mobilni dodatek za 
klice v mobilna omrežja so: Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, 
Italija, ZR Jugoslavija, Luksemburg, Madžarska, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo. 
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Cena v SIT Postavka 

Točka 
Naziv storitve Enota 

mere brez davka z davkom 
Stopnja 

davka 
      
1.3.4.2. Klici iz fiksnega v mobilno omrežje GSM     
      
1.3.4.2.1. V času večje prometne obremenitve minuta 59,89 71,87 20,0% 
      
1.3.4.2.2. V času manjše prometne obremenitve minuta 29,93 35,92 20,0% 
      
OPOMBA: Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za čas 

večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval. 
 Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro. 
 Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19.00 do 7.00 ure, ob nedeljah, državnih 

praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
 Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d..d v okviru te storitve izbral 

določeno telefonsko številko v fiksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem 
Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust za klice iz izbrane številke v fiksnem telefonskem 
omrežju na številko naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru 
zahteve za storitev Slovenska naveza. 
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne 
omogoča zgoraj omenjenega popusta: 
- na naročniških priključkih na katerih je aktivirana dopolnilna storitev Neposredno izbiranje 

(DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk, 
- na naročniških priključkih iz katerih se klici zaračunavajo (v skladu s 15. členom odločbe št. 

331-1/2002-42 z dne 16.05.2002, ki jo je izdala Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo in 
Pošto) po tarifnim sistemom, kot je veljal do 1.junija 2002. 

 
Storitev ISDN 
 

Cena v SIT Postavka 
Točka 

Naziv storitve Enota 
mere brez davka z davkom 

Stopnja 
davka 

      
7.1.5.2.  Dopolnilne storitve v načinu delovanja ISDN BA priključka točka-točka (PBX) 
  
7.1.5.2.1. DDI 10 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na  blok 10 

različnih zaporednih DDI številk 
      

7.1.5.2.1.1. Vzpostavitev storitve enkratno 63.955,50  76.746,60  20,0% 
      

7.1.5.2.1.2. Naročnina mesečno 2.789,90  3.347,88  20,0% 
      

7.1.5.2.1.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 
mirovanju) 

mesečno 894,95  1.073,94  20,0% 

      
7.1.5.2.2. DDI 10+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak 

nadaljnji blok 10 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 10 različnih 
zaporednih DDI številk na enem priključku) 

      
7.1.5.2.2.1. Vzpostavitev storitve enkratno 55.300,00  66.360,00  20,0% 

      
7.1.5.2.2.2. Naročnina mesečno 1.789,90  2.147,88  20,0% 

      
7.1.5.2.2.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 894,95  1.073,94  20,0% 
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Cena v SIT Postavka 

Točka 
Naziv storitve Enota 

mere brez davka z davkom 
Stopnja 
davka 

      
7.2.2. NAROČNINA     
      
7.2.2.1. Enostavni primarni dostop (PA) mesečno 39.378,20 47.253,84 20,0% 
      
7.2.2.2. Standardni primarni dostop (PA) mesečno 44.747,90 53.697,48 20,0% 
      
7.2.2.3. Komfortni primarni dostop (PA) mesečno 58.172,30 69.806,76 20,0% 

      
Razredi PA priključkov: 
Primarni priključek (PA): točka-točka (PBX) 

 
enostavni CLIP, brez dopolnilne storitve DDI (namenjen samo za uporabo v povezavi s storitvami 

dostopa preko telefonskega omrežja do ponudnikov internet storitev preko vstopne točke 
0880 xx xx x in 0889 xx x xx) 

  
standardni CLIP, DDI 30 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na 

blok 30 različnih zaporednih DDI številk 
  

komfortni CLIP, CFU, CFB, CFNR, AOC, UUS, DDI 60 - Neposredno izbiranje (DDI), z 
zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 60 različnih zaporednih DDI številk 

 
Cena v SIT Postavka 

Točka 
Naziv storitve Enota 

mere brez davka z davkom 
Stopnja 
davka 

      
7.2.5. Posebne dopolnilne storitve na ISDN PA priključkih 
      
7.2.5.1. DDI 10 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 10 

različnih zaporednih DDI številk 
      
7.2.5.1.1. Vzpostavitev storitve enkratno 58.986,70  70.784,04  20,0% 
      
7.2.5.1.2. Naročnina mesečno 2.623,20  3.147,84  20,0% 
      
7.2.5.1.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 894,95  1.073,94  20,0% 

      
7.2.5.2. DDI 50 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 50 

različnih zaporednih DDI številk 
      
7.2.5.2.1. Vzpostavitev storitve enkratno 228.433,50  274.120,20  20,0% 
      
7.2.5.2.2. Naročnina mesečno 13.116,00  15.739,20  20,0% 
      
7.2.5.2.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 4.474,75  5.369,70  20,0% 
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7.2.5.3. DDI 100 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 

100 različnih zaporednih DDI številk 
      
7.2.5.3.1. Vzpostavitev storitve enkratno 456.867,00  548.240,40  20,0% 
      
7.2.5.3.2. Naročnina mesečno 26.232,00  31.478,40  20,0% 
      
7.2.5.3.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 8.949,50  10.739,40  20,0% 

      
7.2.5.4. DDI 100+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak 

nadaljnji blok 100 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem ISDN PA priključku) 

      
7.2.5.4.1. Vzpostavitev storitve enkratno 420.000,00 504.000,00 20,0% 
      
7.2.5.4.2. Naročnina mesečno 17.899,00 21.478,80 20,0% 
      
7.2.5.4.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 8.949,50  10.739,40  20,0% 

      
7.2.5.5. DDI 50+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak  

nadaljnji blok 50 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem ISDN PA priključku) 

      
7.2.5.5.1. Vzpostavitev storitve enkratno 210.000,00 252.000,00 20,0% 
      
7.2.5.5.2. Naročnina mesečno 8.949,50 10.739,40 20,0% 
      
7.2.5.5.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 4.474,75  5.369,70 20,0% 

      
7.2.5.6. DDI 10+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak  

nadaljnji blok 10 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem ISDN PA priključku) 

      
7.2.5.6.1. Vzpostavitev storitve enkratno 55.300,00 66.360,00 20,0% 
      
7.2.5.6.2. Naročnina mesečno 1.789,90 2.147,88 20,0% 
      
7.2.5.6.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 894,95  1.073,94 20,0% 

 
 Dostop do ponudnikov internet storitev 

Cena v SIT Postavka 
Točka 

Naziv storitve Enota 
mere brez davka z davkom 

Stopnja 
davka 

      
8.4. Dostop preko telefonskega omrežja do ponudnikov internet storitev preko vstopne 

številke 0888 xx x xx 
      
8.4.1. Priključnina za vsako 

vstopno 
številko 

290.861,30 349.033,56 20,0% 
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8.4.2. Naročnina za vsako 

vstopno 
številko 

26.848,70 32.218,44 20,0% 

      
8.4.3. Cena minute prometa     
  - v času večje prometne obremenitve minuta 2,70 3,24 20,0% 
  -v času manjše prometne obremenitve minuta 1,50 1,80 20,0% 
      
OPOMBA: Obračunska enota za obračun trajanja zvez v prometu na številke 0888 xx x xx je časovni 

interval, ki predstavlja 1 minuto tako v času večje prometne obremenitve, kot tudi v času 
manjše prometne obremenitve. Zaračuna se vsak začeti časovni interval. 

 Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro. 
 Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19.00 do 7.00 ure, ob nedeljah, 

državnih praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
 Storitev pod postavko 8.4.3. se zaračuna končnemu uporabniku. 

 
 Storitev DID 
 

Cena v SIT Postavka 
Točka 

Naziv storitve Enota 
mere brez davka z davkom 

Stopnja 
davka 

      
25. STORITEV DID     
      
25.2. NAROČNINA     
      
25.2.1. Naročnina za DID mesečno 44.747,90 53.697,48 20,0% 
 DDI 30 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 30 

različnih zaporednih DDI številk 
      
25.3. DOPOLNILNE STORITVE     
      
25.3.1. Obvestilo o ceni (AOC)     
      
25.3.1.1. Priključnina enkratno 25.000,00 30.000,00 20,0% 
      
25.3.1.2. Naročnina  mesečno 2.684,90 3.221,88 20,0% 
      
25.4. POSEBNE DOPOLNILNE STORITVE NA DID PRIKLJUČKIH 
      
25.4.1. DDI 10 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 10 

različnih zaporednih DDI številk 
      
25.4.1.1. Vzpostavitev  storitve enkratno 58.986,70  70.784,04 20,0% 
      
25.4.1.2. Naročnina mesečno 2.623,20  3.147,84  20,0% 
      
25.4.1.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 894,95  1.073,94  20,0% 

      
25.4.2. DDI 50 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 50 

različnih zaporednih DDI številk 
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25.4.2.1. Vzpostavitev  storitve enkratno 228.433,50  274.120,20  20,0% 
      
25.4.2.2. Naročnina mesečno 13.116,00  15.739,20  20,0% 
      
25.4.2.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 4.474,75  5.369,70  20,0% 

      
25.4.3. DDI 100 - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na blok 100 

različnih zaporednih DDI številk 
      
25.4.3.1. Vzpostavitev  storitve enkratno 456.867,00  548.240,40  20,0% 
      
25.4.3.2. Naročnina mesečno 26.232,00  31.478,40  20,0% 
      
25.4.3.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 8.949,50  10.739,40  20,0% 

      
25.4.4. DDI 100+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak 

nadaljnji blok 100 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem DID priključku) 

      
25.4.4.1. Vzpostavitev  storitve enkratno 420.000,00 504.000,00 20,0% 
      
25.4.4.2. Naročnina mesečno 17.899,00 21.478,80 20,0% 
      
25.4.4.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 8.949,50  10.739,40  20,0% 

25.4.5. DDI 50+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak  
nadaljnji blok 50 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem DID priključku) 

      
25.4.5.1. Vzpostavitev storitve enkratno 210.000,00 252.000,00 20,0% 
      
25.4.5.2. Naročnina mesečno 8.949,50 10.739,40 20,0% 
      
25.4.5.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 4.474,75  5.369,70 20,0% 

      
25.4.6. DDI 10+ - Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na vsak  

nadaljnji blok 10 različnih zaporednih DDI številk (nad prvim blokom 200 različnih 
zaporednih DDI številk na enem DID  priključku) 

      
25.4.6.1. Vzpostavitev storitve enkratno 55.300,00 66.360,00 20,0% 
      
25.4.6.2. Naročnina mesečno 1.789,90 2.147,88 20,0% 
      
25.4.6.3. Rezervacija (velja do 1 leta, ko je storitev v 

mirovanju) 
mesečno 894,95  1.073,94 20,0% 

 
 Telekom Slovenije, d.d. 
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Objave gospodarskih
družb

Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta

Ob-77811
Družba Juma, podjetje za razvoj, proiz-

vodnjo in trženje, d.o.o., Škofja Loka, Kidri-
čeva cesta 93, Škofja Loka, objavlja, da je
dne 18. 9. 2002 sodnemu registru Okrož-
nega sodišča v Kranju predložila delitveni
načrt družbe zaradi delitve družbe z ustano-
vitvijo novih družb.

Delitveni načrt je skladno določbi 533.e
člena ZGD na svoji seji pregledala tudi skup-
ščina družbe v funkciji nadzornega sveta,
saj družba nima nadzornega sveta. Skup-
ščina na predlog delitvenega načrta ni imela
pripomb.

Družbenike družbe se obvešča, da bo-
do najmanj 14 dni pred zasedanjem skup-
ščine, ki bo dne 21. 10. 2002 odločala o
delitvi, skupaj z vabilom na skupščino preje-
li delitveni načrt ter vse ostale listine po
drugem odstavku 533.f člena ZGD. Na za-
sedanju skupščine bo uprava družbe
družbenikom ustno razložila vsebino deli-
tvenega načrta ter jih seznanila z vsemi
bistvenimi spremembami premoženja
družbe od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.

Družba mora vsakemu upniku na nje-
govo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dati prepis delitvenega
načrta.

Juma, d.o.o., Škofja Loka
direktor Balant Marjan

Obvestilo o predložitvi delitvenega
načrta

Št. 03724 Ob-77914
Uprava družbe Gradis SPO, d.d., Ljublja-

na, Šmartinska 32, v skladu z določilom 533.f
člena ZGD obvešča delničarje, da je 23. 9.
2002 Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registr-
sko sodišče) predložila delitveni načrt.

Delničarjem je na sedežu družbe omo-
gočen pregled delitvenega načrta, letnih po-
ročil za zadnja tri poslovna leta, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu deli-
tve. Delničarji imajo pravico do brezplačne-
ga prepisa vseh listin, upniki in svet delav-
cev pa delitvenega načrta. Vse navedene
listine bodo predložene tudi na zasedanju
skupščine, ko bo uprava ustno obrazložila
delitveni načrt in delničarje obvestila o po-
membnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.

Gradis SPO, d.d.

Ob-77963
Upravi družb Salomon d.o.o., Ljublja-

na, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana
(prenosna družba) in RGL, d.d., Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana (pre-
vzemna družba), v skladu s prvim odstav-

kom 516. člena ZGD obveščata družbeni-
ke in delničarje družb, da sta dne 20. 9.
2002 Okrožnemu sodišču v Ljubljani pre-
dložili

predlog pogodbe o delitvi in prevzemu.
Družbeniki oziroma delničarji vsake od

obeh družb, ki sta udeleženi pri delitvi s
prevzemom, lahko na sedežu družb pregle-
dajo naslednje listine:

1. pogodbo o delitvi in prevzemu,
2. letna poročila vsake od obeh družb,

ki sta udeleženi pri delitvi s prevzemom za
zadnja tri poslovna leta in vmesno bilanco
na dan 30. 6. 2002,

3. skupno poročilo uprav pri delitvi s
prevzemom udeleženih družb o oddelitvi
dela premoženja družbe Salomon d.o.o. in
prenosu tega premoženja na družbo RGL,
d.d.,

4. poročilo pooblaščenega revizorja o
pregledu pogodbe o delitvi in prevzemu,

5. poročilo nadzornega sveta družbe
RGL, d.d., Ljubljana, o pregledu delitve s
prevzemom.

Na zahtevo družbenikov prenosne
družbe oziroma delničarjev prevzemne
družbe bo uprava najkasneje naslednji de-
lovni dan posredovala prepis zgoraj nave-
denih listin.

Salomon d.o.o.
direktor Gregor Repič

RGL,d.d.
direktor Rado Repenšek

Ob-77964
Upravi družb Salomon d.o.o., Ljubljana,

Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana (preno-
sna družba) in Salomon 2000, d.o.o., Ljublja-
na, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnu-
če (prevzemna družba), v skladu s prvim od-
stavkom 516. člena ZGD obveščata družbe-
nike obeh družb, da sta dne 20. 9. 2002
Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložili

predlog pogodbe o delitvi in prevzemu.
Družbeniki vsake od obeh družb, ki sta

udeleženi pri delitvi s prevzemom, lahko na
sedežu družb pregledajo naslednje listine:

1. pogodbo o delitvi in prevzemu,
2. letna poročila vsake od obeh družb,

ki sta udeleženi pri delitvi s prevzemom za
zadnja tri poslovna leta in vmesno bilanco
na dan 30. 6. 2002,

3. skupno poročilo uprav pri delitvi s
prevzemom udeleženih družb o oddelitvi de-
la premoženja družbe Salomon in prenosu
tega premoženja na družbo Salomon 2000,

4. poročilo pooblaščenega revizorja o
pregledu pogodbe o delitvi in prevzemu.

Na zahtevo družbenikov vsake od obeh
družb bo uprava najkasneje naslednji delov-
ni dan posredovala prepis zgoraj navedenih
listin, na zahtevo upnikov pa prepis pogod-
bo o delitvi in prevzemu.

Salomon d.o.o.
direktor Gregor Repič
Salomon 2000 d.o.o.
direktor Anton Modic

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-77994
Skladno z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika, zapisanega v notar-
skem zapisu opr. št. SV 933/02 z dne
25. 7. 2002, direktorica družbe Perpetia,
podjetje za poslovno finančne in podjetni-
ške storitve, d.o.o., Gubčeve brigade 16,
Ljubljana, vpisane v sodni register Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/16623/00, matična št. 5633427, ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe Perpetia d.o.o.,

ki znaša 14,882.267 SIT, se zmanjša za
12,270.000 SIT, tako da znaša novi osnov-
ni kapital po zmanjšanju 2,612.267 SIT.
Direktorica poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Perpetia d.o.o., Ljubljana
direktorica: Brigita Aljaž, univ. dipl. ek.

Ob-77995
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika, zapisanega v notar-
skem zapisu Opr. št. SV 904/02 z dne
17. 7. 2002, direktorica družbe PFS Re-
har, poslovno finančne storitve, d.o.o., Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana, objavlja v skraj-
šanem besedilu

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

9,258.000 SIT se nominalno zmanjša za
7,158.000 SIT, tako da po zmanjšanju zna-
ša 2,100.000 SIT.

Direktorica poziva vse upnike, da se zgla-
sijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglaša-
jo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.

PFS Rehar, d.o.o., Ljubljana
direktorica Lidija Rehar

Ob-77996
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah objavlja družba Mccann
– Erickson, oglaševalska agencija, d.o.o.,
Ljubljana,

sklep
o zmanjšanju kapitala družbe,

sprejetega na skupščini dne 20. 5. 2002.
Osnovni kapital družbe se efektivno zmanjša
iz 17,687.500,11 SIT na 2,100.000 SIT.
Vsem upnikom zagotavljamo varstvo njihovih
dospelih terjatev s poplačilom ali z ustreznim
zavarovanjem njihovih terjatev.

Upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, bomo poravnali zahtev-
ke ali zagotovili ustrezno varščino.

Uprava družbe poziva vse morebitne
upnike družbe, katerih terjatve so nastale
do dneva sprejema sklepa o zmanjšanju ka-
pitala, da se v skladu s 454. členom ZGD
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

Mccann – Erickson
Oglaševalska agencija, d.o.o.

Ljubljana
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Ob-78100
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa družbenikov, sprejetega na skupšči-
ni družbe dne 29. 8. 2002, direktor družbe
CEMBOS – Podjetje za trgovino in turizem,
d.o.o. Koper, Vanganelska cesta 39, 6000
Koper, ki je vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kopru pod številko
vložka 1/00944/00 in z matično številko
5351138, objavlja skrajšan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nomi-

nalni vrednosti 52.033.700,10 SIT, se zma-
njša za nominalno vrednost 43,033.700,10
SIT, tako da je po zmanjšanju osnovni kapi-
tal družbe v nominalni vrednosti 9,000.000
SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala družbe.

Cembos - Podjetje za trgovino
in turizem, d.o.o., Koper

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-77816
Na podlagi določbe 7.7. člena statuta

delniške družbe sklicuje uprava Tovarne
močnih krmil Črnci d.d., Črnci 2a, 9253
Apače

8. skupščino delničarjev,
v četrtek, 7. novembra 2002 ob 8. uri,

na sedežu družbe v Črncih.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: uprava odpre skupšči-

no in obvesti skupščino glede notarja, ki
piše zapisnik. Seji prisostvuje vabljena no-
tarka: Danica Hojs-Peršak.

2. Ugotovitev navzočnosti, izvolitev de-
lovnih teles in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na osnovi poročila preš-
tevalcev glasov se ugotovi prisotnost delni-
čarjev na skupščini. Za predsednika skup-
ščine se izvoli Podlesek Franc, za prešte-
valca glasov pa Cunk Marjetka in Elbl Boži-
dar. Potrdi se dnevni red.

3. Predlog delitve bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme predlog o delitvi bi-

lančnega dobička za leto 2001. Deli se pre-
neseni dobiček iz preteklih let v višini
16,111.758,32 SIT in dobiček poslovnega
leta 2001 v višini 8,441.497,66 SIT, in sicer:
bilančni dobiček v znesku 24,553.255,98
SIT se v celoti razporedi med delničarje.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.

4. Imenovanje revizorja za leti 2002 in
2003.

Predlog sklepa: skupščina za revizorja
imenuje revizorsko družbo Audit d.o.o.,

Murska Sobota, za poslovni leti 2002 in
2003.

5. Razno.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo gradivo ter glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-

no z besedilom letnega poročila uprave za
leto 2001 ter pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta in mnenjem pooblaščenega revi-
zorja je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katero želijo, da so z njimi pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom čez pol ure po sklica-
ni seji. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Tovarna močnih krmil Črnci d.d.
uprava – direktor

Franc Podlesek, dr. vet. med.

Ob-77824
Na podlagi 19. člena statuta Pomurke

mesne industrije d.d., Murska Sobota, Pa-
nonska 11, uprava družbe sklicuje

5. redno sejo skupščine
družbe Pomurka mesna industrija d.d.,

Murska Sobota, Panonska 11,
ki bo dne 28. 10. 2002 ob 11. uri, v

prostorih družbe v Murski Soboti, Panon-
ska 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Boris Štefanec,
za preštevalca glasov pa Sonja Rendulič.

Seji prisostvuje vabljeni notar mag. An-
drej Rošker, ki bo sestavil notarski zapisnik
skupščine.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, poročilom nadzornega sveta o spre-
jemu in potrditvi letnega poročila ter z revi-
zijskim poročilom za leto 2001.

Predlog sklepa:

a) na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se potrdi in sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
2001, z mnenjem pooblaščenega revizorja,

b) ugotovi se, da je družba poslovno leto
2001 zaključila z izgubo v višini
381,939.559,10 SIT, ki se deloma in sicer
v znesku 217,696.781,51 SIT pokrije iz
revalorizacijskega popravka kapitala, pre-
ostanek izgube v višini 164,242.777,59 SIT
pa ostane nerazporejen in se pokrije v na-
slednjih letih iz dobička družbe.

4. Sklepanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi družbe in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

5. Sprememba statuta zaradi uskladitve
besedila z novelo ZGD.

Predlog sklepa: zaradi uskladitve bese-
dila z novelo ZGD, se ustrezno spremeni
statut družbe.

6. Imenovanje revizorja poslovnih izka-
zov za leto 2002 in 2003.

Predlog sklepa: skupščina družbe za re-
vidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto
2002 in 2003 imenuje ITEO-Abeceda po-
djetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 25. 10. 2002 – tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prija-
vo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred njenim začet-
kom. Ob prihodu se prijavijo z osebno iz-
kaznico ali z drugim dokumentom identifika-
cije in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Murski Soboti, Panonska 11.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica

skupščine s priporočeno pošto pošljejo
upravi utemeljene nasprotne predloge in do-
polnilne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne v istih prostorih. Skupšči-
na bo v takem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pomurka mesna industrija d.d.,
Murska Sobota

predsednik uprave
Milan Koren univ. dipl. ekon.

Ob-77789
Na podlagi statuta delniške družbe Grad-

nje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj,
Struževo 3b, sklicujem
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 10. 2002 ob 10. uri, v

prostorih družbe v Kranju, Struževo 3b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Zdenka Okorn in Darinka
Čobec. Za notarja se povabi Vojko Pintar.

2. Poročilo uprave o pravnomočno potr-
jeni prisilni poravnavi.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
poročila nadzornega sveta, letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
2001 ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta ter letnim po-
ročilom za leto 2001, vključno z bilanco
stanja, izkazom uspeha in poslovnim poro-
čilom. Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu ter s tem potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem letu 2001.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

na podlagi odstopne izjave preneha član-
stvo v nadzornem svetu Vinku Šimnovcu.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
in določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se z dnem prenehanja članstva prej-
šnjega člana nadzornega sveta imenuje Jo-
že Jerič.

Za predsednika nadzornega sveta se do-
loči sejnina v višini 40.000 SIT neto in člane
nadzornega sveta po 30.000 SIT neto. Vre-
dnost sejnin se vsklajuje z rastjo cen živ-
ljenjskih potrebščin. Poleg tega pripada
vsem članom nadzornega sveta povračilo
potnih stroškov.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijsko družbo DR Cilj, d.o.o., iz Ljub-
ljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu ter vsebina spre-
memb in dopolnitev statuta družbe, je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe, 28
dni pred zasedanjem skupščine, vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež družbe, najmanj 3 dni pred skupščino.

Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni ude-
leženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pri-
četkom skupščine, vpisati v listo udeležen-
cev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom eno uro po prvem skli-

cu. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradnje, d.d., Kranj
direktor

Ob-77900
Na podlagi prvega odstavka 26. člena

Statuta Heldom, družba za podjetniško sve-
tovanje, d.d., sklicujemo

1. redno skupščino
Heldom, družba za podjetniško

svetovanje, d.d.,
v ponedeljek, 28. 10. 2002 ob 12. uri,

v sejni sobi družbe Helios Domžale d.d.
(Široka potrošnja), Ljubljanska 110a, Dom-
žale.

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
II. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
III. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
IV. Sprememba statuta.
V. Določitev politike obvladovanja podje-

tij, v katerih je družba udeležena.
VI. Podelitev pooblastila upravi za nakup

lastnih delnic.
VII. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred skup-
ščino.

Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo: delničarji se lahko

udeležijo skupščine in uresničujejo glaso-
valno pravico na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupšči-
ne prijavijo svojo udeležbo na skupščini na
sedežu uprave družbe v registrirni pisarni,

– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini, in sicer najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine na sedežu uprave
družbe v registrirni pisarni.

V skladu s tem vas pozivamo, da najka-
sneje do 23. 10. 2002 prijavite svojo ude-
ležbo oziroma pošljete pooblastilo za zasto-
panje na skupščini.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno
po pošti na naslov uprave oziroma jih odda-
jo osebno na sedežu družbe najpozneje dva
delovna dneva pred dnem zasedanja skup-
ščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji, ki predstavljajo vsaj 50% osnov-
nega kapitala družbe. Če skupščina ob na-
povedanem terminu ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje z enakim dnevnim redom,
dne 28. 10. 2002 ob 13. uri, na istem kra-
ju. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Priloga: Predlogi sklepov
Predlogi sklepov 1. redne skupščine

družbe Heldom, družba za podjetniško sve-
tovanje, d.d., z dne 28. 10. 2002

K točki I.
Sklep:
V organe skupščine se izvolijo:
Za predsednika skupščine se izvoli Ja-

nez Mirnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Matjaž

Osojnik in Danijela Jakovac.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka

Majda Lokošek.
K točki II.
Sklep:
Sprejme se predlagano povečanje

osnovnega kapitala družbe:
1. Osnovni kapital družbe se iz

6,864.000 SIT poveča za 330,759.000
SIT, s čimer se osnovni kapital družbe Hel-
dom d.d., poveča na skupaj 337,623.000
SIT.

2. Za povečani osnovni kapital se po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni
register izda 330.759 novih imenskih nava-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, ki dajejo delničarjem enake pravice kot
dosedanje delnice družbe. Emisijska cena
novih delnic se določi v višini 2.051,282
SIT.

3. Povečanje se izvede deloma s stvar-
nimi vložki in deloma s stvarnim prevzemom.
Predmet stvarnih vložkov in stvarnih prevze-
mov so delnice izdajatelja Helios, sestavlje-
no podjetje za kapitalske naložbe in razvoj,
d.d., Količevo 2, Domžale, z oznako HDOG.
Ocenjena vrednost ene delnice HDOG zna-
ša 80.000 SIT tako, da za eno delnico
HDOG vsak vpisnik delnic iz povečanja
osnovnega kapitala prevzame 39 delnic
družbe. Povečanje se izvede s skupaj 8.481
delnicami HDOG v skupni vrednosti
678,480.000 SIT.

4. Prednostna pravica obstoječih delni-
čarjev do vpisa novih delnic iz 2. točke tega
sklepa se izključi. Delnice iz 2. točke tega
sklepa vpišejo v prilogi tega notarskega za-
pisnika navedene osebe, ki za navedeno
število delnic vložijo navedene delnice
HDOG, ki predstavljajo predmet stvarnih
vložkov oziroma stvarnih prevzemov, in s
tem pridobijo določen delež v kapitalu
družbe Heldom d.d.

5. Delnice se bodo vpisovale pri bor-
zno posredniški družbi Poteza, borzno po-
sredniška družba, d.d., Dunajska 22, Ljub-
ljana.

6. Rok za vpisovanje in vplačilo delnic je
petnajst delovnih dni od sprejetja tega
sklepa. O začetku teka roka za vpisovanje
delnic bo direktor družbe obvestil vpisnike
iz priloge k 4. točki tega sklepa z objavo na
oglasni deski družbe Helios d.d.

7. V primeru, da vse delnice niso vpisa-
ne in vplačane v roku iz 6. točke tega
sklepa, se osnovni kapital družbe Heldom
d.d. poveča za temu ustrezno nižji znesek.

8. Nadzorni svet se pooblasti za uskladi-
tev besedila statuta družbe z izvedenim po-
večanjem osnovnega kapitala.

K točki III.
Sklep:
Za člane nadzornega sveta se imenu-

jejo:
1. Mladen Mihalec, Ul. Pod Gozdom 23,

Trzin, Mengeš;
2. Branimir Bernot, Prešernova 55,

Domžale;
3. Irena Tavčar, Cankarjeva 4a, Domžale.
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K točki IV.
Sklep:
1. Spremeni se prvi odstavek 8. člena

Statuta Heldom d.d., tako da se glasi:
“Uprava je pooblaščena, da v petih letih

po vpisu spremembe statuta v sodni register
poveča osnovni kapital za 168,000.000 SIT
z izdajo novih delnic, ki se lahko vplačajo
tudi z delnicami HDOG, ki predstavljajo pred-
met stvarnih vložkov oziroma stvarnih pre-
vzemov. Nove delnice se izdajo s soglasjem
nadzornega sveta.“

2. Sprememba Statuta Heldom d.d., iz
prejšnjega odstavka se vpiše v primeru
uspešnega povečanja osnovnega kapitala,
sprejetega na skupščini dne 28. 10. 2002,
in sicer obenem z vpisom povečanja osnov-
nega kapitala v sodni register.

K točki V.
Sklep:
Skupščina na podlagi 23. člena statuta

sprejme predlog direktorja o določitvi politi-
ke upravljanja družbe Helios d.d.

K točki VI.
Sklep:
1. Skupščina pooblašča upravo družbe,

da  na  podlagi  osme  alinee  prvega
odstavka  240.  člena  ZGD  kupi  lastne
delnice, pri katerih skupni nominalni zne-
sek ne sme presegati 10% osnovnega ka-
pitala družbe.

2. Nakupna cena lastnih delnic je lahko
najmanj 500 SIT in največ ena petintrideset-
ina vsakokratne tržne vrednosti delnice
HDOG.

3. Lastne delnice, pridobljene na podla-
gi tega pooblastila, sme družba uporabiti:

– jih ponudi v odkup delničarjem družbe;
– za izplačilo nagrade upravi, nadzorne-

mu svetu;
– za umik delnic z zmanjšanjem osnov-

nega kapitala.
4. To pooblastilo velja 18 mesecev od

dneva sprejema tega sklepa.
Heldom d.d.

direktor Janez Mirnik

Ob-78002
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in 25. člena statuta družbe skli-
cujem

11. zasedanje skupščine
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 30. 10. 2002 ob 12. uri, v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljub-
ljana – Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovni teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Igor Sekirnik, za preštevalki
glasov Snežano Dragaš in Ano Omahen,
zapisnik vodi notar Boris Lepša.

3. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da zasedanja skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 11. zasedanja skupščine.

Dnevni red:
1. Obravnava in sprejem predlogov

sklepov o oddelitvi in prevzemu.
Predlog sklepa:

1. Skupščina prevzemne družbe RGL,
d.d., soglaša s prevzemom premoženja, ki
ga je oddelila prenosna družba Salomon,
d.o.o.

2. Osnovni kapital prevzemne družbe
RGL, d.d., se poveča za 22,029.000 SIT in
znaša po prevzemu oddeljenega premože-
nja skupno 102,512.000 SIT.

3. Prevzemna družba RGL, d.d., za viši-
no povečanega osnovnega kapitala zagoto-
vi izdajo 22.029 navadnih delnic z oznako
G, kot nadomestilo družbenikom prenosne
družbe Salomon d.o.o., za preneseno pre-
moženje, in sicer vsakemu družbeniku po
7.343 delnic.

4. Delavce prenosne družbe Salomon
d.o.o., ki so pri njej opravljali delo v zvezi z
prenesenim premoženjem, se razporedi na
delo k prevzemni družbi RGL, d.d.

2. Potrditev pogodbe o delitvi in pre-
vzemu.

Predlog sklepa: skupščina prevzemne
družbe RGL, d.d., na predlog uprave ter na
podlagi poročil pooblaščenega pripojitve-
nega revizorja in nadzornega sveta družbe,
soglaša s pogodbo delitvi in prevzemu, ki
sta jo dne 26. 8. 2002, sklenili upravi pre-
nosne družbe Salomon d.o.o. in prevzem-
ne družbe RGL, d.d.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 83/2001 S-77832
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 81/2001 sklep z
dne 10. 7. 2002, potrjen s sklepom Višje-
ga sodišča v Celju, opr. št. Cpg 301/2002
z dne 11. 9. 2002:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Mesarstvo Šentjur d.d., Proizvod-
nja in predelava mesa, Cesta Leona Do-
brotinška 15, Šentjur in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 10. 7. 2002.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:

Razred 1: terjatve ločitvenih in izločitve-
nih upnikov za katere se položaj upnika tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni.

Razred 2: terjatve upnikov, ki so podpi-
sali pogodbo o konverziji terjatev v bodoče
delnice dolžnika in jim terjatve s prenosom
zaradi vplačila prenehajo.

Razred 3: terjatve upnikov, ki bodo po-
plačane v višini 20% priznanega zneska v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.

Upniki katerim so bile priznane terjatve so
upravičeni do uveljavljanja obresti tudi za čas
od uvedbe postopka prisilne poravnave do
pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.

Objave sodišč

3. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na vpo-
gled na sedežu družbe v tajništvu pri Sneža-
ni Dragaš, v času od 30. 9. 2002 do
25. 10. 2002, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

RGL d.d.,Ljubljana
uprava družbe

4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.

5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 10. 7. 2002 je postal pravnomočen s
sklepom Višjega sodišča v Celju z dne
11. 9. 2002, opr. št. Cpg 301/2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2002

St 77/2002 S-77833
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 77/2002 sklep z dne 16. 9.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Hlačer Aleš s.p., Pizzerija Vija-Va-
ja, Ul. Mesta Grevenbroich 13, Celje (ma-
tična številka: 5516666).

Odslej se firma glasi: Hlačer Aleš s.p.,
Pizzerija Vija-Vaja, Ul. Mesta Grevenbroich
13, Celje (matična številka: 5516666) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L 17/2000.

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 poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
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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 premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014, sklic na št.
11-42153-7110006.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. decembra 2002 ob 10.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2002

St 81/2002 S-77834
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 81/2002 sklep z
dne 16. 9. 2002:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Gruda - Jurmes, Trženje
in inženiring d.d., Leona Dobrotinška 15,
Šentjur (matična številka: 5496748) in nje-
govimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino,ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (16. 9.
2002).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva  začetka  postopka  prisilne  porav-
nave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v diskontirani višini na dan začetka po-
stopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike opozarjamo da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Mesarstvo Šentjur d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, Šentjur,

2. Emona Farma Ihan d.d., Breznikova
89, Domžale,

3. Bormac Trade d.o.o., Kocenova 4,
Celje,

4. Uduč Branko s.p., Dobje pri Planini
32, Dobje,

5. Bernarda Pintar - predstavnica delav-
cev.

VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 4,500.000 SIT na TRR tega
sodišča št. 01100-6960421564, sklic na
št. 5-81-2002, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2002

St 27/98 S-77836
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 27/98 sklep z dne 16. 9. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Jovan Miran s.p., Menjalnica Mi-
ran Jovan, Ul. XIV. divizije 14, Celje.

Odslej se firma glasi: Jovan Miran s.p.,
Menjalnica Miran Jovan, Ul. XIV. divizije 14,
Celje - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.

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 poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. decembra 2002 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2002

St 54/2002 S-77837
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 54/2002 sklep z dne 11. 9.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Esih Bernard s.p., Projektiranje, inženi-
ring, nadzor “ESIH“, Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina (matična številka
5432249), se začne in takoj zaključi v skla-
du z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Esih Bernard
s.p., Projektiranje, inženiring, nadzor
“ESIH“, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina
(matična številka 5432249), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2002

St 28/2002 S-77839
Postopek prisilne poravnave nad dol-

žnikom Avtotreiding Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Pohorskega bata-
ljona 11.

Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi Avto-
treiding Podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o., Slovenska Bistrica, Pohor-
skega bataljona 11, za dne 25. 10. 2002
ob 10. uri v sobi št. 253 tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2002

St 65/2002 S-77840
To sodišče je s sklepom opr. št. St

65/2002 z dne 16. 7. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad podjetjem Filament Trgo-
vina na veliko in drobno d.o.o., Maribor,
Ul. bratov Greif 36.

Odslej se dolžnikova firma glasi Filament
Trgovina na veliko in drobno d.o.o. - v ste-
čaju, Maribor, Ul. bratov Greif 36, njegova
matična številka je 5681197, šifra dejavno-
sti pa 52.110.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 1.
2003 ob 9.45 v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 16. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2002
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St 89/2002 S-77841
To sodišče je s sklepom opr. št. St

89/2002 z dne 12. 9. 2002 nad dolžni-
kom Omahen Boštjan, s.p., – v stečaju,
Okrepčevalnica Majolka, Videm 54, Vi-
dem Dobrepolje, stečajni postopek za-
ključilo.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

St 7/2001 S-77842
To sodišče je s sklepom opr. št. St

7/2001 z dne 11. 9. 2002 nad dolžnikom
Kovel, d.o.o. – v stečaju, Partizanska 2,
Dol pri Hrastniku, stečajni postopek za-
ključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
di izbris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

St 139/2001 S-77843
To sodišče je s sklepom St 139/2001

dne 16. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ARBA storitve d.o.o., Dal-
matinova 2, Ljubljana, matična številka:
5540348, številka registrskega vložka
1/14159/00, šifra dejavnosti: 93.050.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ro-
mana Kruhar-Puc iz Logatca.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postop-
ka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o ob-
stoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002

St 134/2002 S-77845
To sodišče je s sklepom St 134/2002

dne 13. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom PE-KOM d.o.o., Prešerno-
va 12, Kamnik, matična številka 5515394,
šifra dejavnosti 31.100 ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz registra samostojnih po-
djetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2002

St 2/2002 S-77846
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

2/2002 z dne 16. 9. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Žabon
d.o.o., Podjetje za mednarodno in notra-

njo špedicijo, carinsko posredovanje in
trgovino, Ljubljana-Dobrunje, Cesta 13.
julija 65a.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002

St 87/2002 S-77848
To sodišče je s sklepom St 87/2002

dne 16. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom REKI R Podjetje za uvoz-iz-
voz, trgovino in transport d.o.o., Ljublja-
na, Tolstojeva 32, matična številka
5366038, šifra dejavnosti 51.390.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ja Oblak iz Vrhnike.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2002 ob 10.10, soba 352
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2002

St 142/2002 S-77847
To sodišče je s sklepom opr. št. St

142/2002 z dne 16. 9. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad podjetjem Marles stori-
tve Maribor d.o.o., Limbuš, Limbuška ce-
sta 2.

Odslej se dolžnikova firma glasi Marles
storitve Maribor d.o.o. – v stečaju, Limbuš,
Limbuška cesta 2, njegova matična števika
je 5298610, šifra dejavnosti pa 18.110. Za
stečajno upraviteljico je določena Alenka
Gril, dipl. ekonomistka, stan. Lorberkova
17, Limbuš.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mescih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 1.
2003 ob 9. uri v sobi št. 240 tega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 16. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 2002

St 6/94-221 S-77849
Narok za obravnavanje osnutka glavne

razdelitve stečajne mase v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Exact d.o.o. – v ste-
čaju, Ljubljanska c. 24a, Kranj, bo dne
16. 10. 2002 ob 15. uri v sobi 12/pritličje
tega sodišča.

Upniki si osnutek za glavno razdelitev lah-
ko ogledajo v stečajni pisarni – soba št. 6/pri-
tličje tega sodišča, v času uradnih ur, v pone-

deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob
sredah pa tudi od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2002

St 20/2002 S-77851
To sodišče je s sklepom z dne 18. 9.

2002, opr. št. St 20/2002, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Cetronik proizvod-
nja kovinskih in tekstilnih izdelkov ter tr-
govina, d.o.o., Dutovlje 2a, Dutovlje, ma-
tična št. 5390931, šifra dejavnosti 18.220.

Za stečajnega upravitelja se določi mag.
Miro Benedejčič iz Kopra, II. prekomorske
brigade 52.

Sklep o začetku stečajnega postopka se
po uradni dolžnosti vpiše v registrski vložek
št. 1/01348/00 tega sodišča in se poleg
dolžnikove firme dodata besedi “v stečaju“.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 12.
2002 ob 8.30 v sobi št. 132/I tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2002

St 105/91 S-77858
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

105/91 z dne 12. 7. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom UTOK - UNI-
MARKET d.d., Usnjarska 8, Kamnik – v
stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

St 141/2002 S-77859
To sodišče je s sklepom St 141/2002

dne 19. 9. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom DIBO, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Glonarje-
va 8, matična številka 5847206, šifra de-
javnosti 36.140.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz
Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajenga postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 12. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2002
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St 62/98 S-77860
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Avtomerkur trgo-
vina, Prodaja na debelo d.o.o., Celovška
150, Ljubljana – v stečaju za dne 6. 11.
2002 ob 9. uri v sobi 307 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

St 13/97 S-77983
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

13/97 z dne 17. 9. 2002 ustavilo nadaljnje
vnovčenje stečajne mase in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Iskra Semi-
con, d.d., Trbovlje – v stečaju, Gabrsko
12, Trbovlje.

Preostanek stečajne mase, ki predstav-
lja nepremičnino, se prenese na Občino
Trbovlje.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002

St 70/2001 S-77984
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi TI
Klub, d.d. – v stečaju, Maribor, dne
13. 12. 2002 ob 9. uri, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2002

St 10/2002 S-77985
V postopku prisilne poravnave med dol-

žnico Gašper Nado, s.p., lesna predela-
va, Mariborska cesta 22, Radlje ob Dra-
vi in njenimi upniki, bo narok za prisilno
poravnavo dne 23. 10. 2002 ob 9. uri, v
sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodi-
šču, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
sobi številka 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 9. 2002

St 59/2002 S-77986
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 59/2002 sklep z dne 20. 9.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Tim Trade, Trgovska družba,
d.o.o., Čopova 5, Žalec (matična številka:
5382661).

Odslej se firma glasi: Tim Trade, Trgov-
ska družba, d.o.o., Čopova 5, Žalec (matič-
na številka: 5382661) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2002.

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 poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. decembra 2002 ob 13.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 20. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2002

St 26/2002 S-77987
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 26/2002 sklep z dne 18. 9.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Be-
ga, Mednarodna trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Trubarjeva ul. 17, Celje (matična
številka: 1358936), se zaključi v skladu z
dol. čl. 99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Bega, Mednaro-
dna trgovina in proizvodnja, d.o.o., Trubar-
jeva ul. 17, Celje (matična številka:
1358936), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2002

St 35/2001 S-77988
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 35/2001 sklep z dne 18. 9.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Strašek Rajko, s.p., Montaža stavbnega
pohištva, Hajnsko 3, Pristava pri Mesti-
nju (matična številka: 5833801), se začne
in takoj zaključi v skladu z dol. čl. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Strašek Rajko,
s.p., Montaža stavbnega pohištva, Hajnsko
3, Pristava pri Mestinju (matična številka:
5833801), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2002

St 80/2002 S-77989
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 80/2002 sklep z dne 20. 9.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Conte, Trgovina, storitve, d.o.o.,
Gosposka 2, Celje (matična številka:
5530237).

Odslej se firma glasi: Conte, Trgovina,
storitve, d.o.o., Gosposka 2, Celje (matič-
na številka: 5530237) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej, s.p., VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2002.

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 poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi 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 tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. decembra 2002 ob 14. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 20. 9.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2002

St 11/2002 S-77990
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/2002 z dne 20. 9. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Emona Merkur
Ptuj, družba za trgovino, proizvodnjo, go-
stinstvo, inženiring in storitve, d.d., Mur-
kova ul. 2, Ptuj, matična številka:
5025176, šifra dejavnosti: 070.132.

Odslej firma glasi: Emona Merkur Ptuj,
družba za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo,
inženiring in storitve, d.d., Murkova ul. 2,
Ptuj – 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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
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Narok za preizkus terjatev bo dne
11. 12. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 9. 2002

St. 73/2002 S-78114
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 73/2002 sklep z dne 20. 9.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Klobuk Gostinstvo d.o.o., Zadr-
že 2, Šmarje pri Jelšah (matična številka
5722039).

Odslej se firma glasi: Klobuk Gostinstvo
d.o.o., Zadrže 2, Šmarje pri Jelšah (matič-
na števika 5722039) – v stečaju.

II. Za stečjanega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominksa 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

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 poravnajo svoje dolgove stečjani masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajne-
ga postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
javljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. decembra 2002 ob 12.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Okic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 20. 9. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2002

St 14/2002 S-78123
V postopku prisilne poravnave nad dol-

žnikom SŽ - Stroji in tehnološka oprema,
družba za proizvodnjo strojev in tehno-
loške opreme d.o.o., Ravne na Koro-
škem, Koroška cesta 14, bo narok za pri-
silno poravnavo dne 23. 10. 2002, ob 11.
uri, v sobi št. 38, tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo na tem sodišču
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v sobi
številka 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 9. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 117/2002 IZ-16015
Na podlagi sklepa opr. št. Z 117/2002 z

dne 3. 7. 2002, Okrajnega sodišča na Jese-
nicah, je stanovanje št. 49, v VI. nadstropju
stanovanjskega bloka na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 71, v skupni izmeri 67,94 m2,
last zastaviteljev Karla Bertalaniča, roj. 3. 10.
1945 in Jožice Bertalanič, roj. 10. 3. 1947,
oba Jesenice, Cesta maršala Tita 71, pri-
dobljeno s kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja št. 9 z dne 12. 2. 1993, sklenje-
no med prodajalcem Trgovskim podjetjem
Zarja d.o.o. Jesenice in kupcema Karlom
Bertalaničem in Jožico Bertalanič, oba Jese-
nice, Cesta maršala Tita 71, zastavljeno v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, do višine nepo-
sredno izvršljive terjatve v znesku 46.441
EUR v tolarski protivrednosti, ki zapade v
plačilo skupaj z obrestmi in pod drugimi po-
goji in obveznostmi, obročno in dokončno v
120. mesečnih anuitetah.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2002

Z 155/2002 IZ-16018
Na podlagi sklepa opr. št. Z 155/2002

z dne 9. 8. 2002, Okrajnega sodišča na
Jesenicah, je stanovanje št. 20, v V. nad-
stropju večstanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 18, ki stoji na parc. št.
370/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
73,12 m2, last zastaviteljice Gordane Ange-
lov, roj, 28. 2. 1977, Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 20, pridobljeno s kupoprodajno
pogodbo z dne 11. 7. 2002, sklenjeno med
prodajalcema Pavlom Pirihom, Lipce 29,
Blejska Dobrava in Dušanom Pirihom, Je-
senice, Cesta maršala Tita 18 in kupcem
Gordano Angelov, Jesenice, Cesta maršala
Tita 20, zastavljeno v korist upnice Posojil-
nice Bank Borovlje, reg. z.z.o.j., Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje, Avstrija, do višine ne-
posredno izvršljive terjatve v znesku 30.000
EUR, ki zapade v plačilo skupaj z obrestmi
in pod drugimi pogoji in obveznostmi, obroč-
no in dokončno dne 20. 6. 2012.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2002

Z 139/2002 IZ-16019
Na podlagi sklepa opr. št. Z 139/2002 z

dne 16. 7. 2002, Okrajnega sodišča na Je-
senicah, je stanovanje št. 34, v II. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Titova 87,
stoječi na parc. št. 533/23, pripisani pri vl.
št. 962, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
61,63 m2, last dolžnice - zastaviteljice Vikto-
rije Bajec, roj. 30. 11. 1971, Jesenice, Tito-
va 87, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo
z dne 6. 10. 1997, sklenjeno med prodajal-
ko Marjetico Svetina, Ljubljana Tugomerjeva
ulica 12 in kupcem Viktorijo Bajec, zastavlje-
no v korist upnika BKS - leasing d.o.o., Ko-
menskega 12, Ljubljana, do višine neposre-
dno izvršljive terjatve v znesku 18.000 EUR,
ki zapade v plačilo skupaj z obrestmi in pod
drugimi pogoji in obveznostmi, obročno in
dokončno dne 27. 8. 2012.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 26. 8. 2002

Z 64/2002 IZ-10279
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Banke Domžale, d.d., zaradi
zavarovanja denarne terjatve dolžnika Jane-
za Plaznika, v višini 3,750.000 SIT s pp,
pod pogoji iz neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa opr. št. Sv 294/2002 z dne
17. 4. 2002, in sicer na garsonjeri št. 12, v
izmeri 23,89 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, funkcionalnim zemljiščem in so-
razmernim deležem na skupnih prostorih v
stanovanjski stavbi na naslovu Livarska 5,
Kamnik, ki stoji na parc. št. 746/14,
746/15, 746/2 in 746/7, k.o. Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 5. 2002

Z 73/2002 IZ-15903
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 73/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 61, v
skupni izmeri 84 m2, ki se nahaja v 10. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu v Kra-
nju, Tončka Dežmana 8, stoječem na parc.
št. 177/3, vl. št. 269, k.o. Huje, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna
dolžnika Darinka Rehberger, roj. 13. 7.
1960, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj in
Janez Pintar, roj. 10. 9. 1960, Bodovlje 2,
Škofja Loka, vsak do 1/2, pridobila po pro-
dajni pogodbi z dne 17. 1. 2002, ki sta jo
sklenila s Silvo in Sašom Majcnom, oba Ul.
Tončka Dežmana 8, Kranj, na naroku za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o dolgoročnem tolarskem kreditu
z valutno klavzulo št. 214163001 z dne
15. 1. 2002, v višini 28.500 EUR s pripad-
ki, v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 8. 2002

Z 2002/01010 IZ-10442
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01010, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju v
izmeri 104,51 m2, v II. nadstropju, s sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih, de-
lih, napravah objekta in na zemljišču na ka-
terem objekt stoji ter funkcionalnem zemlji-
šču stanovanjske hiše v Ljubljani, Štefanova
ul. 8, ki stoji na parc. št. 415, vl. št. 533,
k.o. Ajdovščina, ki je last dolžnika in zastavi-
teljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 19. 4. 2002, skle-
njene s prodajalcema Jovan Miranom in Jo-
van Bojanom iz Ljubljane, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmay-
erjeva 26, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22,050.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

Z 2001/00214 IZ-15059
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00214 z dne 12. 7. 2002,
je bila dolžniku lastna 1/2 dvosobnega sta-
novanja št. 9, v II. nadstropju stanovanjske-
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ga bloka v Črnučah, Polanškova 31, z dnem
12. 7. 2002 zarubljena v korist upnice Re-
publike Slovenije - Ministrstva za finance,
DURS, Davčni urad Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 8,027.228,90
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

Z 2002/01219 IZ-15062
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01219, ki ga je dne 11. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 100, v izmeri
72,82 m2, v 13. nadstropju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Vojkova c. 87 (prej Hoši-
minhova 11) stoječe na parc. št. 975/2, vl.
št. 1863, k.o. Stožice, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4.
2002 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z
dne 13. 6. 2002, sklenjenih s prodajalko
Tatjano Matović iz Ljubljane, s prepovedjo
razpolaganja z navedeno nepremičnino, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

In 2001/01184 IZ-15077
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 15. 3. 2002, opr.
št. In 2001/01184, je bil dne 17. 4. 2002
opravljen rubež v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, etažnega stanovanja št. 121, v XII.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Bilečanksa 4 v Ljubljani, ki je last dolžnika
Ademovič Sida, Bilečanska 4, Ljubljana.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002

In 01/00674 IZ-15882
In 01/00675
In 01/00710
In 01/00711
In 01/00727
In 01/00728
In 01/00775
In 01/00776
In 01/00855
In 01/01158
In 01/01159

Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodi-
šča opr. št. I 97/19396 z dne 9. 9. 1997,
v zvezi s sklepom opr. št. In 2001/00674
z dne 16. 11. 2001, sklepom o izvršbi
opr. št. I 2000/09131 z dne 25. 5. 2000,
v zvezi s sklepom opr. št. In
2001/00675-3 z dne 16. 11. 2001, skle-
pom o izvršbi, opr. št. V I 276/95 z dne
31. 1. 1995, v zvezi s sklepom opr. št. In
2001/00710-3 z dne 16. 11. 2001, skle-
pom o izvršbi opr. št. V I 694/96 z dne
3. 4. 1996, v zvezi s sklepom opr. št. In
2001/00711-3 z dne 16. 11. 2001 in
sklepom o izvršbi opr. št. I 1999/10312 z
dne 1. 7. 1999, v zvezi s sklepom opr. št.
In 2001/00727-3 z dne 16. 11. 2001,
sklepom o izvršbi opr. št. I 98/16212 z
dne 27. 5. 1998, v zvezi s sklepom opr.
št. In 2001/00728-3 z dne 16. 11. 2001,

s sklepom o izvršbi opr. št. I 98/08140 z
dne 6. 4. 1998, v zvezi s sklepom opr. št.
In 2001/00775-3 z dne 16. 11. 2001,
sklepom o izvršbi opr. št. I 99/04534 z
dne 15. 1. 1999, v zvezi s sklepom opr.
št. In 2001/00776-3 z dne 16. 11. 2001,
s sklepom o izvršbi opr. št. I 96/13819 z
dne 16. 7. 1996, v zvezi s sklepom opr.
št. In 2001/00855-3 z dne 16. 11. 2001,
sklepom o izvršbi opr. št. VII I 1179/95 z
dne 3. 7. 1995, v zvezi s sklepom opr. št.
In 2001/01158-2 z dne 3. 10. 2001, in
sklepom o izvršbi opr. št. I 97/09222 z
dne 15. 4. 1997, v zvezi s sklepom opr.
št. In 2001/01159-2 z dne 3. 10. 2001,
je bil dne 8. 5. 2002 opravljen v korist
upnika Stanovanjskega podjetja Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 3, v izmeri 64,31 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše, Ple-
šičeva 37, Ljubljana, last dolžnika Vidovič
Milenka, Plešičeva 37, Ljubljana. Zapisnik
o rubežu ima pravni učinek.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

In 01/00672 IZ-15884
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne

15. 11. 2001, opr. št. In 2001/00672, je
bil dne 12. 7. 2002 opravljen rubež v ko-
rist upnika Stanovanjskega podjetja Ljub-
ljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
stanovanja št. 6, v izmeri 67,46 m2, v Ljub-
ljani, Šarhova 8, last dolžnice Cerar Anke,
Šarhova 8, Ljubljana. Zapisnik o rubežu
ima pravni učinek.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

In 01/01773 IZ-15887
In 01/01784
In 02/00021
In 02/00025
In 02/00029
In 02/00049

Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 5.
2002, opr. št. In 2001/01773, je bil dne
5. 6. 2002 opravljen rubež v korist upnika
Stanovanjsekga podjetja Ljubljana, d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, stanovanja št.
1, v izmeri 35,60 m2, na naslovu Belokranj-
ska 1 v Ljubljani, last dolžnika do 1/2, Kra-
šovec Bogdana in do 1/2 Krašovec Erike,
Belokranjska 1, Ljubljana. Zapisnik o rube-
žu ima pravni učinek.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

In 01/01286 IZ-15889
In 01/01287
In 02/01303
In 01/01334
In 01/01335

Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodi-
šča z dne 11. 1. 1995, opr. št. V I 58/95,
v zvezi s sklepom opr. št. In 2001/01286
z dne 6. 2. 2002, sklepom o izvršbi opr.
št. IV I 1596/94 z dne 24. 8. 1994, v
zvezi s sklepom opr. št. In 2001/01287-3
z dne 22. 1. 2002, sklepom o izvršbi, opr.
št. I 97/19329 z dne 5. 9. 1997, v zvezi s
sklepom opr. št. In 2001/01303-3 z dne
22. 1. 2002, sklepom o izvršbi opr. št. I
98/07422 z dne 23. 9. 1998, v zvezi s

sklepom opr. št. In 2001/01334-3 z dne
22. 1. 2002 in sklepom o izvršbi opr. št. I
2000/08715 z dne 16. 5. 2000, v zvezi s
sklepom opr. št. In 2001/01335 z dne
12. 2. 2002, je bil dne 15. 5. 2002 oprav-
ljen v korist upnika Stanovanjskega podje-
tja Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri
51,20 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Njego-
ševa 6, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 343,
k.o. Šentpeter, last dolžnika Fujs Aleksan-
dra, Njegoševa 6, Ljubljana. Zapisnik o ru-
bežu ima pravni učinek.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

Z 2002/01832 IZ-15932
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01832, ki ga je dne 5. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 49-3, v I. nad-
stropju, v tlorisni velikosti stanovanjske po-
vršine 64,95 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 3, v izmeri 4,57 m2, balkonom
izmere 11,49 m2 in pokritim mestom št. 35,
v večstanovanjskem objektu št. 49, na parc.
št. 44/10, vl. št. 1527, k.o. Stanežiče, sku-
paj s pripadajočo solastninsko pravico na
prostorih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti, kakor tudi na deležu stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe št.
49-3 z dne 3. 7. 2002 in aneksa št. 1 z dne
3. 7. 2002, sklenjenih s prodajalcem AB
Invest, d.o.o., Zaloška 145, Ljubljana, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnika BKS Lea-
sing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01833 IZ-15933
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01833, ki ga je dne 5. 9. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanov-
ljena na stanovanju št. 52-2, v visokem pritli-
čju, v tlorisni velikosti stanovanjske površine
67,91 m2, z zunanjo teraso izmeri 19,60 m2,
ograjenim atrijem izmere 52,20 m2, s pripa-
dajočo kletno shrambo št. 1, izmere 5,35 m2

in nepokritim parkirnim mestom št. 28, v več-
stanovanjskem objektu št. 52, na parc. št.
44/7, vl. št. 1526, k.o. Stanežiče, skupaj s
pripadajočo solastninsko pravico na prosto-
rih, objektih in napravah, ki služijo objektu
kot celoti, kakor tudi na deležu stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za
redno rabo, ki je last dolžnice Raise Si-
monović, na podlagi prodajne pogodbe št.
52-2 z dne 15. 5. 2002, sklenjene s proda-
jalcem AB Invest, d.o.o., Zaloška 145, Ljub-
ljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ka BKS Leasing, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 19.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01478 IZ-15951
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01478, ki ga je dne 28. 8. 2002
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. G,
v objektu B 10, L2 ureditvenega območja
SS 4/4 - kare I, zgrajenega na parc. št.
435, parc. št. 436, parc. št. 443 in parc.
št. 1183, k.o. Šentvid, na naslovu Selanov
trg 7, v Ljubljani, lociran v pritličju v izmeri
32,70 m2, s 3,35 m2, poslovne površine v
kleti v istem objektu, s pravico trajne sou-
porabe skupnih delov in naprav, ki je last
dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be in aneksa z dne 5. 10. 1999, sklenje-
nih s prodajalcem Dušanom Hvala iz Ljub-
ljane, ter s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve v korist upnice, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investi-
cijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,076.680 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01479 IZ-15954
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01479, ki ga je dne 19. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 39, v izmeri
41,45 m2, ki se nahaja v VII. nadstropju
stanovanjskega bloka na Celovški 99 c v
Ljubljani, ki obsega dve sobi, kuhinjo, ko-
palnico z WC in predprostor ter pripadajo-
čo shrambo v kletnih prostorih in pripada-
joči solastninski delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih, napravah ter pravico
uporabe na funkcionalnem zemljišču, ki je
last zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 2. 1994, sklenjene s
prodajalcem Adria Airways, Slovenski le-
talski prevoznik, p.o., Ljubljana, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.930 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01296 IZ.15957
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01296 z dne 27. 8.
2002, je bilo stanovanje z oznako D.M.16,
v izmeri 93,30 m2, s teraso v izmeri
33,85 m2, v mansardi objekta D, z garažo
z oznako G - 118, v izmeri 19,23 m2, v
kleti garažnega objekta in s shrambo v kleti
objekta, v izmeri 7,83 m2, vse na naslovu
Cesta na Brdo 71, Ljubljana, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na skupnih prosto-
rih, delih in napravah objekta kot celote ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžni-
ka, na podlagi prodajne pogodbe št.
455/2000-6 z dne 4. 12. 2000 in dodat-
ka št. 455-769/2002-6, k prodajni pogod-
bi št. 455/2000-6 z dne 1. 7. 2002, obo-
je sklenjeno s prodajalcem Gradbenim po-
djetmem Grosuplje, d.d., z dnem 27. 8.
2002 zarubljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 60.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01121 IZ-15960
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01121 z dne 23. 8.
2002, je bilo stanovanje v IV. nadstropju
stanovanjske hiše na Beethovnovi 14, Ljub-
ljana, ki sestoji iz kuhinje v izmeri 9,92 m2,
sobe v izmeri 23,52 m2, sobe v izmeri
20,16 m2, kopalnice v izmeri 3,60 m2, stra-
nišča v izmeri 1,71 m2, hodnika v izmeri
1,12 m2, v skupni izmeri 69,78 m2, s pri-
padajočim sorazmernim solastniškim dele-
žem skupnih delov zgradbe, objektov in
naprav ter sorazmernim solastniškim dele-
žem stavbišča in funkcionalnega zemljišča
objekta, vpisanega v vložek št. 594, k.o.
Ajdovščina, v katerem sta vpisani že kot
z.k. telo I. parc. št. 2860, stavbišče v izme-
ri 508 m2 in parc. št. 2861, dvorišče v
izmeri 145 m2 in z.k. telo II. hiša v Ljublja-
ni, Beethovnova ul. 12, stoječega na parc.
št. 2860, pri čemer zemljiško stanje ni
usklajeno s katastrom (iz kopije katastrske-
ga načrta je razvidno, da na parc. št. 2860,
k.o. Ajdovščina, stoji stanovanjska hiša z
naslovom Beethovnova 14), ki je last za-
stavitelja na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 17. 1. 2000, sklenjene s proda-
jalko Antonijo Kocjan, Pot sodarjev 23,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve, z dnem 23. 8. 2002 zarubljeno v
korist upnika Salmič Jeras Romana, Beet-
hovnova ul. 14, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem me-
njalniškem tečaju Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, na dan
plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01290 IZ-15965
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01290, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostorou v
izmeri 45,85 m2, z oznako B-L14, v pritličju
objekta B Nova Grbina, s pripadajočim de-
lom skupnih prostorov in naprav stavbe kot
celote ter funkcionalnega in stavbnega zem-
ljišča, ležečega na parceli št. 1250/1,
1250/2, 1251, 1252/2, 1252/6,
1253/2, 1254/6 - del, 1254/7, 1273/1,
1274/9, 1274/10, 1274/12, 1245/1,
1243/2, 1243/4, 1204/2, 1205/2,
1205/4, 1206/2, 1206/3, 2019/7,
2019/3 in 2019/4, vse k.o. Vič, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 15. 4. 2002, sklenjene s prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d.,
Emonska c. 8, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Raifeisen Leasing d.o.o., igri-
ška 5, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30.884, 62 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2002

Z 2002/01645 IZ-15984
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01645, ki ga je dne 3. 9. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na pritličnem stanovanju v objektu
D5, v izmeri 88,61 m2, klet v izmeri
29,89 m2, atrij v izmeri 180,13 m2 in dva
pokrita parkirna mesta, na naslovu Cesta

Cirila Kosmača 55/k, Šmartno pod Šmarno
goro (območje urejanja ŠS 7/3 Šmartno–
Grobeljca–Šmartno pod Šmarno goro), sku-
paj z idealnim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah ter funkci-
onalnem zemljišču, ki je last zastavitelja, na
podlagi menjalne pogodbe št. ŠS
7/3-D1-09/99, sklenjene dne 24. 6. 1999
med prodajalcem Reality, d.o.o., Kranj in
zastaviteljem kot kupcem, s prepovedjo
obremenitve in odsvojitve, zastavna pravica
v korist upnice Slovenske investicijske ban-
ke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 17,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Z 2002/01587 IZ-16002
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01587 z dne 31. 7. 2002
so bile:

– dve sobi v stanovanju št. 91, v XIII.
nadstropju stanovanjskega bloka v ulici Na
Jami 1, Ljubljana, v skupni izmeri 26,26 m2,
ležečega na parc. št. 775/1, 773 in 769,
k.o. Zg. Šiška, s pripadajočimi prostori ter
pravico uporabe vseh skupnih prostorov,
objektov in naprav v zgradbi, kjer se stano-
vanje nahaja, ki je last dolžnika Bračko Vla-
da, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 154/92 z dne 26. 3.
1992, sklenjene s prodajalcem PO Iskra
elektrozveze Ljubljana in dodatka k tej po-
godbi z dne 2. 7. 2002 ter potrdila z dne
19. 7. 1992 ter

– ena soba v stanovanju št. 91, v XIII.
nadstropju stanovanjsekga bloka v ulici Na
Jami 1, Ljubljana, v skupni izmeri 13,13 m2,
ležečega na parc. št. 775/1 773 in 769,
k.o. Zg. Šiška, s pripadajčimi prostori ter
pravico uporabe vseh skupnih prostorov,
objektov in naprav v zgradbi, kjer se stano-
vanje nahaja, ki je last dolžnika Bračko Vla-
da, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. št. 176/92 z dne
26. 8. 1992, sklenjene s prodajalcem PO
Iskra elektrozveze Ljubljana in dodatka k tej
pogodbi z dne 2. 7. 2002 ter potrdila z dne
19. 7. 1992,

vse s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve brez soglasja upnika, z dnem 31. 7.
2002 zarubljene v korist upnika BKS - Lea-
sing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju Bank Austria Creditan-
stalt d.d., Ljubljana ali druge poslovne ban-
ke na dan plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2002

Z 2002/00271 IZ-15844
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00271 z dne
6. 6. 2002, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 4, v pritličju, v izmeri
38,58 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 4, v izmeri 1,66 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjskem bloku v Limbušu, Šolska uli-
ca 9, k.o. Limbuš, last dolžnika in zastavite-
lja Šelih, d.o.o., Dobrava 3/c, Slovenske
Konjice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. SV 272/02-1, sklenjene dne 13. 3.
2002 med dolžnikom in zastaviteljem kot
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kupcem in Matejo Inkret kot prodajalko, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002

Z 2000/00726 IZ-15850
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00726 z dne
4. 7. 2002, je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 23, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ulica Staneta Severja 11,
Maribor, v izmeri 68,51 m2, ki obsega kuhi-
njo 5,06 m2, sobo 6,46 m2, sobo 19,44 m2,
sobo 12,55 m2, sobo 8,19 m2, hodnik
9,40 m2, kopalnico 4,07 m2, balkon oziro-
ma teraso 1,89 m2 in druge prostore
1,45 m2, ki je last dolžnice, dne 4. 7. 2002
na naroku zarubljena v korist upnika, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku
14,335.146,10 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2002

Z 105/2002 IZ-15992
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr.

št. Z 105/2002-3, ki ga je dne 23. 8.
2002 izdalo Okrajno sodišče v Murski So-
boti, je bila ustanovljena na nepremični, ki
je solast zastavnih dolžnikov, za vsakega
do 1/2, oba skupaj do celote, in ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in ki sta jo zastavna
dolžnika pridobila po kupoprodajni pogod-
bi z dne 19. 7. 2002, in ki v naravi pred-
stavlja stanovanje številka 5, ki se nahaja v
stanovanjski hiši - bloku na Kocljevi ulici 6,
Murska Sobota, stoječi na parc. št. 1016,
vpisani v vl. št. 2670, k.o. Murska Sobota,
v izmeri 75,43 m2, skupaj s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih napra-
vah in prostorih in na funkcionalnem zem-
ljišču, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 140, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 29.600 EUR, plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR, kar znaša na dan 19. 7.
2002 - 6,712.643,60 SIT s pogodbenimi
obrestmi 12-mesečni EURIBOR + 0,50 %
letno, zakonitimi zamudnimi obrestmi in
stroški.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

Z 2002/00152 IZ-14062
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, proti dolžniku Knjigovodski servis
Matija Jerančič s.p., Jakčeva 14, Novo me-
sto in zastaviteljema Blanki Jerančič, roj.
11. 2. 1959, Florjanov trg 4, Novo mesto
in Matiji Jerančiču, roj. 16. 3. 1953, Florja-
nov trg 4, Novo mesto, opr. št. Z
2002/00152, je na

– dvosobnem stanovanju s kabinetom št.
8, v 1. in 2. mansardi stanovanjske hiše na
Florjanovem trgu 4, prej Prešernov trg 15,
Novo mesto, katera stoji na zemljišču parc.
št. 1443, 1444 in 1445, k.o., Novo mesto,
katerega lastnika sta zastavitelja po kupni

pogodbi št. 4/94 z dne 18. 1. 1994, skle-
njeni z zastaviteljema in GIP Pionir Novo
mesto in

– trisobnem stanovanju št. 2, v izmeri
69,90 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
v Novem mestu, Jakčeva 14, prej Ul. Maj-
de Šilc 14, katerega lastnik je zastavitelj
Matija Jerančič, Florjanov trg 4, Novo me-
sto, po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni
dne 26. 5. 1997 s prodajalko Viko Mag-
yar, Jakčeva 14, Novo mesto, z rubežem
pridobljena zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, za terjatev
11,000.000 SIT s pp, po kreditni pogodbi
reg. št. 4131-321200087/BM z dne 9. 4.
2002 ter zapadlostjo, kot izhaja iz notar-
skega zapisa SV-320/2002 z dne 17. 4.
2002.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 6. 2002

Z 62/2000 IZ-16010
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
62/2000 z dne 4. 7. 2000, je bila usta-
novljena zastavna pravica s prepovedjo od-
tujitve in obremenitve v korist upnice Ban-
ke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v zne-
sku 4,500.000 SIT s pp, in sicer na stano-
vanju št. 12, v I. nadstropju večstanovanj-
ske hiše na Bledu, Alpska c. 15, v skupni
izmeri 52,69 m2, ki stoji na parc. št.
305/2, vpisani pri vl. št. 1498, k.o. Žale-
če, s sorazmernim deležem funkcionalne-
ga zemljišča.

Solastninski delež predmetne nepre-
mičnine, ki še ni vpisana v zemljiško knji-
go, skupaj s pripadajočim deležem sku-
pnih prostorov, delov, naprav in funkcio-
nalnega zemljišča predstavlja idealni delež
do 270/10000, njen lastnik pa je zastavi-
telj Iztok Šorli, Alpska c. 15, Bled, na pod-
lagi originalne kupne pogodbe, sklenjene
dne 22. 3. 1993 med Šmid Benjaminom,
Alpska 15, Bled kot prodajalcem ter zasta-
viteljem Iztokom Šorlijem kot kupcem.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 8. 2002

Z 02/00130 IZ-16009
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00130, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na stanovanju št. 08, v
izmeri 90,15 m2, v III. nadstropju večsta-
novanjske hiše Robindvor 42, Dravograd,
ki je last dolžnikov in zastaviteljev Aljoše in
Viktorije Felkner, Robindvor 9, Dravograd,
za vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 14. 6. 2002, skle-
njene med prodajalcema Nadico Tonev-
sko in Dragim Tonevskim, oba Robindvor
42, Dravograd in kupcema dolžnikoma -
zastaviteljema Aljošo Felkner in Viktorijo
Felkner, oba stan. Robondvor 42, Dravo-
grad, zastavna pravica v korist upnika Raif-
feisenbank Eberndorf, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Eberndorf, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 34.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 8. 2002

Z 2002/00105 IZ-15929
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00105, ki ga je dne 10. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini, v lasti dolžnika Dejana Meterca in za-
staviteljice Jerneje Meterc, vsakega do ene
polovice, z rubežem te nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in sta to nepre-
mičnino pridobila dolžnik in zastaviteljica
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 6. 2002, sklenjene s Prosenom Anto-
nom in Apolonijo, oba stanujoča Frankovo
naselje 66, Škofja Loka, kot prodajalcema
in v naravi predstavlja dvosobno stanova-
nje s kabinetom št. 10, v izmeri 65,30 m2,
v II. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Frankovo naselje 66, Škofja Loka,
s solastninsko pravico na skupnih delih,
objektih, napravah in pripadajočem funkci-
onalnem zemljišču, za zavarovanje denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, in sicer na
podlagi pogodbe o kreditu, na podlagi
povezanega posla št. 013-4998/20 z dne
9. 7. 2002, v višini 3,920.000 SIT s pp in
pod drugimi pogoji, razvidnimi iz te po-
godbe.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 10. 9. 2002

Z 2002/00106 IZ-15930
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00106, ki ga je dne 10. 9. 2002 iz-
dalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini, v lasti dolžnice Jerneje Meterc in zasta-
vitelja Dejana Meterca, vsakega do ene po-
lovice, z rubežem te nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo in sta to nepremični-
no pridobila dolžnica in zastavitelj na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002,
sklenjene s Prosenom Antonom in Apolonijo,
oba stanujoča Frankovo naselje 66, Škofja
Loka, kot prodajalcema in v naravi predstav-
lja dvosobno stanovanje s kabinetom št. 10,
v izmeri 65,30 m2, v II. nadstropju stanovanj-
skega objekta na naslovu Frankovo naselje
66, Škofja Loka, s solastninsko pravico na
skupnih delih, objektih, napravah in pripada-
jočem funkcionalnem zemljišču, za zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, in
sicer na podlagi pogodbe o kreditu, na pod-
lagi povezanega posla št. 013-4999/51 z
dne 9. 7. 2002, v višini 5,880.000 SIT s pp
in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz te po-
godbe.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 10. 9. 2002

In 11/95 IZ-1071
V  zvezi  s  sklepom  Okrajnega  sodišča

v Velenju z dne 27. 3. 1995, opr. št. I
294/95, sedaj In 11/95, se opravi rubež
nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško
knjigo in ki v naravi predstavlja dvosobno
stanovanje št. 33, v stanovanjskem bloku v
Velenju, Koželjskega 4 v izmeri 49,39 m2.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, to je navedenim
stanovanjem pod pretnjo kazenske odgo-
vornosti.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 12. 2001
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

VII I 2485/93 SR-10429
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnice Nove LB, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Tekavec Tadeja, Vid-
marjeva 8, Ljubljana, zaradi izterjave
141.846,60 SIT s pp, dne 19. 4. 2002
sklenilo:

dolžniku Tadeju Tekavcu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

I P1 783/2001 SR-15913
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Miličević Srboljuba, Pretnarjeva c.
1, Postojna, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 1,921.157 SIT s pp, dne
22. 8. 2002 sklenilo:

toženi stranki, Srboljubu Miličeviću, se v
pravdni zadevi opr. št. I P1 783/2001 po-
stavi začasna zastopnica odvetnica Tajka
Golob, Trdinova 3/IV, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
783/2001, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2002

IV P 2057/2002 SR-16440
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Jelovšek Kvaternik, v
pravdni zadevi tožeče stranke Mire Popo-
vić, Podmilščakova 14, Ljubljana, zoper to-
ženo stranko Bora Popovića, naslov neznan,
zaradi izselitve in izpraznitve stanovanja, dne
10. 9. 2002 sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi začasno zastopnico odvetnico Slavo
Alič iz Ljubljane, Šmartinska 130.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2002

II P 1080/2002 SR-16445
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni za-
devi tožeče stranke Jug Borisa, Vojkova 9,
Solkan, ki ga zastopa Peter Skubic, odvet-
nik iz Ljubljane, zoper toženo stranko Groši-
čar Pavla, nazadnje stanujočega v Ljubljani,
Ob žici 13 oziroma Galjevica 53a, Ljublja-
na, zaradi overovitve podpisa na prodajni

pogodbi (pcto. 300.000 SIT), dne 27. 8.
2002 sklenilo:

sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.
št. II P 1080/2002 z dne 8. 7. 2002 se v
izreku popravi tako, da se v celoti glasi:

toženi stranki Grošičar Pavlu se v tej
pravdni zadevi postavi začasna zastopnica
odvetnica Slava Alič, Šmartinska 130, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2002

I 1997/19896 SR-16448
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušter-
šič iz Ljubljane, zoper dolžnika Ladič Damija-
na, Tržaška 121, Ljubljana, zaradi izterjave
331.949 SIT s pp, dne 10. 7. 2002 sklenilo:

1. dolžniku Ladič Damijanu se na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Mihaela Šuštarja, Trubarjeva 24,
Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnika ali njun po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

Oklici pogrešanih

N 10/2002 PO-16435
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Veroniki Zorn Hočevar v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Aleksija Mu-
žine, Kozlovičeva 25, Koper, zoper nasprot-
no udeleženko Marijo Kocjančič, ki jo za-
stopa skrbnica za poseben primer Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19, zaradi raz-
glasitve pogrešane za mrtvo Marijo Kocjan-
čič, dne 24. 6. 2002 sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvo pogrešano Marijo Kocjančič, pokojnega
Michela od Domenika, neznanega naslova,
nazadnje stanujočo v Svetem Antonu, za-
selku Šušteti.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh me-
secih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po preteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2002

N 3/2002 PO-16436
Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki teče

nepravdni postopek v zadevi predlagajoče
stranke Albina Petriča iz Logatca, Jakovica
11, zaradi razglasitve pogrešane Frančiške
Dolenc Otrina, roj. 8. 8. 1872 na Planini pri
Rakeku, nazadnje stalno stanujoča Jakovi-
ca 6, Logatec, pogrešana vse od leta 1927
dalje, za mrtvo. Skrbnica pogrešane je Fran-
čiška Kobal, roj. 17. 12. 1930, Laze 2,
Logatec. Pogrešano pozivamo, da se ogla-

si, vsi drugi, ki kaj vedo o njenem življenju,
pa naj to javijo predlagajoči stranki, sodišču
ali skrbnici pogrešane v roku 3 mesecev po
objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka razglasilo pogrešanca za
mrtvega.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 8. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

CELJE
Rg-404752

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00537 z dne 18. 6. 1999, pri
subjektu vpisa INTEGROS, podjetje za niz-
ke gradnje in gradbeni inženiring, d.o.o.,
Proseniško 46, Šentjur, sedež: Proseni-
ško 46, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/00830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi d.o.o. z dne 3. 5. 1999 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5301041
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Oprčkal Jožef, Šentjur, Pro-

seniško 46, vstop 4. 3. 1992, vložek:
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in proiz-
vodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje
soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinirane-
ga olja in maščob; 1543 Proizvodnja marga-
rine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
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Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škro-
bnih izdelkov; 1571 Proizvodnja krmil; 1572
Proizvodnja hrane za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proiz-
vodnja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja to-
bačnih izdelkov; 1710 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proiz-
vodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proiz-
vodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2111 Proiz-
vodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje video zapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja
koksa; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proiz-
vodnja drugih anorganskih osnovnih kemika-
lij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2611 Proizvodnja rav-
nega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih

elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proiz-
vodnja betonskih izdelkov za grdbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla, proiz-
vodnja ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra, 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 32200 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3520 Proiz-
vodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev
in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podo-
bnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po pli-
novodni mreži; 40300 Oskrba s paro in to-
plo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55210 Dejavnost planinskih in mladin-
skih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitni-
ških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost

turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dija-
ških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55510 Dejavnost menz;
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 6030
Cevovodni transport; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikarskih salonov; 93030 Pogrebna de-
javnost; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Dejavnost, izbrisana 18. 6. 1999: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proiz-
vodnja lahke kovinske embalaže; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
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Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.

KOPER

Rg-17307
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 2002/00767 z dne 9. 9. 2002 pod
št. vložka 1/02674/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5558832
Firma: LIMNA trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o., Ilirska Bistrica, Podgraj-
ska 30/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgrajska 30/a, 6250 Ilirska
Bistrica

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzamejo: Lipot
Franc, Podgrajska 30/a, 6250 Ilirska Bistri-
ca, osnovni vložek: 400.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1991; Lipolt Marija,
Podgrajska 30/a, 6250 Ilirska Bistrica,
osnovni vložek: 400.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 12. 1991; Lipolt Manja, Pod-
grajska 30/a, 6250 Ilirska Bistrica, osnovni
vložek: 400.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1991; Lipolt Andraž, Podgrajska
30/a, 6250 Ilirska Bistrica, osnovni vložek:
400.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1991.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-
la vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe.

Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodi pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 973/2002 Rg-10426
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

družbe Energokomerc, notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Dunajska 29, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku

in izbris iz sodnega registra družbe Energo-
komerc, notranja in zunanja trgovina, d.o.o.,
Dunajska 29, Ljubljana, objavlja sklep:

ENERGOKOMERC, notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Dunajska 29, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/110056/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 11. 1. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci družbe.

Ustanovitelj je Energoinvest, d.d., Ham-
dije Čemerliča 2, Sarajevo, z ustanovitve-
nim kapitalom 3,917.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje in usta-
novitveni kapital v znesku 3,917.000 SIT
prenese v celoti na Energoinvest, d.d.,
Hamdije Čemerliča 2, Sarajevo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2002

Srg 05216/2002 Rg-15155
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Force, sveto-
vanje, razvoj in storitve, d.o.o., Koprska 94,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Dušan Škr-
bec, Šolska 2, Škofja Loka, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Force, d.o.o., Ko-
prska 94, Ljubljana, objavlja sklep:

družba FORCE, svetovanje, razvoj in
storitve, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/02039/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mivšek Edvard, Ulica
bratov Učakar 36, Ljubljana in Šuntar Aleš,
Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,528.741 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,528.741 SIT prenese
v celoti na Mivšek Edvarda in Šuntar Aleša.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

Srg 06377/2002 Rg-15817
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Računovodski
biro, d.o.o., Kočevje, Ljubljanska cesta 8,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Računovodski biro, d.o.o., Kočevje, Ljub-
ljanska cesta 8, objavlja sklep:

Družba RAČUNOVODSKI BIRO, d.o.o.,
Kočevje, Ljubljanska cesta 8, reg. št. vl.
1/01124/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 6.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice družbe so Gorše Marje-
ta, Turjaško naselje 2, Kočevje, Marinč Pa-
vla, Trata VII/16, Kočevje, Berdavs Marjeta
– Uršula, Kidričeva 14, Kočevje in Ibraha-
movič Emira, Roška c. 43, Kočevje, z usta-
novitvenim kapitalom 2,154.000 SIT, ki pre-
vzemajo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,154.000 SIT prenese
na Gorše Marjeto, Marinč Pavlo, Berdavs
Marjeto – Uršulo in Ibrahamovič Emiro.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Atena servis d.o.o., Palmejeva 4, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št.
002809/3386/00-34/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnz-99346

Bebar Andrej s.p., Dragovanja vas 14,
Dragatuš, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015475/0364/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnn-100083

Berginc Danilo s.p., Mizarstvo Berginc,
Koseč 1, Kobarid, obrtno dovoljenje, št.
068278/1230/02-65/2000, izdano dne
23. 8. 2000. gnh-99839

Čeligoj Roman, Velika Pristava 7, Pivka,
priglasitveni list, opravilna št. 41-579/95, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnj-99437

Čivnik Mihael, Javornik 52, Ravne na Ko-
roškem, priglasitveni list, opravilna št.
17/03-2853/01, izdan dne 1. 5. 2001.
gno-99582

Čubrilo Slobodan, Škrilje 66, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028828/0669/00-35-1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-99698

Grkman Franci, Črna 9, Stahovica, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
040720/0212/00/25/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-99463

Hadžić Šemso, Tesarska ulica 18, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029097/1520/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-99987

Jevnišek Boris, 21. oktober 4/a, Črno-
melj, priglasitveni list, opravilna št.
05-0120/94, izdan dne 1. 4. 1994.
gnl-99435
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Klopčič Andrejka, Viška cesta 51, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
074802 in reprezentativno obrtno dovolje-
nje, izdana dne 25. 3. 2002. gnx-99527

Malinovič Markovič Gordana, Dolnja Ko-
šana 7, Košana, priglasitveni list, opravilna
št. 41-1049/99, izdan dne 1. 11. 1999.
gnz-99846

Matjašič Dušan, Maistrova 20, Lenart v
Slov.goricah, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 019889/0491/00-31/1995 in repre-
zentativno obrtno dovoljenje. gnx-99802

Novak Stanislav, Spodnje Sečovo 17/a,
Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-1426/2001, izdan dne 18. 7. 2001.
gno-100157

Orthaber Drago, Sp. Polskava 188, Pra-
gersko, priglasitveni list, opravilna št.
50-0465/94, mat. št. 5336971, izdan dne
18. 5. 1994. gnr-99604

Pintar Jelka, Spodnje Bitnje 56, Žabnica,
priglasitveni list, opravilna št. 14 – 0776/96,
izdan dne 10. 1. 1996. gnh-99914

Pinter Nada, Spodnje Negonje 30, Roga-
ška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-0044/93, izdan dne 31. 12. 1993.
gnl-99635

Saloski Asan, Litijska cesta 69, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029275/1790/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-99537

Saloski Medžit, Litijska cesta 69, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
072298/2062/01-35/2000, izdana dne
31. 5. 2000. gnk-99536

SINTAL D.D. LJUBLJANA, Zaloška cesta
143, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
071751/3038/01-36/2001, izdano dne
17. 5. 2001, izdala Obrtna zbornica Slove-
nije. gnr-99529

SVEČARSTVO JURKOVIČ, Brnčičeva 31,
Ljubljana-Črnuče, obrtno dovoljenje, št.
037014/0427/00-34/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnn-100108

Terplan Dragica, Pušča 54, Murska So-
bota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000739/0905/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnz-99496

Ukaj Ramadan s.p., Za žago 12/a, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1096/94,
izdan dne 25. 4. 2001. gni-99363

Verže Darija, Cankarjeva ulica 11, Šmar-
je pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-138/1994, izdan dne 19. 3. 1994.
gnn-99308

Zore Mira, Žebljarska pot 15, Kamnik,
obrtno dovoljenje, št.
041110/0851/00-25/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnl-99860

Zupančič Janez, Cesta 8. maja 5, Brez-
ovica pri Ljubljani, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 009827-0656-00/70-1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995, izdala OZS.
gnb-100174

Potne listine

Ajdinović Jasmira, Hladilniška pot 1/b,
Ljubljana, potni list, št. P00097078.
gnp-100206

Aliriza Nagib, Tesarska ulica 18, Ljublja-
na, potni list, št. P00740720. gns-100203

Bizjak Jure, Zgornja Bela 42/a, Preddvor,
potni list, št. P000576448. gng-99790

Bojc Žiga, Parmova 34, Ljubljana, potni
list, št. P00609344. gnz-99546

Černe Dijana, Za spomenikom 7, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 80172, iz-
dala UE Nova Gorica. gnu-99901

Černe Nicole Yvett, Za spomenikom 7,
Solkan, potni list, št. P00397102, izdala UE
Nova Gorica. gnl-99910

Černe Tomaž, Za spomenikom 7, Sol-
kan, potni list, št. P00369036, izdala UE
Nova Gorica. gnm-99909

Černe Tomaž, Za spomenikom 7, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
80171, izdala UE Nova Gorica. gnv-99900

Čulić Mirjana, Borova vas 6, Maribor, pot-
ni list, št. P00013906. gny-99597

Dajčer Simon, Hintere str. 13, Fellbach,
Nemčija, potni list, št. BA 540918.
gni-100163

Derlink Petra, Veljka Vlahoviča 47, Mari-
bor, potni list, št. P00508053. gnn-99883

Dobravec Vera, Miren 157, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 139580, izdala
UE Nova Gorica. gny-99922

Dukič Erika, Puntarjeva 1, Koper – Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
95664, izdala UE Koper. gno-99432

Fajdiga Magdalena, Novi Log 7/a, Hra-
stnik, potni list, št. BA 639691. gnh-99564

Ferletič Nina, Vrtojba, Obmejna cesta 40,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00498281. gne-99417

Flisar Jože, Poznanovci 15, Mačkovci,
potni list, št. P00260307. gnf-99491

Gale Borut, Podutiška 59, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00153569. gnt-99877

Gašperlin Peter, Ljubno 111/a, Podnart,
potni list, št. P00036322. gnk-99911

Harmel Brina, Tominškova 40, Ljubljana,
potni list, št. P00665123. gnz-99896

Harmel Jerneja, Tominškova 40, Ljublja-
na, potni list, št. P00019414. gnw-99899

Harmel Lara, Tominškova 40, Ljubljana,
potni list, št. P00019430. gny-99897

Harmel Matjaž, Tominškova 40, Ljublja-
na, potni list, št. P00665122. gnx-99898

Jerman Polona, Vrtojba, Pod Lazami 54,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00540943. gnn-99558

Kenz Franko, Sočerga 28, Gračišče, pot-
ni list, št. P00556729. gnn-100133

Knežević Dragan, Vojkova 4, Ljubljana,
potni list, št. P00059922. gnj-99712

Komel Oliver, Ulica Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 116183, izdala UE Nova Gorica.
gnl-100139

Končan Janko, Jakčeva ulica 31, Ljublja-
na, potni list, št. AA 678127. gny-99472

Kraljič Tereza, Vogrsko 139/a, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
152685, izdala UE Nova Gorica. gno-99561

Kreže Luka, Smetanova 51, Maribor, pot-
ni list, št. P42200. gne-99392

Ličen Kristina, Ul. Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 163329, izdala UE Nova Gorica.
gnr-99429

Markuljević Milan, Kolonija 1. maja 13, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 955012. gnz-99796

Novak Stranislava, Luke Kruniča 7, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00197934. gni-99563

Polanc Marko, Ivana Suliča 16/a, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. P00498282.
gnf-99416

Radulović Miloš, Šared 18/e, Izola – Iso-
la, potni list, št. P00156808. gnw-99424

Radulović Miloš, Šared 18/e, Izola – Iso-
la, maloobmejno prepustnico, št. AI 82999.
gnv-99425

Resman Saša, Trška ulica 3, Središče ob
Dravi, potni list, št. P00167988. gnu-99401

Simonič Maja, Partizanska 10/h, Kranj,
potni list, št. BA 924743. gnq-99305

Somrak Justina, Poljanski nasip 28, Ljub-
ljana, potni list, št. P00308848. gni-99888

Sviben Saša, Kocjančičeva 9, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. P10286. gnl-99410

Šivec Mojca, Žimarice 10/a, Sodražica,
potni list, št. P00224525. gny-99372

Šuligoj Marija, Pionirska 8, Solkan, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 96286, izdala
UE Nova Gorica. gnj-99562

Tavčar Andrej, Bertoncljeva 23, Kranj,
potni list, št. P00109200. gnx-99423

Veselič Peter, Jaka Platiše 17, Kranj, pot-
ni list, št. BA 631048. gnr-99304

Vister Borut, Klanec 21, Komenda, potni
list, št. P00034007. gnq-100180

Osebne izkaznice

Ališić Miran, Poljanski nasip 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 389. gnz-99621

Antončič Ana, Vrh 20, Stari trg pri Ložu,
osebno izkaznico, št. 399128. gnb-99745

Aver Mavricij, Plavje 35, Škofije, osebno
izkaznico, št. 991666. gnq-99930

Baranja Marjan, Krašče 82, Cankova,
osebno izkaznico, št. 279807. gnt-99727

Barbič Urška, Senčna vas 13, Mežica,
osebno izkaznico, št. 206110. gns-99728

Bavdek Luka, Hribarjeva 11, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 1068854. gng-99940

Bergman Aleksandra, Kajuhova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 973801.
gnv-100175

Bertoncelj Pustišek Sabina, Dergomaška
68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 548295.
gne-99892

Bevk Tomaž, Pod gozdom 47, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 1324221. gnb-99420

Bizjak Gašper, Polje, Cesta XVIII/9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 887908.
gno-99507

Boncelj Gašper, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1007841.
gnt-99377

Bračić Miro, Koroška cesta 71, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 2547 – za tujca.
gnr-99404

Britovšek Martin, Škale 93/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 71692. gnz-99571

Brlan Stanislav, Triglavska 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 373212. gnk-100136

Cafuta Marjan, Ob potoku 28, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 905341. gnk-99886

Cankar Matej, Zminec 8, Škofja Loka, ose-
bno izkaznico, št. 1131415. gnm-99584

Cankar Mateja, Zminec 8, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1131399. gnj-99587

Cankar Roman, Zminec 8, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1116442. gnk-99586

Cankar Romana, Zminec 8, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1131390. gnl-99585

Cimerman Igor, Jarška cesta 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1042145.
gni-99813

Čadež Vladimir, Mucherjeva ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 500570.
gno-99957

Čebular Ivanka, Tržišče 24, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 566266. gnz-99396

Čekeliš Miroslav, Stranska pot 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 143978.
gnb-99920
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Čepin Janko, Škofja vas 48/b, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 81219. gng-99569

Černeka Ingrid, Parecag 37, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 205038.
gnq-99559

Čibej Nataša, Ravnica 48, Grgar, osebno
izkaznico, št. 522217. gni-100138

Čulić Mirjana, Borova vas 6, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 806483. gnz-99596

Čurin Boštjan, Polje, Cesta XX/15b, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 27170.
gnt-99777

Dasko Rudolf, Cesta zmage 92, Maribor,
osebno izkaznico, št. 874783. gns-99778

Deleon Kreft Vesna, Zelena pot 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 307658.
gnc-100119

Derčaj Milan, Ekartova 38/b, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
794842. gnp-99981

Derling Zdenka, Prešernova ulica 15, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 912987.
gnh-99389

Derlink Petra, Veljka Vlahoviča 47, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 536713.
gnm-99884

Derstvenšek Marija, Prvomajska ulica 50,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 677408.
gng-99590

Dimec Mateja, Motnik 27, Motnik, ose-
bno izkaznico, št. 867205. gng-100140

Dolinšek Saša, Novi dom 61, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 286218. gni-99913

Dolničar Marija, Lepodvorska 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 611463.
gnc-99944

Doma Janez, Hacquetova ulica 19, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 823142.
gnc-99948

Donko Slava, Gornja Bistrica 124, Čren-
šovci, osebno izkaznico, št. 1240119.
gnm-99984

Esih Janez, Ponikva 33, Ponikva, ose-
bno izkaznico, št. 186296. gnt-99977

Ferbežar Tomaž, Klanec 14, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 555376. gnb-99795

Fičur Liljana, Korte 44/d, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 984399. gnm-99409

Gams Milena, Mariborska cesta 40, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 74362. gnt-99952

Gerzina Bojan, Blatnik pri Črnomlju 10,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 805416.
gnq-99730

Gorenjec Jasmina, Dobovec 48, Dobovec,
osebno izkaznico, št. 251800. gnt-99402

Gorišek Marjan, Livarska 15, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 738012.
gnk-99311

Gradišar Alojzij, Cesta na trato 4, Koče-
vje, osebno izkaznico, št. 786022.
gnk-99436

Gregorc Barbara, Orehova c. 57, Oreho-
va vas, osebno izkaznico, št. 367065.
gng-100165

Gregorič Samo, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 561334.
gny-99322

Grosek Nina, Ponikva 75/c, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 1436575. gnw-99974

Grum Milena, Kašeljska cesta 46/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 460045.
gne-99767

Hamberger Aljaž, Vikrče 16/b, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 1028220.
gnf-99766

Hanželj Martin, Prušnikova 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 982171. gns-99378

Horvat Domen, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1333782. gny-99697

Hribar Gregor, Jezerska cesta 57/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 324032. gnl-99735

Humar Zdenko, Ul. Gradnikovih brigad
47, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
995448. gnc-99719

Ibrahimović Petra, Ulica Bratov Učakar
70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276286.
gnx-100173

Jadek Andraž, Medno 70, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 1278372.
gnh-99689

Jakšič Bojan, Triglavska ulica 8, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1190727.
gnm-100059

Jelić Danica, Sketova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 50367. gnt-99702

Jereb Mira, Trg prekomorskih brigad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84365.
gno-99532

Jerovšek Jure, Lahovče 47/a, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 163779.
gnl-100110

Judež Gregor, Krka 57, Novo mesto, ose-
bno izkaznico, št. 702. gnz-99921

Jurak Milan, Opekarniška 12/d, Celje,
osebno izkaznico, št. 724955. gnw-99703

Jurenec Marijan, Prečna ulica 1, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 1212500.
gnj-100062

Jurkovnik Mitja, Lopata 24/a, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 196536. gnc-99969

Kališnik Mark, Žale 19/a, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 14022. gnf-99891

Kamnikar Jože, Trg Franca Fakina 2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 811313.
gnp-99681

Kanc Vida, Pokojnica 5, Šentvid pri Stični,
osebno izkaznico, št. 962679. gnj-99462

Kepe Irenca, Dolnja Počehova 12/h, Pe-
snica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
923541. m-1104

Klemenčič Irena, Kokrica, Kuratova ulica
34, Kranj, osebno izkaznico, št. 86059.
gnt-99302

Kobau Aleš, Cesta na Markovec 16, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
582791. gnm-100134

Kobe Marjan, Podgorje pri Pišecah 1,
Pišece, osebno izkaznico, št. 44412.
gnh-99964

Kobula Andrej, Betnavska cesta 85/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 264716.
gnj-99962

Kocen Romana, Grintovška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230559.
gnv-99625

Kocjančič Stanislava, Kriva pot 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 327797.
gnx-100123

Kogovšek Miha, Hlevni vrh 9/a, Rovte,
osebno izkaznico, št. 463026. gnk-100186

Kokalj Slavko, Trg na stavbah 5, Litija,
osebno izkaznico, št. 1043781.
gnb-100170

Kolar Ana, Tlaka 7, Gornji grad, osebno
izkaznico, št. 958392. gnz-99946

Kolenc Marija, Šarhova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 63479. gnh-99639

Kolenko Gregor, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
osebno izkaznico, št. 342007. gnj-99387

Koleto Darja, Orehovo 79, Sevnica, ose-
bno izkaznico, št. 906270. gnn-99808

Korelc Janko, Sejenice 14, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 567301. gnb-99395

Korže Rozalija, Prožinska vas 19, Štore,
osebno izkaznico, št. 661707. gnf-100141

Kos Mateja, Kolodvorska cesta 2/a, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 1163462.
gny-99622

Košuta Drago, Šempas 80, Šempas, ose-
bno izkaznico, št. 21479. gnc-99419

Kotnik Valerija, Mejna ulica 13, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 79013.
gnx-99598

Kozlevčar Marjan, Toplarniška ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 26544.
gnn-99908

Krajc Milan, Pugljeva 29, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 514069. gns-100128

Krajnc Janez, Selce 94, Voličina, osebno
izkaznico, št. 146180. gnj-99912

Krajnc Petra, Dupleška 30, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 406192. gng-99390

Krstin Tatjana, Kristanova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 104096. gnr-99704

Lesjak Teja, Ulica svobode 56, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1185406. gnx-99573

Levstek Sebastjan, Ulica Vide Pregarče-
ve 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
719986. gng-99315

Luin Denis, Švabičeva 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 321043. gnr-99979

Lupšina Frančišek, Osredek 10, Podsre-
da, osebno izkaznico, št. 130019.
gnq-99380

Magdalenc Rajko, Stranska pot II/8, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 207889.
gnz-99671

Mahnič Silvano, Modrič 7, Laško, ose-
bno izkaznico, št. 258161. gnv-99975

Majcenovič Ana, Meljska cesta 109, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 87950.
gnf-99391

Majerič Simčič Boža, Kettejeva 6/b, Izo-
la – Isola, osebno izkaznico, št. 693599.
gne-99942

Maležič Jedrt, Rozmanova ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 168394.
gnd-99543

Marinšek Ivan, Ulica prekomorskih bri-
gad 4, Postojna, osebno izkaznico, št.
605356. gng-99965

Marolt Miha, Reteče 95, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 309604. gnc-99469

Matović Ljubiša, Muzejska ulica 5, Tržič,
osebno izkaznico, št. 757710. gns-99303

Mavrič Alojz, Florjan 21, Gornji grad, ose-
bno izkaznico, št. 1023090. gni-99963

Mendušič Krisper Mirjam, Krivec 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1120669.
gne-100192

Mikešič Matej, Staneta Severja 3, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1245320.
gnp-99481

Milev Goran, Ulica Ivana Rozmana 7, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 468897.
gnq-99780

Mlakar Alojz, Ul. Dušana Kvedra 26, Šen-
tjur, osebno izkaznico, št. 875241.
gnu-99976

Modic Antonija, Na otoku 17, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 195251. gny-99397

Mohorko Dominik, Prešernova ulica 9,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 179483.
gny-99972

Mrevlje Monika, Cankarjeva 46, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1364730.
gnf-99916

Mrevlje Valnea, Cankarjeva 46, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 937551.
gne-99917

Novak Anton, Tršičeva ulica 8, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 635978. gnq-99955

Oberlajt Milan, Cmureška cesta 3, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
416155. gnp-99731



Stran 6754 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Obranović Engelbert, Cesta Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
263416. gnh-99768

Orel Tina, Štorje 62, Sežana, osebno iz-
kaznico, št. 1126172. gnj-100137

Orešnik Vera, Osredek pri Krmelju 1,
Šentjanž, osebno izkaznico, št. 486676.
gny-100201

Ornik Srečko, Staneta Severja 11, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 879433.
gnl-100160

Ozimek Darinka, Sela pri Šumberku 5,
Žužemberk, osebno izkaznico, št. 992393.
gns-100178

Ožanič Borislav, Bračičeva 21, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 450772. gnd-99718

Ožbot Stanko, M. Žablje 76/a, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 14235. gnk-99711

Pajek Jasmina, Šentvid pri Stični 115/c,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
860584. gnz-99821

Pavlič Ana, Cesta Dolomitskega odreda
42, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1143634. gnw-99699

Pavšič Marija, Stantetova 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1028483. gnn-99958

Pehlić Adnel, C. 24. Junija 32, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 919107.
gnc-99694

Perkavac Tea, Puterlejeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140795. gnt-100127

Perković Adam, Novo Polje, Cesta VI/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170263.
gnh-99714

Pešec Marija, Ulica Jakoba Zupančiča 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 726821.
gnd-100143

Petrič Angela, Lukovica, Dolina 15, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
1374317. gne-99317

Petrovčič Vilma, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 730155.
gns-99953

Pintar Zdravko, Črnuška cesta 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 431664.
gnd-99368

Pintarič Marjan, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 263329.
gnl-99360

Pintarič Sašo, Zgornja Lipnica 28/b,
Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
1208954. gni-99413

Pinter Radovan, Šolska ulica 6, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 255681.
gng-100115

Plahutnik Marija, Trebinjska 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 745466. gni-100188

Pleteršek Simon, Ob Jezgonu 29, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1243132.
gnb-100070

Podboršek Marta, Dragomelj 36, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 145418.
gni-99838

Pogačar Dušan, Zvirče 89, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1333827. gns-99553

Pokeršnik Erna, Dvorakova 10/b, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 743978.
gnf-99716

Pokorn Alojz, Šutna 13, Žabnica, osebno
izkaznico, št. 764600. gnf-99966

Potočar Bogomir, Gorenje Vrhpolje 23,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 1027034.
gnu-100130

Potočnik Jožef, Ronkova ulica 18, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 178197.
gnm-99484

Puc Zalika, Podkraj 32, Col, osebno iz-
kaznico, št. 1363333. gnu-99426

Pudgar Avgust, Ulica Antona Tomšiča 29,
Višnja Gora, osebno izkaznico, št. 571028.
gnl-99535

Pustoslemšek Viktorija, Zg. Brnik 115,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 759779. gni-99438

Režek Simon, Janeza Bobnarja 6, Cer-
klje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
983106. gnw-99749

Sajovic Matjaž, Jezerska cesta 100/b,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1153962.
gnl-99485

Sedlar Nada, Vrtača 15, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 120756. gnj-100187

Sekne Ana Berta, Hrastje 137, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 119204. gns-99878

Selaković Ida Pavlina, Ul. S. Bokala 19,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 565453.
gnu-99980

Sitar Rok, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 986592.
gnu-99501

Sivec Bojan, Ulica Ruške čete 14, Ruše,
osebno izkaznico, št. 319799. gnj-99737

Slavkov Marija, Cankarjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 354319. gni-99388

Smode Drago, Nasipi 38, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 83682. gnr-99579

Sraka Mirko, Lipovci 26, Beltinci, ose-
bno izkaznico, št. 308342. gni-99713

Stadler Aljoša Sergej, Topniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 205890.
gnf-99791

Starič Martin, Radna vas 7, Trebelno, ose-
bno izkaznico, št. 1008880. gnx-100198

Stražar Anton, Žabotova ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 322480. gnc-100144

Sušnik Martin, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 662948.
gnm-99459

Šalamun Marija, Vrtna ulica 3, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 56950. gne-99717

Šibilja Sebastian, Cesta na grad 5, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 310519.
gnh-99439

Šibrat Sabina, Lutverci 17, Apače, ose-
bno izkaznico, št. 38121. gng-99915

Škafar Zlata, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 286087. gnz-99696

Škoflanc Aleš, Šentviška pot 25, Brežice,
osebno izkaznico, št. 862479. gnr-99804

Šolar Franc, Jalnova cesta 7, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 677506. gng-99415

Štefanič Alojz, Vojkova 6, Celje, osebno
izkaznico, št. 644935. gnw-99574

Štefanič Katarina, Kolodvorska 23, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 362836.
gnl-99560

Štepic Tomislav, Metoda Mikuža 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1064926.
gnp-99381

Tavčar Martina, Strmec 7, Luče, osebno
izkaznico, št. 227418. gnw-99774

Ternik Tomaž, Kovaška ulica 6, Muta,
osebno izkaznico, št. 832392. gnu-99951

Tertinek Boris, Sv. Primož nad Muto 13,
Muta, osebno izkaznico, št. 260866.
gnq-99405

Tojčić Marija, Prušnikova 29, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 324060.
gnt-100156

Tomašič Delija, Šarhova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 805708. gnt-99627

Tomić Zoran, Štihova 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 90711. gng-99365

Tomše Antonija, Sobenja vas 8, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 621401.
gnn-99383

Turnšek Zvonko, Brezova 42, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 801234. gnz-99721

Tutek Zlatko, Černelavci, Tavčarjeva 4,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
179590. gnm-99934

Ulaga Olga, Čopova 23, Celje, osebno
izkaznico, št. 630573. gnb-99945

Verlič Sonja, Steletova 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 448061. gnf-99691

Vezjak Angela, Dravinjska 87, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 1246562.
gnh-100164

Vidovič Silva, Gorenjski vrh 49, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 674538. gnd-99418

Viher Vida, Gradišče 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 266986. gnr-99754

Vranek Branko, Mucherjeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 631525. gnz-99750

Vtič Natalija, Sp. Polskava 74, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 99482.
gnm-99734

Witmajer Maja, Škapinova 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 441812. gno-99782

Zaplotnik Marija, Cesta na Rupo 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 25542. gnf-99816

Zelenko Vid, Vetrinjska ulica 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 792356. gnk-99736

Zidar Franc, Blanca 58, Blanca, osebno
izkaznico, št. 634731. gnw-99399

Zorin Franc, Kidričeva 94, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 1129675.
gne-99592

Zver Mateja, Cvetna ulica 22, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 1391617. gng-99740

Žagar Živa, Peruzzijeva ulica 7/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1185875.
gno-99932

Žavrlan Štefan, Fužinska ulica 8/c, Ško-
fja Loka, osebno izkaznico, št. 168602.
gne-99646

Živko Aleksander, Ihova 37, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 892734. gnk-99411

Žugić Antonija, Pot v dolino 21, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 163526.
gnk-99636

Žužić Branimir, Seča 2, Portorož – Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 452368.
gnh-99939

Vozniška dovoljenja

Ahmetović Safija, Trnjava 30, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001044147, reg. št. 202702, izdala UE
Domžale. gng-100190

Ajdnik Helena, Mestni trg 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13276. gnc-99669

Antonič Karmen, Preserje pri Komnu 2/e,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1778, izdala UE Sežana. gns-99828

Anžel Franc, Lucijin breg 18, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. CBFGH, št. S
234803, reg. št. 82424. gnm-99959

Avguštin Aleš, Zg. Pristava 32, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37567, izdala UE Ptuj. gnw-99824

Bahor Mateja, Topolšica 61, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
151767, reg. št. 19767, izdala UE Velenje.
gnq-99555

Barba Nevenka, Hrušica 99, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
941674, izdala UE Sežana. gno-99332

Baš Romana, Klanska ulica 17, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1504758, reg. št. 248207, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-99526

Batagelj Branko, Lavričeva cesta 27, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1210907, reg. št. 7619, izdala UE
Ajdovščina. gnr-100129

Bernard Dušan, Babne gore 39, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13536, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-99309

Bertoncelj Darja, Kosarjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872110, reg. št. 105317, izdala UE Mari-
bor. gnf-99566

Bevc Srečko, Gorkega 39, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 82509,
reg. št. 3566. gno-99982

Biloslav Nevenka, Seča 17/c, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2729, izdala UE Piran. gnb-99820

Bizjak Gašper, Polje, Cesta XVIII/9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419960, reg. št. 237247, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-99506

Blatnik Aleš, Goriška cesta 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1237325,
reg. št. 27759, izdala UE Velenje.
gnx-99398

Bovha Viljem, Kersnikova 29, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 676908,
reg. št. 18968, izdala UE Velenje. gnl-99960

Brezovnik Peter, Ob Trnavi 4, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
4920, izdala UE Mozirje. gne-100167

Brglez Mojca, Slovenja vas 39/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28660,
izdala UE Ptuj. gnf-100091

Bric Robert, Podgrčna 28, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 11613, izda-
la UE Nova Gorica. gnv-99825

Bric Sonja, Mokrška ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930962, reg. št. 10932, izdala UE Ljublja-
na. gne-99467

Chen Xuebin, Zheijang, Kitajska, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244235,
reg. št. 223179, izdala UE Ljubljana.
gnr-100079

Cimerman Igor, Jarška cesta 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1615427, reg. št. 92427, izdala UE Ljublja-
na. gnj-99812

Cizej Kristina, Latkova vas 199, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3444, iz-
dala UE Žalec. gnz-99771

Crkvenčič Dragutin, Grumova ulica 3, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1432806, izdala UE Litija. gnd-99618

Čadež Vladimir, Mucherjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
22285, reg. št. 24341, izdala UE Ljubljana.
gnp-99956

Čirič Robert, Stara nova vas 55/a, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 232114. gny-100097

Čurin Boštjan, Polje, Cesta XX/15b, Ljub-
ljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000422, reg. št. 209133, izdala UE
Ljubljana. gnu-99776

Damiš Bogdan, Smoletova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277775, reg. št. 116385, izdala UE Mari-
bor. gnz-100146

Debevec Suzana, Iška 2/b, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 482744, reg. št.
194498, izdala UE Ljubljana. gnh-100064

Dečman Kajetan Rok, Miklošičeva 11/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1479670, reg. št. 48309. gnu-99376

Deleon Kreft Vesna, Zelena pot 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134520, reg. št. 117795, izdala UE Ljublja-
na. gnd-100118

Demić Ibrahim, Mostar, Mostar, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1285398, reg.
št. 228215, izdala UE Ljubljana. gnp-99606

Derlink Petra, Veljka Vlahoviča 47, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330820, reg. št. 101980, izdala UE Mari-
bor. gno-99882

Dimnik Dušan, Gorenjskega odreda 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
360037, reg. št. 22908, izdala UE Kranj.
gnv-100100

Doležalek Miro, Cesta zmage 24, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 407552, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-99483

Dopona Drago, Zenkovci 24, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 23371.
gnp-99356

Dotlič Stevo, Morova 4, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6049.
gne-99492

Družina Narciso, Dekani 144, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1331. gnm-99834

Durmišević Sabina, C. V. Svetina 16, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001175828, izdala UE Jesenice.
gnu-99826

Đurković Sonja, Triglavska ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459847, reg. št. 242526, izdala UE Ljub-
ljana. gni-100063

Ekart Katja, Ul. čebelarja Močnika 22l,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1408587, reg. št.
117794, izdala UE Maribor. gnw-99599

Ferlan Jože, Hotemaže 62, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 523969,
reg. št. 8435, izdala UE Kranj. gnf-99841

Ferletič Nina, Obmejna 40, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42542, izdala UE Nova Gorica. gns-99353

Filovski Tatjana, Zaloška cesta 100, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611859, reg. št. 184574, izdala UE Ljublja-
na. gnu-100101

Flerin Klemen, Robova ulica 30, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1263726, reg. št. 33392, izdala UE Dom-
žale. gnw-99799

Frešer Bojan, Preloge 6, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20356. gno-99832

Furlani Franc, Damber 37, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15995,
izdala UE Nova Gorica. gny-99422

Gaberšček Robert, Kosovelova ulica 7/b,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 122237,
izdala UE Tolmin. gnt-99652

Gaberšček Robert, Kosovelova ulica 7/b,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 122237, izdala UE Tolmin. gne-99792

Gašperčič Sebastjan, Sv. Peter 2, Se-
čovlje – Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11510. gnl-99335

Gašperlin Jože, Luže 57, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 287928,
reg. št. 26726, izdala UE Kranj. gnd-99843

Gašperlin Peter, Ljubno 111/a, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1619012, reg. št. 20132. gnu-99651

Gojčič Miran, Marjeta na Dravskem polju
80/f, Marjeta na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 30787, reg. št.
29333, izdala UE Ptuj. gnl-99385

Golob Antonija, Struževo 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 287197,
reg. št. 6079. gng-99840

Goltnik Miran, Topolšica 149/a, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
676850, reg. št. 4410, izdala UE Velenje.
gnd-99393

Gorta Egidij, Zgornji Tuštanj 5, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1551885, reg. št. 23805, izdala UE Dom-
žale. gnd-100172

Gričnik Ivan, Sele pri Polskavi 7, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20464, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-99679

Grižančič Remigio, Vanganelska cesta
27, Koper – Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 8064. gnv-99500

Grom Mihael, Verd 173, Veržej, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12753, izdala
UE Vrhnika. gnd-99493

Gros Joža, Podljubelj 154, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. SA 1246810,
reg. št. 9791, izdala UE Tržič. gnz-99321

Guzej Vinko, Župetinci 7, Cerkvenjak, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 129449,
reg. št. 362, izdala UE Lenart. gnw-99678

Hafner Vincenc, Vas 37/a, Radlje ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3602, izdala UE Radlje. gnf-99441

Hočevar Branka, Spodnji Log 42, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432713, izdala UE Litija. gnc-99919

Hočevar Matej, Krožna pot 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502880, reg. št. 245845, izdala UE Ljub-
ljana. gne-99567

Horvat Sebastijan, Sp. Ročica 24/a, Be-
nedikt, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1261244, reg. št. 10880. gni-99842

Horžen Martina, Linhartova 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11111, izdala UE Brežice. gnl-99985

Hren Marija, Breg 32, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10702. gnv-100150

Hribar Marko, Potok pri Vačah 14, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1171513, izdala UE Litija. gnu-99476

Hrvatin Boštjan, Korte 28, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8160,
izdala UE Izola. gnk-99336

Hvalič Vladimir, Vrhpolje pri Kamniku 164,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2109, izdala UE Kamnik. gnq-99605

Ilić Aleksandar, Ljubljanska cesta 40, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1423264, reg. št. 30360, izdala UE Vele-
nje. gnk-99444

Jagodič Vesna, Gregovce 2, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, št. 10986, izdala UE
Brežice. gnp-99406

Jakšič Bojan, Triglavska ulica 8, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1523406, reg. št. 36823, izdala UE Dom-
žale. gnn-100058

Jazbec Janja, Kunšperk 23, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16391, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-99306

Jelić Danica, Sketova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265652, reg. št. 131809, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-100099

Jerman Joni, Bošamarin 50/a, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43238. gne-99667

Jerman Polona, Pod Lazami 54, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 47355, izdala UE Nova Gorica.
gnq-99355

Jurak Milan, Opekarniška 12/d, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 621230, reg. št.
31883. gnn-99433

Jurenec Marijan, Prečna ulica 1, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
915018, reg. št. 25006, izdala UE Maribor.
gnk-100061

Kajfež Žiga, Za gasilskim domom 3/c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137644, reg. št. 158024, izdala UE
Ljubljana. gnk-99461

Kanduč Ivan, Prešernova 15, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1394521,
reg. št. 9320, izdala UE Idrija. gnk-99386

Kapus Andraž, Rožna ulica 1, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1555914, reg. št. 10818, izdala UE Treb-
nje. gnb-99595

Kekič Danijel, Senčna pot 10/a, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7801, izdala UE Piran.
gnc-99819

Kepe Irenca, Doljna Počehova 12/h, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 487416, reg. št. 7378, izdala
UE Šentjur pri Celju. m-1103

Kerčmar Irena, Rožički vrh 73/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9340, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnr-99329

Klaj Jure, Cesta na Markovec 17, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43263, izdala UE Koper. gnv-99350

Kober Srečko, Na Dobravi 34, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 19368, reg. št. 92525.
gnv-99600

Kocjančič Stanislava, Kriva pot 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244670, reg. št. 100604, izdala UE Ljublja-
na. gny-100122

Kocjančič Zdravko, Gradiška 574, Zgor-
nja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1160553, reg. št. 2382, izdala UE
Pesnica. m-1051

Koder Jodl Maksimiljana, Ob Radoljni 57,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 953157, reg. št. 4211, izdala
UE Ruše. m-1050

Koleto Darja, Orehovo 79, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12650,
izdala UE Brežice. gno-99807

Komar Vesna, Petišovci, Lendavska 41,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5708, izdala UE Lendava.
gne-99442

Korošec Darko, Podnart 9, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 868832,
reg. št. 20174. gne-99371

Kostanjevec Bojan, Cesta zmage 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911908, reg. št. 85011, izdala UE Maribor.
gnh-99593

Košica Urška, Praprotnikova 3, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10380, izdala UE Mozirje. gni-100088

Kozlevčar Marjan, Toplarniška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252503, reg. št. 217327, izdala UE Ljub-
ljana. gno-99907

Krajnc Petra, Dupleška 30, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1092475,
reg. št. 106334, izdala UE Maribor.
gno-99407

Kralj Bojan, Kačji dol 39, Podplat, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 18313, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnj-99637

Kralj Ferdo, Kerenčičeva ulica 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 3556,
izdala UE Ormož. gnf-100095

Kramar Jožef, Iška vas 77, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. FGH, št. S 1351707, reg.
št. 138240, izdala UE Ljubljana.
gne-99742

Krasniqi Nexhat, Meljska cesta 85, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443372, reg. št. 81978, izdala UE Mari-
bor. gnt-99602

Kristan Ben, Lipce 3, Blejska Dobrava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022540, izdala UE Jesenice. gnw-99624

Krnc Stanislav, Žurkov dol 28/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6724,
izdala UE Sevnica. gnj-99787

Kromar Andrej, Katreževa pot 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733521, reg. št. 166686, izdala UE Ljublja-
na. gnk-99761

Kunstič Marcel, Marjeta 82, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1239652, reg. št. 114514.
gnd-100168

Kutin Polonca, Skapinova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287020, reg. št. 96958, izdala UE Ljublja-
na. gnt-99927

Laginja Matej, Strma pot 32, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45342. gng-100065

Leskošek Aleš, Veljka Vlahoviča 41, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1493525, reg. št. 114801, izdala UE Mari-
bor. gnn-99408

Lešnik Miroslav, Ulica Pohorskega bata-
ljona 2, Slovenska Bistrica, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 2851. m-1089

Levstek Sebastjan, Ulica Vide Pregarče-
ve 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1024444, reg. št. 205533, izda-
la UE Ljubljana. gnh-99314

Ličen Mia, Prekomorskih brigad 19, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 46773, izdala UE Nova Gori-
ca. gne-99342

Likar Sašo, Idrijske Krnice 51, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1269082, reg. št. 11442, izdala UE Idrija.
gng-99440

Lipar Nataša, Orehovlje 28, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736005,
reg. št. 37748, izdala UE Kranj.
gnq-99505

Lipovšek Gorazd, Valvasorjev trg 5, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10356, izdala UE Laško. gns-99603

Longar Marija, Stranska vas 65, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33308. gnt-99827

Lozej Jožica, Kuzmičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104428, reg. št. 73789, izdala UE Ljublja-
na. gnd-99693

Luetić Teo, Keržičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1597333, reg. št. 199319, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-99623

Lukan Klemen, Praprotno Brdo 18, Rov-
te, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
7113, izdala UE Logatec. gnh-99864

Lukin Ruža, Malija 39, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8222,
izdala UE Izola. gnv-99650

Magdalenc Rajko, Stranska pot II/8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 828754, reg. št. 9195, izdala UE Grosu-
plje. gnb-99670

Majerič Simčič Boža, Kettejeva 6/b,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 1941, izdala UE Izola.
gnj-99337

Mavrič Klemen, Drožanjska cesta 36/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1515127, reg. št. 12793. gny-99447

Medved Branko, Vodnikova 235, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
18906, izdala UE Ptuj. gns-99503

Mendiževec Aleš, Pod gozdom, Cesta VI-
II/12, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 1518916, reg. št. 23585, izdala UE
Grosuplje. gnn-99358

Mendušič Krisper Mirjam, Krivec 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
840039, reg. št. 174395, izdala UE Ljublja-
na. gnf-100191

Mergeduš Jurij, Sp. Gorica 25, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1443939,
reg. št. 118443, izdala UE Maribor.
gnk-99786

Mergole Mitja, Zadobrovška cesta 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1002292, reg. št. 151898, izdala UE
Ljubljana. gnx-99748

Miglič Marjan, Toledova ulica 29, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 139,
izdala UE Ruše. m-1069

Mihelič Anton, Otavice 11, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6812, iz-
dala UE Ribnica. gnz-99471

Mikešič Matej, Staneta Severja 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1493953, reg. št. 120368, izdala UE Mari-
bor. gno-99482

Mlakar Miha, Cesta talcev 8, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8136,
izdala UE Logatec. gno-99557

Mlakar Pavel, Urh Sv. Urbana 23, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5522, izdala UE Škofja Loka. gnv-99800

Mohan Vijay Anand, Pod Planino 19, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13685, izdala UE Sežana. gnt-99502

Mujakić Fikreta, Jakčeva cesta 43,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/02.
gnb-100120

Munda Kristina, Slovenska cesta 23, Sre-
dišče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 427, izdala UE Ormož.
gnq-99830

Nedeljko Roman, Sp. Ščavnica 48/c,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9079, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-99836

Ogrizek Matej, Borova ulica 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001436705, reg. št. 34405. gnn-99633

Oklješa Božidar, Podlipa 77, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 109686, izdala
UE Ljubljana. gno-100207

Orešnik Vera, Osredek pri Krmelju 1,
Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1056571, reg. št. 7128. gnt-100202

Pahor Patrik, Opatje selo 4/f, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 46910,
izdala UE Nova Gorica. gnx-99348

Palibrk Miljan, Šolska 5, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9266,
izdala UE Izola. gnx-99648

Papež Matjaž, Lopata 12, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 35857, izdala
UE Novo mesto. gnb-99324

Papič Boštjan, Naselje Staneta Rozmana
26, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1204333, reg. št. 4721, izdala UE
Metlika. gng-99715
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Parovel Majda, Markova 56, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6867, izdala UE Koper. gne-100092

Pavlin Luka, Cegelnica 7/a, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1533127,
reg. št. 54893. gnn-99333

Pečnik Dušan, Dalmatinova 3, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10112.
gno-99732

Perko Mojca, Bevke 123, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16549, izdala
UE Vrhnika. gny-99572

Pernat Simona, Skorba 63, Hajdina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27932,
izdala UE Ptuj. gns-99653

Pertinač Matjaž, Vojsko 4, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 1706205,
reg. št. 254910, izdala UE Ljubljana.
gng-99490

Peruš Aleksander, Mariborska 35/b, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 6556.
gnk-100161

Pesjak Uršula, Breg 80, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 743454.
gnh-99339

Petrač Lea, V Murglah 67/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286068, reg. št. 197220, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-99458

Pezdevšek Damjan, Cerovec pri Šmarju
19, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 14414, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnj-99312

Pičman Tomaž, Kržišnikova ulica 8, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
444577, reg. št. 167601, izdala UE Ljublja-
na. gnh-99589

Pintar Zdravko, Črnuška cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 265206, reg. št. 69973, izdala UE
Ljubljana. gne-99367

Pintarič Marjan, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594760, reg. št. 254039, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-99359

Podboršek Marta, Dragomelj 36, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786437, reg. št. 24464, izdala UE Domža-
le. gnj-99837

Podgrajšek Bojan, Gračič 3/a, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2608.
gnx-99823

Pograjc Ivana, Polica 54, Grosuplje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 78/02. gng-99465

Polak Tomaž, Ul. 7. maja 28, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
561367, izdala UE Ilirska Bistrica. gnl-99685

Polak Vesna, Proseniško 87, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8419,
izdala UE Šentjur pri Celju. gny-100147

Polanc Marko, Ivana Suliča 16/a, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42855, izdala UE Nova Gori-
ca. gnr-99354

Polanič Danilo, Razlagova 34, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9316,
izdala UE Ljutomer. gnb-99345

Poljšak Borut, Ivančičeva 5, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39562. gnq-99680

Poljšak Franc, Koče 64, Prestranek, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št.
705. gng-99340

Ponikvar Stanko, Gabrče 20, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10307, izdala UE Vrhnika. gnl-99710

Potočar Bogomir, Gorenje Vrhpolje 23,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. 12086, izdala UE Novo mesto.
gno-100132

Potrebuješ Stanislav, Drenov grič 187,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7577, izdala UE Vrhnika. gnz-100196

Prača Igor, Tuga Vidmarja 4, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGHC, št. S
1224771AS, reg. št. 43375, izdala UE
Kranj. gny-99647

Pritekelj Marko, Pohorska ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44003.
gnd-99722

Puc Zalika, Podkraj 32, Col, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1067264, reg. št.
14754, izdala UE Ajdovščina. gnt-99427

Pukl Tomaž, Zagrad 66/c, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 985755, reg. št.
32285. gnc-99394

Pulko Anton, Trnovec 3, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 7303, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1107

Rački Žiga, Gorenje 62, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12889,
izdala UE Kočevje. gnd-99793

Radulović Milorad, Maroltova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 168715, reg. št. 41121, izdala UE Ljub-
ljana. gni-99938

Rajer Darko, Peščena pot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932303, reg. št. 140090, izdala UE Ljublja-
na. gnp-99706

Rajh Jaka, Rožna dolina, Cesta X/5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212525, reg. št. 200579, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-99775

Razboršek Erika, Nova ulica 18, Maribor,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 80/02. gnq-99384

Razpotnik Boštjan, Loke 12, Izlake, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1272292,
izdala UE Zagorje pri Savi. gnn-99733

Resnik Viljem, Gabrje pod Špilkom 3, Bla-
govica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1486608, reg. št. 33526, izdala UE
Domžale. gng-99640

Rudolf Aleš, Predgriže 41, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
142714, reg. št. 9181, izdala UE Idrija.
gnr-99779

Rutnik Vitomir, Ul. Kirbiševih 47, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 799129, reg. št. 81641.
gnx-99973

Sambi Sandro, Seča 17/c, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3309, izdala UE Piran. gny-99822

Savnik Davorin Marijo, Pod hrasti 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 543905, reg. št. 17446, izdala UE
Ljubljana. gnj-99612

Sedej Matjaž, Senožeti 59, Zgornja Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1602890, reg. št. 30740, izdala UE Kranj.
gnn-99833

Sekač Črtomir, Duče 70, Šmarje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23374.
gnd-99668

Sekne Ana Berta, Hrastje 137, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401840,
reg. št. 13953, izdala UE Kranj. gnr-99879

Sirec Andrej, Leše 43, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11695, izdala UE
Ravne na Koroškem. gne-99817

Sitar Rok, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 17133, izdala UE Kamnik.
gnw-99499

Skrbinek Ivan, Kovača vas 128, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 8253. gnc-100094

Smode Drago, Nasipi 38, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3003,
izdala UE Trbovlje. gnq-99580

Smolinger Matjaž, Zlatoličje 9/d, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632318, reg. št. 123459. gnb-100145

Somrak Justina, Poljanski nasip 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927236, reg. št. 67316, izdala UE Ljublja-
na. gnj-99887

Starič Martin, Radna vas 7, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
401685, reg. št. 8801, izdala UE Trebnje.
gny-100197

Steiner Franc, Kungota 90, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 25350,
izdala UE Ptuj. gnr-99504

Šajher Miran, Prežihova ulica 8, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8634, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-99818

Šamec Igor, Cesta ob lipi 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. S 1333883, reg. št.
5468, izdala UE Lenart. m-1109

Šarenac Vladimir, Ul. Vita Kraigherja 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1291790, reg. št. 115396.
gns-99978

Škafar Zlata, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
317506, reg. št. 4285, izdala UE Ljubljana.
gnb-99695

Škoflanc Aleš, Šentviška pot 25, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14997, izdala UE Brežice. gnp-99806

Škorjanc Boris, Osojnikova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560400, reg. št. 121450, izdala UE Mari-
bor. gnv-99475

Štefanič Katarina, Kolodvorska 23, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11765, izdala UE Črnomelj. gnt-99556

Štemberger Vladimir, Kovačičeva 2, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 1038, izdala UE Koper.
gnl-99835

Topić Daniela, Na klančku 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372988, reg. št. 236301, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-99534

Topler Dušan, Koroška 22, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3201,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnl-99810

Trajbar Ivan, Lačaves 29, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 1498, izda-
la UE Ljutomer. gnr-99654

Trajkov Trajčo Rajko, Predjamska cesta
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 184436, reg. št. 124673, izdala UE
Ljubljana. gng-99815

Tržan Alenka, Zidani most 33/c, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9888, izdala UE Laško. gnf-99445

Turnšek Zvonko, Brezova 42, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1515549, reg. št.
10799. gnb-99720

Turšič Martina Erika, Brezovica pri Borov-
nici 14, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16173, izdala UE Vrhnika.
gnx-100098

Ulaga Olga, Čopova 23, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 377158, reg. št. 8163.
gnl-99310

Vnuk Zdenko, Jastrebci 12, Kog, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8952,
izdala UE Ormož. gnp-99831
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Vrbančič Janko, Melanjski vrh 13, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 115, izdala UE Gornja Radgona.
m-1053

Zadravec Marko, Beblerjev trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1503631, reg. št. 246886, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-99789

Zakelšek Franc, Sitež 1/a, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
29737, izdala UE Ptuj. gnu-99676

Zemljarič Miran, Mala vas 30, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44271. gni-99338

Zemljič Marija, Ferkova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278205, reg. št. 107525, izdala UE Mari-
bor. gnd-99443

Zidar Franc, Blanca 58, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 627171, reg.
št. 5399. gnq-99480

Ziherl Polona, Srednje Bitnje 90, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735370, reg. št. 38600, izdala UE Kranj.
gno-99757

Zogling Branko, Krivi vrh 22, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001467105, reg. št. 11920, izdala UE
Lenart. gnv-99829

Zupanek Andrej, Socka 22/a, Nova Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1562200, reg. št. 32300. gni-99988

Zver Mateja, Cvetna ulica 22, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16398,
izdala UE Lendava. gnf-99741

Žagar Živa, Peruzzijeva ulica 7/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214998, reg. št. 222094, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-99931

Žolnir Fredi, Polički vrh 44, Jarenina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13733,
izdala UE Pesnica. m-1070

Žorž Jaka, Gradnikova 24, Kanal, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35909,
izdala UE Nova Gorica. gnu-100126

Žužel Ferdinand, Za vasjo 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 440761,
reg. št. 39400, izdala UE Maribor.
gno-99632

Zavarovalne police

ASSISTANCE CORIS d.o.o, preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS, številke polic: 158403,
158409, 166380, 183953. Ob-77912

ASSISTANCE CORIS d.o.o, preklicuje
police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco CORIS, številke polic: 165666,
165727, 177817. Ob-77913

Adamlje Rudolf, Razbore 5, Šmartno pri
Litiji, zavarovalno polico, št. 705750, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-99545

Baggia Rok, Trg Rivoli 6, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 877297, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. gng-99515

Blaženčič Slavko, Ulica Pregarčevih 10,
Maribor, zavarovalno polico, št. 445347, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. m-1119

Doblšek Breda, Pameče 297, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 500350, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-99862

Dolinšek Vera, Zalog pri Škofljici 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 839183, izdala
zavarovalnica Tilia. gnd-99318

GRADKOM d.o.o., Brdnikova 50, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 863909, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-99489

Halilović Zineta, Opekarna 27, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 901316, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnw-99924

Klisura Azem, Cesta dveh cesarjev 370,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 871875,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnb-99895

KONTO d.o.o., Stegne 21/c, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 912826 in AVK
151125, izdala zavarovalnica Tilia.
gnq-100159

Kromar Andrej, Katreževa pot 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO
00101484052, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnj-99762

Makovec Vanja, Pod gozdom, Cesta
IV/29, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
0910442, izdala zavarovalnica Tilia.
gnn-100208

Medved Igor, Praproče Pri Temenici 9,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št.
784269, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-100152

Nistor Dojna, Knifičeva 7, Maribor, zava-
rovalno polico, št. AO 283670, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-1086

Rastoder Edis, Osenjakova ulica 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0901188, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnl-100210

Režek Bojan, Deskova vas 3, Stari trg ob
Kolpi, zavarovalno polico, št. 858287, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-99364

Strnad Marija, Tržaška 40, Postojna, za-
varovalno polico, št. 0972698, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d. gnh-99518

Špicar Aleš, Topniška ulica 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 477985, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gny-99672

Vračko Bojan, Ul. Arnolda Tovornika 17,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO 469643,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1095

Žagar Živa, Peruzzijeva ulica 7/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 434375, izdala
zavarovalnica Triglav. gnn-99933

Župarič Marjan, Ulica Slavka Gruma 20,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
00101443048, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnb-99520

Spričevala

Aćimović Sanda, Preglov trg 13, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2001. gnv-99725

Amon Dana, C. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, indeks, št. 71099258, izdala Prav-
na fakulteta. gng-100090

Ančimer Senta, Čeplje 62, Domžale, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene, ekonom-
ske in geodetske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnw-99949

Andrejašič Katja, Kranjska cesta 4/č,
Kamnik, indeks, št. 18000718, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gnr-100154

Andročec Boštjan, Trubarjeva 26, Laško,
spričevalo 1. letnika SSŠ Štore, izdano leta
1994/95. gnu-99301

Anžel Tina, Podlubnik 259, Škofja Loka,
letno spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje kemijske šole in gimnazije, izdano leta
1998, 1999, 2000 in 2001. gnl-99610

Apovnik Matej, Želimlje 16, Škofljica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za elektrote-
hniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
1996. gnd-100068

Arh Kos Aleš, Dunajska cesta 319/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnf-99616

Avdyli Bashkim, Dol pri Borovnici 29, Bo-
rovnica, spričevalo o končani OŠ Cene Štu-
par v Ljubljani, izdano leta 1996. gnl-99885

Bakula Žnidaršič Grega, Dominkuševa ul.
3, Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
kemijske šole Ruše, izdano leta 2001.
m-1075

Baša Janko, Jasen 28, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna – oblikovalec kovin, strugar, izdano
leta 1995. gnp-99331

Batelič Matej, Zvonimira Miloša 6, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper – smer
avtomehanik. gnn-99683

Bauer Iztok, Stanovsko 79, Poljčane, spri-
čevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1989. m-1113

Bauer Iztok, Stanovsko 79, Poljčane, spri-
čevalo o končani OŠ Edvarda Kardelja, izda-
no leta 1985. m-1092

Bebar Marjan, Dvor pri Polhovem Gradcu
13, Polhov Gradec, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Strokovne šole za notranje zadeve – od-
sek za miličnike kadete, izdano leta 1974 in
1975. gnb-99645

Belaj Urban, Šmarska 46, Velenje, indeks,
št. 09990235, FPP Portorož. gnj-100162

Benkovski Ivica, Vodopivčeva 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Kovinarske
šole Koper, izdano leta 1990/91.
gne-99521

Benkovski Ivica, Vodopivčeva 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje ko-
vinarske šole Šiška Ljubljana, izdano leta
1989/90. gny-99522

Benkovski Ivica, Vodopivčeva 7, Koper –
Capodistria, spričevalo o končani OŠ OŠ
Milan Mravlje Ljubljana, izdano leta
1988/89. gnx-99523

Berak Živko, Kozarac, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne kovinarske, us-
njarske in galanterijske šole v Domžalah, št.
160/78/k, izdano leta 1978. gnh-99539

Berčič Klemen, Linhartova cesta 66, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1995 in 1996.
gne-100142

Bešić Ksenja, Gmajna 52, Notranje Gori-
ce, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1998/99. gnh-100114

Bevc Biljana, Finžgarjeva 4/a, Lesce, spri-
čevalo o končani OŠ Frana Saleškega Fin-
žgarja Lesce, izdano leta 1990. gnw-99628

Bezgovšek Vladimir, Trg 64, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stroj-
nokovinarske šole Ravne na Koroškem.
gnu-99655

Bizjak Maja, Česnikova ulica 10, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1997. gni-99588

Bohorč Damjan, Škofja riža 9/a, Dobo-
vec, spričevalo 1. letnika Tehniške kemične
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. gnj-99362

Božič Andrej, Puhova 16, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kemijske šole, iz-
dano leta 1991/92. gng-99690

Bračko Tomaž, Na planjavi 7, Orehova
vas, spričevalo 4. letnika III Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 2001. m-1077

Bratož Nadja, Orehovica 3, Podnanos,
letno spričevalo 3. letnika Srednje naravo-
slovno-matematične in kovinarsko-strojne šo-
le, Gimnazija Postojna, izdano leta 1982/83.
gnq-99855
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Brenčič Mihael, Kozinova 21, Maribor,
indeks, št. 61112122, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-1109

Brus Irena, Pod lazami 140, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole – ekonomsko , komercialni tehnik, izda-
no na ime Midžič Irena. gnf-99341

Bukovec Miha, Kriva pot 18, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Pleč-
nika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnq-99759

Burzić Halida, Ulica Janka Puclja 7, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v
Kranju, izdano leta 2001. gnw-99428

Chen Qunling, Turjaška 543, Brezovica
pri Ljubljani, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer
natakar, izdano v šolskem letu 2000/2001.
gnv-99950

Cvetko Marjan, Ulica Matije Blejca 10,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Strojne tehnič-
ne šole, izdano leta 1970. gnq-99455

Cvetko Marjan, Ulica Matije Blejca 10,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Boris Ki-
drič, izdano leta 1968. gnr-99454

Cvirn Iztok, Vrhniška cesta 20, Horjul,
spričevalo 5. letnika Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnc-99344

Cvirn Robert, Slovenska vas 18, Šentru-
pert, spričevalo 2. letnika Gostinske šole.
gni-99663

Čemas Jolanda, 21. oktober 17/b, Čr-
nomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Peda-
goškega šolskega centra Celje, Šola za va-
ruhinje Celje, št. 153, izdano leta 1980/81.
gni-99863

Čižič Tomaž, Zrkovska 73, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje živilske šole mari-
bor, živilski tehnik operater, izdano leta
1998/99. m-1116

Ćurić Andrea, Polanškova ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 2001. gnz-99746

Dakskobler Ljudmila, Udvančeva 15, Ljub-
ljana, spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu VII. gimnazije Ljublja-
na Vič, izdano leta 1978, 1979 in 1980, izda-
no na ime Okorn Ljudmila. gnx-99323

Danč Silvia, Trimlini 8, Lendava – Len-
dva, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1998.
gnx-99773

Dežman Maja, Runkova 2, Ljubljana, spri-
čevalo 1. do 6. razreda OŠ Riharda Jakopi-
ča v Ljubljani, izdano leta 1995 do 2001.
gnu-99926

Divjak Ksenija, Bizeljska cesta 52, Bizelj-
sko, indeks, št. 61175509, izdala Pedago-
ška fakulteta v Mariboru. m-1090

Dobrina Boris, Resljeva cesta 32, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnn-100158

Doljak Uroš, Trata 7, Škofja Loka, spriče-
valo 3. letnika Šolskega centra Kranj, smer
elektromehanik, izdano leta 1983. gnb-99845

Domitar Nataša, Mlaka 40/a, Komenda,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993, 1994
in 1995, izdano na ime Miletić Nataša.
gnh-99739

Drnjač Martina, Kozjanska ulica 7, Sevni-
ca, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole Sevnica, izdano leta 1986/87, izdano
na ime Motore Martina. gnp-100081

Erzar Kosmač Brigita, Cesta talcev 8/d,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gostinske šo-
le Bled, izdano leta 1972. gnr-99658

Erzar Kosmač Brigita, Cesta talcev 8/d,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gostinske šo-
le Bled, izdano leta 1970. gnq-99659

Erzar Kosmač Brigita, Cesta talcev 8/d,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Gostinske šo-
le na Bledu, izdano leta 1971. gnp-99660

Fajfar Klemen, Brilejeva 8, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene, geodet-
ske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnj-99412

Ferjuc Simon, Ob ribniku 6, Ormož, di-
plomo Srednje ekonomske šole Ptuj, izdana
leta 1992. m-1081

Filip Branko, Cankarjeva 18, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto, program trgo-
vec, št. 116, izdano 24. 6. 1993.
gnn-99487

Fister Klemen, Sketova 6, Ljubljana, ma-
turitetni tečaj Gimnazije Moste, izdano leta
2002. gnu-99751

Fišer Mitja, Vrtna 8, Murska Sobota, spri-
čevalo 4. letnika Ekonomske šole, poslovni
tehnik, izdano leta 1997/98. gny-100072

Flis Matic, Groharjeva ulica 7, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2000. gnt-99452

Fon Lea, Oražnova ulica 6, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, izdano leta 1987/88. gnk-99765

Franov Dario, Aškerčeva ulica 19, Ljuto-
mer, maturitetno spričevalo Gimnazije Fran-
ca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1995.
gns-99453

Gašparič Valerija, V Drago 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu III Gimnazije
Maribor, izdano leta 1994. m-1102

Gerzina Tanja, Radna 15, Boštanj, spri-
čevalo 5. letnika Srednje agroživilske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gnf-99495

Gmajnar Juš, Ul. Vikrorja Kejžarja 1, Je-
senice, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jese-
nice, izdano leta 2001. gnf-99666

Gmeiner Darijan, Omahnova ulica 20/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo VII. gimna-
zije Ljubljana-Vič, izdano leta 1981.
gnh-99464

Gojković Adrijana, Volaričeva ulica 40,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Postojni, izdano leta
1998/99. gns-99403

Golob Sašo, Vinarje 47, Zgornja Ložnica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Mariboru, izdano leta 2001.
m-1064

Gornjak Jernej, Trg Borisa Kidriča 1, Ma-
ribor, indeks, št. 93477685, izdala Fakulte-
ta za gradbeništvo. m-1054

Gostenčnik Marjana, Podgraščina 11,
Slovenj Gradec, spričevalo o končani OŠ
Franja Vrunča v Slovenj Gradcu. gnr-99554

Grabenšek Budiša Simona, Cesta na
kmetijsko šolo 2, Šentjur, spričevalo od 1 do
3. letnika Šole za trgovinsko dejavnost, izda-
no leta 1986, 1987 in 1988. gnq-99430

Grah Mojca, Gornji črnci 32/a, Cankova,
letno spričevalo Gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 2000/2001. gnn-99858

Gregorič Nevenka, Vetrišče 27, Nova Go-
rica, spričevalo 3. letnika Upravno administra-
tivne šole Nova Gorica. gnd-99343

Hajnžek Robert, Rakovlje 7, Braslovče,
spričevalo 2. letnika Srednje prometne, tek-
stilne in mehanične šole Celje, smer avtome-
hanik, izdano leta 1993/94. gnx-99548

Halilović Kerić Anela, Cesta Cirila Tavčar-
ja 12, Jesenice, indeks, št. 06983023, iz-
dala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnp-99785

Hatić Amir, Janševa ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro
šole, izdano leta 1994 in 1995.
gnc-100069

Hočevar Ignac, Suhor 1, Novo mesto,
spričevalo o končani OŠ Žužemberk, izdano
leta 1980. gnj-99662

Hodžar Boštjan, Dobriša vas 74, Petrov-
če, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Ce-
lje, strojništvo. gnr-99729

Hojak Nina, Iga Grudna 7, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 2000 in 2001. gnp-99756

Horjak Anuška, Gabrščkova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2001. gnd-99943

Horvat Aleksandra, Kobilje 187, Kobilje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Mariboru, smer turistični
tehnik, izdano leta 2001. m-1058

Horvat Igor, Župančičeva 6/IV, Lendava
– Lendva, maturitetno spričevalo Srednje ke-
mijske šole Ruše, št. 7/84, izdano leta
1984. gnw-99849

Hozjan Matej, Velika Polana 7, Velika Po-
lana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in tekstilne šole Murska Sobota, izda-
no leta 1994/95. gnl-100085

Hribar Petra, Kamni Vrh 2/a, Gabrovka,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2001.
gng-99890

Hribar Renata, Bevkova 22, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljub-
ljani. gnr-99379

Hudoklin Metka, Klanec pri Gabrovki 6,
Gabrovka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika, izdano leta 2001. gnn-99708

Ivančič Rok, Škapinova ulica 3, Celje,
indeks, št. 22044820, izdala fakulteta za
šport v Ljubljani. gnn-99533

Ivanović Vanja, Runkova ulica 30, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje usnjarske
šole Domžale, izdano leta 1995/96.
gnw-100199

Ivanuša Matjaž, Škofjeloška cesta 17,
Medvode, indeks, št. 29005130, izdala Na-
ravoslovnotehniška fakulteta. gno-100182

Jakolin Teja, Bohoričeva ulica 7/a, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja ekonomska šo-
la v Ljubljani. gno-99657

Jančar Franc, Čopova 23, Murska Sobo-
ta, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstve-
ne šole Murska Sobota, št. 792, izdano
27. 6. 1979. gno-100082

Javornik Janja, Kamniška 14, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Rodica, izdano na
ime Sršen Janja. gnv-99875

Jerman Marko, Depala vas 47, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za strojniš-
tvo, izdano leta 2002. gnk-99611

Jezernik Niko, Špeglova 34, Velenje, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Velenje.
gnk-99961

Jurišić Petra, Partizanska c. 44, Rogaška
Slatina, diplomo Centra strokovnih šol v Ljub-
ljani, izdana leta 1989. gnz-100121

Kadunc Gregor, Brezje pri Grosupljem
20, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje lesarske šole, izdano leta 1995 in
1996. gnu-100176

Kalač Sandi, Klemenčičeva 27, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1999/2000. m-1052

Kalan Bojana, Podlubnik 296, Škofja Lo-
ka, obvestilo o opravljenih izpitih za 4. letnik
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1999.
gnh-99664



Stran 6760 / Št. 83 / 27. 9. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kamenšek Tomaž, Tomažičeva ulica 44,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Izobraže-
valni center Miklošič, izdano leta 1995.
gns-99928

Kapš Romana, Seidlova cesta 24, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2001.
gnv-100204

Kapun Boštjan, Zg. Duplek 92, Spodnji
Duplek, spričevalo 2. letnika Srednje gostin-
ske šole Maribor, izdano leta 1997. m-1101

Kašca Barbara, Žaga 124, Srpenica, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnc-99923

Kavčič Anže, Preglov trg 5, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za elektrote-
hniko in računalništvo, izdano leta
2000/2001. gnv-100200

Kavčič Katja, Kuzmičeva ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1996. gng-99619

Kavčič Katja, Kuzmičeva ulica 8, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1996. gnb-99620

Kavčič Liliana, Pod Sabanico 2, Sežana,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
Postojna, izdano leta 1998. gny-99797

Kavčič Urška, Kolajbova ulica 22, Ljublja-
na, indeks, št. 17691, izdala FDV.
gng-99615

Kenk Robert, Mavsarjeva cesta 98, No-
tranje Gorice, diplomo ZPS Titovi zavodi Li-
tostroj, Srednja šola tehniških strok, smer
strojni livar in jadrar, izdana 14. 5. 1986.
gnp-100181

Klampfer Boštjan, Pernica 12/o, Perni-
ca, spričevalo Borci za severno mejo Mari-
bor, izdano leta 1984/85. gnj-99866

Klančar Janja, Pod Hruševco 19, Vrhni-
ka, maturitetno spričevalo Srednje kemijske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1999.
gnk-99486

Kljajić Jasmin, Grajzerjeva 28, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektro-
tehniko in računalništvo, izdano leta
1998/99. gnj-99937

Knez Darko, Cesta na Ostrožno 87, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole Celje, izdano leta 1994.
gnh-99814

Kobale Ida, Hofmanova ulica 5, Rogatec,
indeks, izdala Srednja steklarska šola Roga-
ška Slatina. gnt-99327

Kodrič Blanka, Vreskovo 31, Trbovlje, di-
plomo in spričevali Srednje ekonomske šole
Trbovlje, šolsko leto 1986/87 in 1987/88.
gnc-99369

Kokovnik Jera, Groharjeva ulica 6, Kam-
nik, spričevalo 4. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
2002. gnu-99551

Kokovnik Urša, Groharjeva ulica 6, Kam-
nik, spričevalo 4. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 2002.
gns-99753

Kolar Matjaž, Stranska 7, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene šole Ma-
ribor, gradbeni tehnik, izdano leta 1999.
m-1057

Kolman Katja, Ulica Staneta Žagarja 24/a,
Radovljica, obvestilo o uspehu pri maturi iz-
dano leta 1999. gne-100067

Kološa Julijana, Krčevinska 45, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le Maribor, izdano leta 2002. m-1094

Kopinšek Simona, Donačka gora 6/b,
Rogatec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje steklarske šole

Rogaška Slatina, izdano leta 1999.
gnw-99374

Korošec Jernej, Staneta Severja 20, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-1099

Kos Rafael, Rankovci 4, Tišina, indeks,
št. 81484092, izdala EPF Maribor. m-1111

Kosi Simona, Šentiljska cesta 49/a, Ma-
ribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ke-
mijske šole Maribor, izdano leta 1997 in
1998. m-1072

Košir Bojana, Šmarčna 19, Boštanj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šole Ce-
lje, izdano leta 1998. gnx-99798

Košir Branko, Frankovo naselje 121, Ško-
fja Loka, spričevalo 3. letnika Gradbene te-
hnične šole v Ljubljani – gradbeni tehnik,
izdano leta 1986. gnw-100124

Kotnik Danijela, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, spričevalo od 1 do 3. letnika Tek-
stilne šole Muta, izdano na ime Čepin.
gnx-99673

Kovačič Mario, Jerebova 14, Novo me-
sto, spričevalo 3. in 4. letnika Gostinske šo-
le, izdano leta 2000 in 2001. gno-99682

Kozjak Božidar, Podvinci 91, Ptuj, indeks,
izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem
Maribor. m-1083

Koželj Darko, Krušni vrh 9, Dobrnič, spri-
čevalo o končani šoli za voznike, izdal Šolski
center za kovinarsko stroko Novo mesto dne
11. 1. 1973, št. 1208. gnx-99473

Koželj Kvas Renata, Spodnje Palovče 18,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem, izdano na
ime Koželj Renata. gnm-99784

Krajnc Miroslav, Brezno 71/a, Podvelka,
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske šo-
le Muta, izdano leta 1984. gny-99772

Krajnc Petra, Maistrova 21/a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 1996 in 1997.
m-1068

Kramar Marko, Kolmanova cesta 93, Ore-
hova vas, indeks, št. 93456743, izdala Grad-
bena fakulteta Maribor. m-1088

Kranjc Aleš, Cesta Maršala Tita 41, Jese-
nice, spričevalo 4. letnika Srednje šole Jese-
nice, strojni tehnik. gnp-99531

Krasnik Vito, Cesta na Svetje 62, Medvo-
de, spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1996. gnt-100177

Kravanja Nika, Rožna 17, Postojna, ma-
turitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri
maturi Srednje šole Postojna, izdano leta
2000. gnc-99644

Krupljanin Duško, Ravne 17/a, Tržič, spri-
čevalo o končani OŠ Ljudske univerze Tržič,
izdano leta 2001. gnc-99894

Krznar David Aleš, Kersnikova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Jožeta Plečnika, izdano leta 1996/97 in
1997/98. gnc-99794

Kulašić Niko, Stranska pot 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimazije Jožeta Plečni-
ka, izdano leta 2001. gni-99763

Kumer Domen, Klinetova ul. 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2002. m-1073

Kurić Anel, Tržaška cesta 35, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 5. razreda OŠ Bičevje,
izdano leta 1996 do 2001. gnu-99726

Lagoja Urban, Na gmajni 24/a, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Kamniku. gnr-99854

Lah Bojan, Ul. Veljka Vlahovica 67, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

gostinske šole, smer kuhar, izdano leta
1983. m-1117

Lampe Andreja, Partizanska cesta 36,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
mlekarske in kmetijske šole Kranj, smer vrt-
nar-cvetličar, izdano leta 2000. gns-99853

Lavriha Matjaž, Gregorinova ulica 8, Ljub-
ljana, indeks, št. 23004891, Izdala Fakulte-
ta za strojništvo v Ljubljani. gni-100113

Lečnik Živa, Ob Ljubljanici 26, Ljubljana,
indeks, št. 21015835, izdala FDV v Ljublja-
ni. gny-99847

Leskošek Jolanda, Migojnice 71, Griže,
indeks, št. 81428867, izdala Višja ekonom-
ska fakulteta Maribor. gne-99692

Levstik Jože, Naselje heroja Maroka 5,
Sevnica, spričevalo 4. letnika SŠOF v Ljub-
ljani, izdano leta 2002. gnb-99370

Lipovec Darko, Podgradje 25, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljutomer.
gnw-99674

Lovišček Blanka, Belokranjska ul. 5, Ma-
ribor, indeks, št. 06201055, izdala Visoka
šola za socialno delo. m-1097

Lovrec Petra, Savci 32/a, Sveti Tomaž,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ormož.
gne-99867

Lugarič Ludvik, Kostanjevec 6, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1996. m-1079

Madžgal Magea, Galjevica 21, Ljubljana,
indeks, št. 04026180, izdala Visoka uprav-
na šola v Ljubljani. gnn-99583

Majcen Boštjan, Štrihovec 65, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje tr-
govske šole. m-1096

Majdič Miha, Kotlje 85, Kotlje, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1998. gnu-99326

Majhen Tatjana, Grušova 18, Pernica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole, izdano leta 1992, 1993. m-1115

Marinič Dragica, Ključarovci 8/c, Križev-
ci pri Ljutomeru, diplomo CPŠ Murska So-
bota, št. I PTK 161, izdana leta 1987, smer
pomočnik tekstilnega konfekcionarja.
gnk-99511

Marjetič Marjetka, Štrit 10, Škocjan, spri-
čevalo o končani OŠ Oskar Kovačič, izdano
leta 1984/85. gny-99947

Marn Maja, Goričica pri Ihanu 2, Domža-
le, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šo-
le Ljubljana, izdano leta 1998/99.
gni-99313

Marn Silvana, Zbilje 8/k, Medvode, di-
plomo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
št. 904, izdana 24. 6. 1988 na ime Martin-
čevič Silvana. gnj-100116

Martinuzzi Marko, Gregorčičeva 7, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 1994. m-1080

Matijevič Marija, Prušnikova 26, Ljublja-
na-Šentvid, preklic spričevala o zaključnem
izpitu, objavljenega v Ur. l. RS, št. 81/2002.
gnr-99629

Matijević Marija, Prušnikova 26, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Velić Marija. gnh-99626

Mavrič David, Ponikve 10, Studenec,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične in po-
klicne šole Trbovlje, smer elektrotehnik, št.
osebnega lista I/ET-D 45, izdano leta 2001.
gni-99638

Mavsar Damjana, Osredek 1, Krško, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole Sev-
nica, izdano leta 1999. gnv-99925
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Mays Renata, Tržaška 80, Logatec, in-
deks, izdala Srednja šole družboslovno jezi-
kovne smeri, Gimnazija Jesenice leto izdaje
1982, izdan na ime Čuk Renata.
gnn-100087

Mazej Lidija, Goriška 65, Velenje, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letni-
ka SEŠ Celje, izdano leta 1993 in 1994.
gnz-100096

Mehle Jure, Spodnja Slivnica 84, Grosu-
plje, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 2000. gnx-99448

Mele Nika, Rimska 8, Cerknica, indeks,
št. 18001291, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gno-99357

Mihelič Majda, Karunova ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje uprav-
no-administrativne šole v Ljubljani, izdano le-
ta 1980, 1981, 1982, 1983 in 1996.
gnp-99581

Mihelič Majda, Karunova ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izda-
no 15. 6. 1978. gnu-99576

Milojčič Daniela, Maistrov trg 12, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj. gnv-99525

Milojčič Daniela, Maistrov trg 12, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske gim-
nazije. gnq-99530

Miloševič Arsenije, Podlubnik 152, Ško-
fja Loka, spričevalo 5. letnika Šole za stroj-
ništvo Škofja Loka, strojni tehnik. gnu-99876

Mišković Renato, Obirska ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Hinko Smrekar,
izdano leta 1994. gni-99538

Mitrović Marko, Runkova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Šolski center za poš-
to , ekonomijo in telekomunikacije v Ljublja-
ni, izdano leta 2000. gnj-100112

Mlakar Valerija, Laporje 81, Laporje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Mari-
bor, izdano leta 1992. m-1093

Močnik Irena, Tbilisijska 46, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol Dom-
žale, izdano leta 1983, izdano na ime Čad
Irena. gne-100117

Mohar Katarina, Pod gozdom, cesta
II/21, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje upravno-administrativne šole, izda-
no leta 1988, 1989, izdano na ime Škrjanec
Katarina. gnm-99613

Muc Jože, Kovaška cesta 31/b, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje elektro računalniške šole v Mariboru, iz-
dano leta 2001, 2002. m-1056

Mušić Vukašin, Novo Polje, cesta I/53,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1994. gni-99967

Nakrst Rok, Ulica pod gozdom 1, Trzin,
maturitetno spričevalo Srednje šole za elek-
totehniko in računalništvo Ljubljanaz, izdano
leta 1995. gnv-99375

Nedoh Rok, Na gaju 1, Ljubljana, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnb-99770

Nemeček Jure, Maistrova ulica 16, Litija,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geo-
detske in ekonomske šole, izdano leta 1995.
gnz-99550

Nikolič Iztok, Tepešev graben 17, Roga-
tec, indeks, št. 21670, izdala Visoka uprav-
na šola Ljubljana. gnb-99320

Novak Irena, Dolenje Sušice 24, Dolenj-
ske Toplice, indeks, št. 01098322, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnz-99446

Ocepek Damir, Žerjav 95, Črna na Koro-
škem, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne

na Koroškem, izdano leta 1995/96.
gnv-99850

Okorn Peter, Luče 48/b, Grosuplje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za elektrote-
hniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta
2000. gnr-99904

Omovšek Damjan, Fužine 1, Kamnik,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra strokov-
nih šol, izdano leta 1987, 1988 in 1989.
gnp-99881

Oražem Beti, Cilenškova ulica 37, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnk-99861

Orehek Urban, Lukovica pri Domžalah 5,
Domžale, diplomo Srednje šolski center PTT
v Ljubljani, izdana leta 1983. gni-99688

Orel Mirjam, Bilje 172/a, Renče, spriče-
valo Srednje družboslovne šole Nova Gori-
ca, trgovinski poslovodja, št. I-TD/564, izda-
no 18. 6. 1991. gnv-100075

Osredkar Slavica, Iška Loka 39, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Poljčane Ed-
vard Kardelj, izdano leta 1983, izdano na
ime Štumph Slavica. gns-100111

Pahor Grega, Dolga Reber 1/a, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske poslovne šole Koper. gnm-99859

Pančur Stanko, Cesta na Mesarico 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Izo-
braževalnega centra Litostroj, izdano leta
1973. gno-100107

Panić Sašo, Kržišnikova ulica 2/a, Med-
vode, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 2001. gnk-99686

Paradiž Tanja, Meža 62, Dravograd, di-
plomo Srednje šole Edvarda Kardelja Slo-
venj Gradec, šolsko leto 1989/90.
gns-99328

Part Bojan, Spodnje Kraše 10, Šmartno
ob Dreti, spričevalo 1. letnika Srednje rudar-
ske šole v Velenju. gnx-100148

Pasar Franci, Vrti 3, Žužemberk, indeks,
št. 23950230, izdala Fakulteta za strojniš-
tvo. gni-99488

Pavalec Daniela, Razlagova 12, Murska
Sobota, spričevalo 2. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Murski Soboti, izdano leta
1997. gnw-99474

Pecelj Maja, Miklošičeva ulica 1/e, Dom-
žale, indeks, št. 20201258, izdala Pravna
fakulteta. gnm-99609

Pegam Peter, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ljublja-
na, Splošna in strokovna gimnazija, izdano
leta 2001. gnu-99801

Pejčić Danijel, Tribuče 2/b, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Železniške srednje šole v
Ljubljani, izdano leta 1990, 1991 in 1993.
gnq-99755

Pelhan Gregor, Novo Polje, Cesta X/12a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1995. gnt-99477

Pelhan Gregor, Novo Polje, Cesta X/12a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 1995. gns-99478

Pelikan David, Športna ulica 18, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
gnj-99512

Pepelko Alan, Kolomban 7/a, Ankaran –
Ankarano, indeks, št. 18001039, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnu-99509

Perko Dalida, Gregorečeva 9, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole Maribor, iz-
dana leta 1990. m-1082

Peunik Marko, Miličinskega ulica 9, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-

valo 3. in 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1999. gnw-99549

Pfajfar Anton, Vojkova ulica 1, Lesce, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Tolmin, izdano
leta 1974. gnp-100060

Pipan Robert, Bratov Babnik 5, Ljubljana,
diplomo št. 323 in indeks Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, 1984 in 1988.
gne-99617

Pirc Andreja, Stara Loka 23, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje mlekarske
in kmetijske šole Kranj, smer živilec mlekar,
poklic mlekar. gnc-99519

Pirš Marjetka, Zadobrova 37/c, Škofja
vas, letno spričevalo št. 226/97, izdal SIC
Slovenske Konjice. gnm-99634

Pivka Bojan, Zadružna 12, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje Tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnw-99449

Plazovnik Andrej, Mislinjska Dobrava 33,
Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo od 1 do
3. letnika Poklicne gostinske in lesarske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1991, 1992 in
1993. gnv-99325

Pobežin Klementina, Tekačevo 42, Ro-
gaška Slatina, indeks, št. 93434402, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-1063

Poje Nataša, Prušnikova ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1996, 1997
in 1998. gnp-99656

Poljšak Janja, Regentova 6, Sežana, spri-
čevalo 3. letnika Šole Veno Pilon Ajdovšči-
na, smer tekstilec, šivilja-krojač, izdano leta
1995. gni-99517

Povirk Benjamin, Dol pri Ljubljani 2, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika Ašker-
ćeve gimnazije v Ljubljani – duplikat, izdano
leta 2000 in 2001. gnl-100089

Pucihar Ana Seta, Trdinova 5, Ljubljana,
indeks, št. 21015770, izdala FDV v Ljublja-
ni. gnw-99724

Puhan Marjeta, Bogojina 73, Bogojina,
letno spričevalo 3. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 1975/76. gnd-99743

Puhan Marjeta, Bogojina 73, Bogojina,
letno spričevalo 4. letnika Ekonomske šole,
izdano leta 1976/77. gnc-99744

Pust Tomaž, Štefanova ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šo-
le in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnq-99905

Rajsar Tina, Krožna pot 4, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1999.
gnm-100209

Raner Jasna, Vukovje 6/a, Pernica, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije in srednje kemij-
ske šole Ruše, izdano leta 1999. m-1061

Raspet Sašo, Semova 7, Portorož – Por-
torose, spričevalo 3. letnika Srednje gozdar-
ske šole, gozdarski tehnik. gns-100078

Ravas Barbara, Cesta 1. maja 61, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj.
gnw-99874

Ravnjak Sergej, Sušnikova ul. 23, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro računalniške šole Maribor, izdano leta
1994. m-1066

Razbornik Matjaž, Dolomitska ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo
v Ljbuljani, izdano leta 1998. gnl-99760

Razpet Marko, Jezerca 1/a, Kobarid,
spričevalo od leta 1986 do 1989 Tehniške-
ga srednješolskega centra Branko Brelih No-
va Gorica, Srednja šola kovinarske usmeri-
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tve, program kovinarstvo in strojništvo, smer
vzdrževalec vozil in strojev. gnl-100135

Razpotnik Šest Marko, Matjaževa ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika, izdano leta 2001. gnn-99758

Rednjak Tatjana, Rogatec nad Želimljami
2, Ig, indeks, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani leto izdaje 1988. gnm-99709

Ribič Blaž, Vukovje 31, Pernica, spriče-
valo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letni-
ka Srednje ekonomske šole, izdano leta
1996 in 1997. m-1074

Robnik Majda, Špruha 2, Trzin, spričeva-
lo 2. letnika Srednje gostinske šole, izdano
leta 1979/80, izdano na ime Graj Majda.
gnm-99334

Rogel Aljoša, Posavskega ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ššole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995. gnk-99361

Rogina Anja, Bevkova 3, Ptuj, maturitet-
no spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta
2001. gnq-99880

Rotar Mojca, Podsmreka 13, Dobrova,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 2001. gnn-99608

Rožman Gregor, Terbegovci 21, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, spričevalo 1. letnika Poklicne
tehnične kmetijske šole Ptuj, izdano leta
2001. m-1085

Rulić Vlado, Šnjegotina 5, Čelinac, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole Ivana kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1983. gng-99565

Rumež Simona, Prapretno 19/a, Rade-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Gostin-
ske šole v Zagorju, izdano leta 1992.
gnt-99352

Rusjan Aleksandra, Vipolže 20/d, Dobro-
vo v Brdih, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Nova Gorica. gnw-99649

Schwarzman Tomaž, Stranska vas 49,
Dobrova, diplomo Srednje šole za strojniš-
tvo, izdana leta 1989. gnf-99941

Selan Sara, Gorenjska cesta 8/b, Men-
geš, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljublja-
na, izdano leta 2001. gnw-100149

Selinšek Daniel, Borštnikova ulica 126,
Maribor, indeks, št. 81571363, izdala Eko-
nomsko poslovna fakulteta v Mariboru.
m-1118

Senjak Lea, Milje 51, Visoko, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kranj. gnx-99873

Sever Marko, Župančičeva 7, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje elek-
tro, računalniške šole Maribor, izdano leta
2002. m-1091

Sever Uroš, Plemljeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Centra strokov-
nih šol Bežigrad, izdano leta 1979, 1980 in
1981. gnc-99544

Sigl Stanislava, Šmartinska cesta 64/b,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1992 in
1993. gnr-100179

Simič Alma Elizabeta, Koštialova 10/a,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Novo mesto, izdano leta 1997/98 in
1998/99. gnq-100080

Simjanov Meri, Tenetiše 9/a, Golnik, in-
deks, št. 41039208, izdala FDV – Univerza
v Mariboru leto izdaje 1997. gnp-99431

Sinrajh Milanka, Kovaška cesta 106/a,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole Mari-
bor, izdano leta 1996. m-1106

Sirk Klemen, Velika Kostrevnica 25, Liti-
ja, spričevalo 3. letnika Srednje policijske
šole, izdano leta 1997. gnp-99906

Skalič Aleksander, Žibertova ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1972. gny-99747

Skitek Nina, Pot Marije Vere 5, Kamnik,
spričevalo 3. letnika ŠCRM Kamnik.
gnw-100074

Smajlović Alma, Tržaška cesta 17, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izda-
no leta 2000. gnf-100166

Smerkol Nina, Gosposvetska 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2001. gnj-99591

Sobočan Gregor, Kvedrova 28, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazija
Ljubljana Šiška, izdano leta 2000.
gnf-99541

Sodec Anita, Staro sejmišče 29, Šentjer-
nej, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Novo mesto – program trgovec, prodajalec,
izdano leta 2000. gnm-99788

Sodja Matjaž, Alpska 19, Bled, spričeva-
lo 4. letnika SESŠ Kranj. gnf-99516

Solina Andreja, Trg mladinskih delov. bri-
gad 2, Ljubljana, indeks, št. 71100970, izda-
la Visoka pravna šola Maribor. gnj-100212

Starc Tadeja, Gorenji Lazi 3, Ribnica, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 1998.
gnp-100106

Stergar Katja, Majde Vrhovnikove ulica
30, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole gimnazije, izdano leta
1993 in 1994. gnt-99552

Sterkuš Maja, Gubčeva 6, Slovenj Gra-
dec, indeks, izdala Kemijska šola Ruše.
gnn-99508

Stojanović Miloš, Polje, Cesta XX/18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Centra za poš-
to, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnf-99466

Straga Aleksandra, Endliherjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štu-
par, izdano leta 1997/98. gnl-100185

Strniša Tomaž, Betnavska c. 23, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Borci za sever-
no mejo Maribor, izdano leta 1991.
gnm-99684

Stubelj Patricija, Cankarjeva 17, Nova Go-
rica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Tolmin, izdano leta 1994. gng-99594

Sveršina Tanja, Stržovo 29, Mežica, spri-
čevalo 4. in 5. letnika Srednje poslovne šole
Slovenj Gradec, smer poslovni tehnik, izda-
no leta 1997 in 1998. gnc-99869

Sveršina Tanja, Stržovo 29, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje poslovne
šole Slovenj Gradec, smer poslovni tehnik,
izdano leta 1999. gnd-99868

Svilan Neven, Murnova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Zvonko Runko v
Ljubljani. gnc-100194

Šegovc Mojca, Koroška cesta 105/a,
Maribor, indeks, št. 61125302, izdala Pe-
dagoška fakulteta Maribor. m-1112

Škavrč Špela, Veliki Osolnik 3141, Rob,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnk-99661

Škrobar Branko, Borova vas 6, Maribor,
spričevalo 4. letnika SKSŠ v Mariboru, izda-
no leta 2001. m-1055

Šokčević Zoran, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Domžalah, izdano leta 2001.
gnh-100189

Šoper Natalija, Cesta 24. junija 84, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole, izdano leta 1991.
gnx-99373

Štrlekar Alojz, Celovška cesta 63, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspe-
hu 2. letnika Poklicne elektro šole, izdano
leta 1977 in 1978. gng-99665

Tajnšek Iza, Zaloška cesta 36, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc, izda-
no leta 2002. gno-100057

Takaj Agron, Dragomerška cesta 7, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 1. in 2. letnika
PTT šolski center – telekomunikacije.
gnf-99366

Teran Milena roj. Grašič, Pristava, Pri-
stavška cesta 12, Tržič, spričevalo 1. letnika
Tehniške čevljarske šole, izdano leta 1969.
gnj-99641

Teran Milena roj. Grašič, Pristava, Pri-
stavška cesta 12, Tržič, spričevalo 2. letnika
Tehniške čevljarske šole, izdano leta 1970.
gne-99642

Teran Milena roj. Grašič, Pristava, Pri-
stavška cesta 12, Tržič, spričevalo 3. letnika
Tehniške čevljarske šole, izdano leta 1971.
gnd-99643

Terčič Petra, Pri hrastu 10, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2001. gnn-99983

Tolić Sašo, Gregorčičeva ulica 1, Deskle,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske gimna-
zije, izdano leta 2001 in 2002. gnc-99844

Toplak Mina, Lendavska c. 17/c, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mur-
ska Sobota, izdano leta 1999. gnz-99675

Topolnik Alenka, Ul. Arnolda Tovornika
10, Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1999. m-1071

Trampuš Mitja, Jurski vrh 4, Zgornja Kun-
gota, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1997. m-1100

Trobej Benjamin, Šentjanž 62, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika in diplomo Gimnazije Ravne, izdano
leta 1989, 1990, 1991 in 1992.
gnm-100084

Trop Mitja, Rimska ploščad 6, Ptuj, in-
deks, št. 81568446, izdala EPF Maribor.
m-1060

Turecki Matej, Limbuška 269, Limbuš,
spričevalo 1. in 2. letnika Druge gimnazije
Maribor, izdano leta 1991/92 in 1992/93.
m-1114

Uršič Branko, Kovorska 29, Tržič, spriče-
valo o končani OŠ Heroja Bračiča, Bistrica
pri Tržiču, izdano leta 1981. gns-99528

Valentinčič Gregor, Cesta zmage 22, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 2. letnika Srednje
tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano
leta 2000. gnp-99456

Vatovci Sanija, Cankarjev drevored 16/b,
Izola – Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2000. gnr-99954

Večko Rebeka, Šentjanž 100, Šentjanž
pri Dravogradu, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2002.
gnu-99851

Vidic Hana, Gradišče 28, Ajdovščina,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, smer gimnazija, izdano leta
2002. gng-99865

Vidmar Maja, Vrh pri Višnji Gori 67, Višnja
Gora, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1998.
gnb-100195

Vodlan Blaž, Suhadole 21, Komenda,
spričevalo Srednje elektro strojne šole Kranj,
izdano leta 2001. gnp-99856

Vogrinec Mateja, Gosposvetska 25, Ma-
ribor, indeks, št. 61152186, izdala Pedago-
ška fakulteta Maribor. m-1105
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Vokič Boris, Polje, Cesta VI/12, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gnx-99498

Vovk Blaž, Valantičevo 17, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2000 in 2001. gnf-99316

Vrenčur Borut, Škale 164, Velenje, spri-
čevalo 2. letnika Gradbene poklicne šole Ce-
lje, izdano leta 1999/00. gnt-100077

Vugrinec Peter, Pod Srobotnikom 53,
Straža, indeks, št. 230A0192, izdala Fakul-
teta za strojništvo v Ljubljani. gnq-100109

Vuk Primož, Anžurjeva ulica 14/b, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano
leta 1998. gnt-99577

Zelenc Domen, Mrakova 61, Idrija, spri-
čevalo 3. letnika Srednje strojne šole, izdano
leta 1999. gnm-100184

Zgonc Ciril, Dednik 6, Rob, spričevalo o
zaključnem izpitu šola LANDIS izobraževanje
in poslovno svetovanje, trgovinski poslovo-
dja, izdano leta 1998. gnd-99568

Zidmaher Matija, Vreskovo 50, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za vozni-
ke motornih vozil na Ježici, izdano 18. 11.
1980. gny-99497

Zore Uroš, Knezdol 11, Trbovlje, spriče-
valo o končani OŠ Trbovlje. gny-99347

Zorko Justina, Gradnikova 48, Radovlji-
ca, diplomo Centra usmerjenega izobraže-
vanja Jesenice, št. 880, izdana 26. 6. 1989.
gnc-100073

Zupan Barbara, Zaloška cesta 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
kemijske šole, izdano leta 1996, 1998 in
1999. gnl-99764

Zupančič Jože, Veliko Mraševo 4, Pod-
bočje, diplomo št. 196, izdana 24. 6. 1987
pri SKŠ Grm Novo mesto. gnu-100076

Zupančič Petra, Vavta vas 14, Straža,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2001. gnq-99330

Žagar Matej, Črna vas 30, Ljubljana, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 2001 in 2002. gnr-100104

Žebovec Sonja, Polje pri Vodicah 19, Vo-
dice, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne
in obutvene šole v Kranju, izdano leta 1997.
gnh-99614

Železnik Gregor, Torje 9/a, Dol pri Hra-
stniku, spričevalo 2. letnika Avtomehanične
šole v Celju, izdano leta 1996. gnf-100066

Žibrat Rok, Janševa ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta
1993 in 1994. gnr-99929

Živič Tomaž, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 2001. gnc-100169

Ostali preklici

Abram Fabio, Premančan 27, Ankaran –
Ankarano, vpisni list za čoln, št. 02/03
1733/87, reg. oznaka KP-2835, izdala Lu-
ška kapetanija Koper dne 2. 9. 1987.
gnh-99514

Arko Andreja, Zamostec 6, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 59000002, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje No-
vo mesto. gnl-99510

Bajželj Mateja, Podreber 19, Naklo, de-
lovno knjižico. gnu-99351

Biček Miha, Andreaševa 7, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 63010010, izdala Fa-
kulteta za računalništvo v Ljubljani.
gnq-100155

Borec Jonatan, Maistrova 10, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61180130.
m-1076

Božič Anita, Straža 34, Cerkno, študent-
sko izkaznico, št. 04023526, izdala VUŠ v
Ljubljani. gnv-100125

Brglez Marta, Blatna Brezovioca 21, Vr-
hnika, delovno knjižico, izdana na ime Pečar
Marta. gnz-100071

Celcer Tine, Vogelna ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64990027, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnq-100205

Čeha Srđan, Pot k ribniku 18, Ljubljana,
licenco, št. 6075 z dne 26. 1. 1998 za vozi-
lo Audi 100 20E z reg. št. LJ 85 – 90T, Fiat
Croma Turbo D LJ E5 – 76A in za vozilo IMV
R21 GTS LJ F9 – 69P. gno-99707

Čehovin Ladinik Danica, Podmilščakova
ulica 40/b, Ljubljana, delovno knjižico.
gnz-100171

Čopar Franc, Lepa njiva 56, Mozirje, de-
lovno knjižico, reg. št. 12316, ser. št.
0162736, izdala SO Mozirje dne 30. 10.
1989. gnp-99631

Ćetković Maja, Trg Prekomorskih brigad
5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41045922, izdala Univerza v Mariboru –
FDV. gnt-99677

Dizdarević Ismet, Delavska 4, Jesenice,
licenco, št.
009630/15877/01-KN24/2000, za vozilo
z reg. št. KR N4 -737. gnv-99575

DOLINAR d.o.o., Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana Šmartno, licenco, št. 0002436/77
z dne 31. 3. 1999 za vozilo z reg. tablico LJ
47 – 39A, LJ F1 – 413, LJ F9 – 82V, LJ H8
– 038, LJ P3 – 96H. gns-99903

Dremelj Petra, Britof 371, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 41042023, izdala Fakulte-
ta za organizacijske vede v Kranju.
gnd-99468

Erman Sabina, Prijateljeva 44, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 01099076, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljbuljani. gno-99457

Felicijan Irena, Pot za Bistrico 38, Dom-
žale, študentsko izkaznico, št. 71990047,
izdala Biotehniška fakulteta. gng-99540

Gajovič Ljubica, Oljčna pot 8, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnk-100086

Goršek Janja, Lipje 26, Velenje, študent-
sko izkaznico, št. 71000412, izdala Biote-
hniška fakulteta. gnc-99319

Grašič Borut, Tupaliče 53/a, Preddvor,
delovno knjižico izdano pri UE Kranj.
gnb-99870

Grgič Željko, Drežnik 1, Vinica, delovno
knjižico, ser. št. A 0254357, reg. št. 734,
izdana 17. 5. 1993 pri UE Črnomelj.
gni-99738

Grom Mihael, Verd 173, Veržej, potrdilo
o opravljenem tečaju za varno delo s traktor-
jem, št. 3/1472 , izdano leta 1995.
gnc-99494

Guštin Klemen, Zavoglje 3, Dutovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 15006473, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo. gnd-99918

Habjan Katarina, Bevkova cesta 5, Gro-
suplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja eko-
nomska šola v Ljubljani. gni-100213

Herman Jana, Herbesteinova 14, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 31200134, iz-
dala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnb-99470

Hribar Primož, Izlake 60, Izlake, potrdilo
o opravljenem izpitu za varno delo s traktor-
jem, izdano leta 2002. gnk-99811

Hrvatin Franco, Dapontijeva reber 6, Ko-
per – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
01/03-419/2000 za čoln z reg. oznako

PI-3190, izdala URSP dne 26. 5. 2000.
gny-99872

Humski Bojan, Gramshieva 4, Izola – Iso-
la, delovno knjižico. gno-99857

IZVIR d.o.o., Cesta II. grupe odredov 17,
Ivančna Gorica, licenco, št. 0000274/20 za
kamion z reg. št. LJ K1 – 20U. gnx-100102

Jakša Vanja, Roška 37, Semič, študent-
sko izkaznico, št. 27003973, izdala fakulte-
ta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnp-100131

Justin Tjaša, Rudija papeža 32, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25006228, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnw-99524

Kaltner Darinka, Menardova ulica 31,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71000564, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnz-99421

Kavčič Damijana, Dolje 13/a, Tolmin, štu-
dentsko izkaznico, št. 01096141, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnh-100214

Klopčič Jasmina, Proletarska cesta 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41990436, izdala Medicinska fakulteta.
gnh-99889

Kolbl Ljubomir, Gosposvetska 32, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 25797. m-1084

Koleto Darja, Orehovo 79, Sevnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 59010587, izdala
VŠUP Novo mesto. gnm-99809

Kolmanič Andrej, Slovenskogoriška ce-
sta 1, Ptuj, delovno knjižico. gnt-99852

Kološa Suzana, Gogalova 10, Kranj, de-
lovno knjižico. gnz-99871

Koprivc Aleš, Gubno 7/d, Lesično, štu-
dentsko izkaznico, št. 93488461. m-1059

Kozar Valerija, Police 93/a, Gornja Rad-
gona, študentsko izkaznico, št. 18000313,
izdala Filozofska fakulteta. gnl-99460

Kozorog Janja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
01096164, izdala Pedagoška fakulteta.
gnd-100193

Krnc Andreja, Sokolska 8, Mirna, študent-
sko izkaznico, št. 01096007, izdala Peda-
goška fakulteta. gnv-99400

Lebar Jožef, Gomilice 74, Turnišče, de-
lovno knjižico, zap. št. 16115, ser. št.
142597, 26035, izdano 17. 7. 1979 pri UE
Lendava. gnh-99414

Lemut Klementina, Plače 25, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 01000368, izdala
Pedagoška fakulteta. gnb-99970

Leskovar Andraž, Potokarjeva ulica 53,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnu-99451

Logar Marjana, Lokarje 26, Vodice, štu-
dentsko izkaznico, št. 15270, izdala FDV v
Ljubljani. gnu-99701

Macura Marko, Prešernova cesta 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-99601

MARBIRO d.o.o., Majeričeva 8, Maribor,
licenco št. 0010604/27, izdana 28. 1.
1998 za vozilo IVECO 75-E14 z reg. oznako
MB U8-481. gnp-99781

Mauer Neža, Kneza Koclja 61, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210081, izdala
Medicinska fakulteta. gnq-99705

More Slavko, Muzejska 4, Novo mesto,
izvod licence št.
000621/504/01-MJ48/2002 za vozilo Za-
stava 80.12 AN z reg. oznako NM R5-277.
gnt-99902

Mrvar Sandi, V Karlovce 51, Ljubljana-Do-
brunje, študentsko izkaznico, št. 20970528,
izdala Pravna fakulteta. gny-99547

Nemanič Miha, Brodska c. 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 61122019.
m-1098
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Nemec Tina, Korovci 39, Cankova, štu-
dentsko izkaznico, št. 61180440. m-1067

Obranović Engelbert, Cesta Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19817013, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnc-99769

Plajhner Franci, Cesta ob Hudinji 9, Voj-
nik, delovno knjižico, št. A 0428965.
gns-100103

Plankar Petra, Savinjska 3, Celje, delov-
no knjižico. gno-99307

Podboj Alojzij, Laze 48, Logatec, liceno-
co, št. L – 4130 z dne 1. 12. 1997 za vozilo
Mercedes – Benz, z reg. št. LJ 70 – 01L.
gnn-99783

Pogačnik Aljaž, Virje 38, Tržič, študent-
sko izkaznico, št. 18980711, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gno-99382

Polajner Marjan, Trg 28, Prevalje, štu-
dentsko izkaznico, št. 23980152, izdala Fa-
kulteta za strojništvo. gnd-99968

Povh Božidara, Draža vas 53/b, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico, reg. št. 9403,
ser. št. 176882, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnr-99479

Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje Ne-
gonje 35/a, Rogaška Slatina, licenco, št.
0000233/16, za vozilo MAN 22.361 z reg.
št. CE C9 – 067. gnq-100105

Rebernik Srečko, Na peči 24, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-99752

Rivo Ksenija, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-99607

Rutnik Vitomir, Ul. Kirbiševih 47, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02/13-1713/98,
VČ – 1016-98. gnz-99971

Sirnik Iris, Cerovec, Stanka Vraza 20, Iva-
njkovci, študentsko izkaznico, št. 01095022,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-100153

Slatinšek Anja, Velika Pirešica 28/a, Ža-
lec, študentsko izkaznico, št. 93458178.
m-1062

Strmec Matjaž, Grajski trg 38, Žužem-
berk, študentsko izkaznico, št. 30011812,
izdala Fkulteta za kemijo in kemijsko tehno-
logijo. gnk-99936

Šamec Igor, Cesta ob lipi 12, Maribor,
certifikat št. 010514 za prevoz nevarnega
blaga, izdan 21. 11. 1997 pri MNZ. m-1110

Škoflanc Aleš, Šentviška pot 25, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 59010001, izdala
VŠUP Novo mesto. gnu-99805

Šlaus Breda, Kumen 10, Lovrenc na Po-
horju, študentsko izkaznico, št. 71000366,
izdala Biotehniška fakulteta. gnn-100183

Štampelj Irena, Lipce 91, Blejska Dobra-
va, študentsko izkaznico, št. 21016152, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnj-99687

Štrajhar Mojca, Zgornji Tuhinj 67/a, La-
ze v Tuhinju, študentsko izkaznico, št.
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19348267, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-99723

Šulin Romana, Brdo 66, Bovec, študent-
sko izkaznico, št. 21016202, izdala Fakulte-
ta za družbene vede. gni-99513

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133, Kr-
ško, licenoco, št. 0000289/19 za vozili Mer-
cedes Benz z reg. tablico KK M5 – 076 in
KK M5 -- 081. gns-99803

Turšič Mateja, Župeča vas 54, Cerklje ob
Krki, študentsko izkaznico, št. 18980885, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnv-99700

Velikanje Aleš, Cerovci 15, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. A 0420947, reg.
št. 42639. gnw-99349

Veselič Andrej, Gorišnica 161, Gorišni-
ca, študentsko izkaznico, št. 93511000.
m-1087

Vučko Sabina, Ižakovci 175/a, Beltinci,
delovno knjižico, reg. št. 61726, ser. št.
0310161, izdana 6. 7. 1995 v Murski So-
boti. gnx-99848

Zupan Maja, Rožna ulica 35, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31200073, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnv-99450

Žagar Živa, Peruzzijeva ulica 7/a, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 71127665, iz-
dala Univerza v Mariboru. gnl-99935

Žorž Tjaša, Lavričeva 25, Ajdovščina, štu-
dentsko izkaznico, št. 18971086, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnu-100151
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