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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 587/02 Ob-79961
Obveščamo vas, da naročnik v skladu s

25. členom ZJN-1 rok za oddajo ponudb za
javno naročilo po odprtem postopku za na-
kup endoprotez in osteosintetskega materi-
ala, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 81 z dne 20. 9. 2002, Ob-77529, po-
daljšuje.

Novi rok za oddajo ponudb je 7. novem-
ber 2002 do 10. ure, v sobi 13, v 1.
nadstropju Komecialnega sektorja Kli-
ničnega centra, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana.

Odpiranje prispelih ponudb bo v petek,
8. novembra 2002 ob 12. uri, v seminarju
1 (v 1. kleti) glavne stavbe Kliničnega cen-
tra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Št. 1 Ob-79443
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, Ue.novomesto@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni

pisarniški in računalniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila po posameznih
sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Republika Slovenija,
Upravna enota Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
občo upravo in gospodarstvo, Kettejev dre-
vored 3, Novo mesto, Jože Kastelic, tel.
07/393-91-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Upravna enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 13. uri, na Upravni
enoti Novo mesto, Kettejev drevored 3, 1.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z 14. členom Zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 103/01) se inštrumenti zavarovanja
ne zahtevajo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 31. 1. 2003, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je
29. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: kvali-
teta materiala, cena, dobavni roki, plačilni
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sklenitev pogodbe za celotno ob-

dobje (do 31. 12. 2003) je pogojna, v celo-
ti se bo izvedla le, če bodo na voljo predvi-
dena proračunska sredstva. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom lahko pridobite pri
vodji naročila Jožetu Kastelicu, na tel.
07/393-91-40 ali Josko.Kastelic@gov.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Republika Slovenija,
Upravna enota Novo mesto

Št. 2/2002 Ob-79465
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni

nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,

1000 Ljubljana, faks 01/25-28-630,
tel. 01/25-28-600, e-pošta: nadja.po-
pit@a-zn.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža pisarniških stolov in op-
reme.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Trg republi-
ke 3.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: dvig do-
kumentacije v tajništvu s potrdilom o plači-
lu, dodatne informacije pri Ani Paš, tel.
01/25-28-612.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR št.
01100-6370164439 pri UJP, z oznako “za
razpisno dokumentacijo-pisarniški stoli“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija za zavarovalni nadzor,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema plačila.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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: registriran pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je pred-
met razpisa, ni v postopku prisilne poravna-
ve, stečaja ali likvidacije ali je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
določbe, da mu ni bila izdana pravnomočna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, da ima poravnane
vse obveznosti v skladu s pravnim redom
RS, da ima veljavno dovoljenje za opravlja-
nje dejavnosti, da je finančno in poslovno
sposoben, da razpolaga z zadostnimi te-
hničnimi zmogljivostmi in ne sme imeti po-
dizvajalcev in da je dal resnične podatke
glede izpolnjevanja obveznih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba in ostalo na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pri Ani Paš, tel. 01/25-28-612.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Agencija za zavarovalni nadzor

Št. 32/02 Ob-79466
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel.: +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
izdelkov črne in barvne metalurgije.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna to-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: Jasmin Rebselj, Oddelek za jav-
na naročila, I. nad., soba 28, tel. +386 1 58
75 247, faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.400 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
Dobava izdelkov črne in barvne metalurgi-
je“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdi-
lo o davčnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 25. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad., soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 11. 2002
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z izpolnjeno menično izjavo v
višini 1,000.000 SIT, ki bo veljavna do
13. 1. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik nudi najkrajši plačilni rok 60 dni od izsta-
vitve računa.

12. 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.

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: dve referenci o do-
bavi izdelkov črne in barvne metalurgije v
višini 20,000.000 SIT v obdobju zadnjih
dveh let.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 29. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Ponudbena cena s plačilnimi pogoji –

do 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 10. 2002.
Termoelektrarna toplarna

Toplarna, d.o.o.

Št. 563/2002-6 Ob-79467
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, info@zavod-dornava.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje - ekstra lahko, 450.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava - referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 21. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR
52400-603-30549, davčna št. 30910854,
s sklicem: 00-112000, namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora polni naslov in dav-
čno številko plačnika) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste zavezanec za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2002 ob 11. uri v zavodu,
konferenčna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 1. 2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.

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:

– izjava o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjava, da ni izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na nestrokovnost,

– izjava o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni zavod,

– izjava o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente, predpisane v

razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, ponudniki bodo obve-
ščeni s pisnim sklepom do 26. 11. 2002 o
odločitvi.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 683-26/02 Ob-79518
1. Naročnik: Ministrstvo za finance,

Uprava Republike Slovenije za javna plačila.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Dunajska 48, št. faksa 01 4751-707.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: ovojnice
za izpiske za Upravo Republike Sloveni-
je za javna plačila (predvideno število
1.548.800 ovojnic na leto).

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

4. Kraj dobave: Koper, Ljubljana, Kranj,
Krško, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo
mesto, Postojna, Radlje ob Dravi, Sloven-
ska Bistrica, Žalec, Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 1.
2003, trajanje 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Uprava Republike Slovenije za jav-
na plačila, Ljubljana, Dunajska 48, Joco
Lončarević, tel. 01/475-16-41.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Uprava
Republike Slovenije za javna plačila, Ljub-
ljana, Dunajska 48, soba št. 109/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu iz 8. (b) točke.

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

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: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni od javnega odpiranja po-
nudb, odločitev bo sprejeta predvidoma do
16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: kvalite-
ta, cena (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: 17. 10. 2002.

Ministrstvo za finance,
Uprava Republike Slovenije

za javna plačila

Št. 7757/02 Ob-79525
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks - 01/51-88-303.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema cestninske postaje Hru-
šica.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
detajli so v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj dobave: poslovne enote – PE
Hrušica – cestninska postaja.

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2002 do januar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., za splošne
informacije - komercialna služba, Grič 54,
1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, Milan Stevanovič – za te-
hnične informacije – tel. 01/51-88-313
Peter Kejžar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na šte-
vilko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 11. uri, Javno po-
djetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič
54, 1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 25. 1.
2003; datum odločitve do 10. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,

– rok dobave,
– kvaliteta blaga.
Teža in način uporabe meril je podan v

razpisni dokumentaciji
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: 26. 7. 2002, Ob-74716.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 10. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 7730/02 Ob-79526
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: posipni

materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 8,000.000 kg,

2. sklop – sol za posipanje cestišča v
razsutem stanju – 1,000.000 kg dobava v
silose,

3. sklop – raztopina za vlaženje soli –
120.000 l,

detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse tri
skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote - AC ba-
ze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2002 do maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., za splošne
informacije - komercialna služba, Grič 54,
1117 Ljubljana, tel; 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, Milan Stevanovič – za te-
hnične informacije – tel. 01/51-88-400 Da-
nijel Narobe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:. osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na šte-
vilko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora naročni-
ku zagotavljati postopno dobavo posipnih
materialov skozi celotno obdobje veljavno-
sti pogodbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
25. 1. 2003; datum odločitve do 10. 12.
2002.

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

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: 26. 7. 2002 Ob-74716.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 10. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 46/02 Ob-79545
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
soli za posipavanje cest.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 25. 11. 2002.

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

na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni naročnika ali
na transakcijski račun naročnika, št.
04515-0000498021, pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 25. 11. 2002
do 8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
2002 ob 9. uri, na sedežu družbe Nigrad,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 12. 2002.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-79641
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00, faks
01/836-10-57.

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

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Ribni-
ca.

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

zaključka ali trajanje dobave: eno leto po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
ul. 1, Ribnica, računovodstvo, Asič Milan.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z vključenim
20% DDV. Plačilo se izvede na žiro račun
01304-6030923812, ali se poravna goto-
vinsko na blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova ul. 1, 1310 Ri-
bnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ri-
bnica, Majnikova ul. 1, 1310 Ribnica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do
90 dni; predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 20 dni po odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Ob-79643
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310

Ribnica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno

olje ekstra lahko – ca. 90.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja samo v celoti.

4. Kraj dobave:
– Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma

Ribnica,
– Zdravstvena postaja Loški potok,
– Zdravstvena postaja Sodražica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 12. 12.
2002 do 11. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
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dom dr. Janeza Oražma Ribnica, računo-
vodstvo, Majnikova ul. 1, Ribnica, Ivanka
Gornik, tel. 01/837-22-20, faks
01/836-10-57.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV vključen
v ceno), plačilo se opravi na žiro račun pri
UJP, 01304-6030923812 in sklic na da-
tum plačila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribni-
ca – računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica, sejna soba, in sicer 18. 11. 2002
ob 12. uri.

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-
dena 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: navedena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni, odločitev o izbiri v osmih dneh po odpi-
ranju.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 575/02 Ob-79548
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

vanje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – Požarno zavarovanje za ob-
jekte, opremo in zaloge na dogovorjeno vre-
dnost,

2. sklop – Zavarovanje splošne in po-
klicne odgovornosti iz dejavnosti KC.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek leta
2003 do 2007.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje
– soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 27. 11. 2002 do 9. 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: 15.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 11. 2002 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 2002, ob 10. uri v seminarju 1 – I.
klet glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 29. 3. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 3. 2003, predvi-
deni datum odločitve – december 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena – 100% (za oba sklopa).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima mož-
nost vpogleda razpisne dokumentacije, na-
to pa se odloči za dvig in odkup le-te.

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

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

Klinični center Ljubljana

Ob-79584
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-15, faks 01/588-95-19.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja stenskega prikazovalnika za
dispečerski center naročnika.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
roku šestih mesecev od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko,
2. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno za-
htevo po faksu št. 01/588-95-19, ali po
elektronski pošti na naslovu: mojmir.debe-
ljak@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Mojmir Debeljak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., št. 17000-0000053775,
s sklicem na št. 500-83-02. Plačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljub-
ljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 11. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v oddelek za logistiko Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, Ljubljana, 2. nadstropje, soba
211.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 11.
2002 ob 13. uri, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, z veljavnostjo do 21. 1.
2003.

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

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

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

– finančno stanje;
– ponudbena cena;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve;
– garancijska doba;
– rok izvedbe;
– primernost podizvajalca;
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– tehnična dokumentacija;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 55%;
– tehnologija strojne opreme – 25%;
– reference – 10%;
– garancijska doba – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
16. 8. 2002, Ob-76000.

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

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

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 53 Ob-79585
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

poltovornega vozila na električni pogon
– 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: februar
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in
12. uro, oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije in
davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na TRR naročnika,
št.: 02924-0020286671, pri NLB d.d., s
pripisom JR B10/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 11. 2002 do 12. ure. Ponudbe mo-
rajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za dobavo poltovornega vozila na električni
pogon – JR B12/02“. Ovitek ponudbe mo-
ra biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko
nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-

ka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 11.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstav-
niki ponudnikov s pisnim pooblastilom za
sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so
svoja pooblastila komisiji oddali pred odpi-
ranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora poleg ponudbe priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v ro-
ku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri od-
zvati na poziv k podpisu pogodbe in jo
najkasneje v roku 15 dni po prejemu obve-
stila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da
je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe po podpisu pogodbe z izbranim
ponudnikom.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, garancijski rok 20 točk,
dobavni rok 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki za-
htevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo pre-
vzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o., Ljubljana

Št. 18/02 Ob-79586
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: razisko-
valna oprema “vektorski mrežni analiza-
tor“, subvencionirana s strani MŠZŠ, XI.
paket.

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

4. Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

ročnik bo upošteval več ločenih ponudb iste-
ga ponudnika. Taka ločena ponudba mora
biti jasno označena in predložena v celoti
(kot samostojna ponudba) v posebni kuverti.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 5 mese-
cev po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v vložišču
Instituta “Jožef Stefan“, Jamova 39, Ljub-
ljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
13. 11. 2002, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, na osnovi dokazila o vplačilu in
kopije potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako “Razpis za opremo vektorski mrežni
analizator“ na transakcijski račun št.
01100-6030344242, ali na blagajni IJS
vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 11. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Institut “Jožef Stefan“, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2002 ob 11. uri – sejna soba v
glavni stavbi instituta.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva izstavitve računa.

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

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, navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 1. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 12. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana

Ob-79636
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel 05/33-96-600 in
faks 05/33-96-731.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dva ener-
getska transformatorja 110/21/21 kV,
YN yn 6 d 11, moči 40 MVA za RTP
Sežana 110/20/20 kV (po razpisni dok.
št. 14/2002 – B).

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

4. Kraj dobave: fco RTP 110/20/20 kV
Sežana na transformatorski temelj.

5. Datum dobave: najkasneje do 31. 8.
2003.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38051 – ter št. te objave s pripisom
razpisna dokumentacija – energetski tran-
sformator.

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

(b) Naslov komor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 12.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljav-
nost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila.

10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje(za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva te objave razpisa,datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 18. 12. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, reference in ka-
kovost.

15. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 61 z dne
12. 7.2002, Ob-73809.

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Elektro Primorska,
Javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica

Ob-79646
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: adaptaci-
ja kuhinje (dobava opreme in izvedba
gradbeno-obrtniških del).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora sam ali skupaj s podizvajalci
ponuditi dobavo opreme in izvedbo gradbe-
no-obrtniških del po načelu funkcionalni
ključ v roke.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Nabavna
služba, Marinka Zadel Vidmar, 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 dvigne-
jo razpisno dokumentacijo osebno z dokazi-
lom o vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov), da
se jim dokumentacijo pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP: Onkološki inštitut Ljubljana,
01100-6030277797, s pripisom “Javni raz-
pis za adaptacijo kuhinje“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 11. 2002
z jutranjo pošto ali do 26. 11. 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: 26. 11. 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: 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): 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 1/02(22201-dop) Ob-79648
1. Naročnik: Javni zavod Celjske lekar-

ne.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 1,

3000 Celje, tel. 03/425-02-00, faks
03/425-02-25, e-pošta: celjske.lekar-
ne@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
računalniške opreme.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče dati le za celoto.

4. Kraj dobave: enote zavoda na širšem
celjskem območju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Celjske lekar-
ne, tajništvo zavoda, Karmen Vrbovšek, Mi-
klošičeva 1, Celje, II. nadstropje, tel.
03/425-02-11, za strokovna vprašanja pa
Janez Babnik, tel. 425-02-17, e-pošta: ja-
nez.babnik@guest.arnes.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: na sedežu zavo-
da od 8. do 12. ure, do 14. 11. 2002,
možnost tudi po elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.

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



Stran 7344 / Št. 90-91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Celjske lekarne,
Miklošičeva 1, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 13. uri, na sedežu
zavoda Celjske lekarne, Miklošičeva 1, Ce-
lje, II. nadstropje, sejna soba.

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

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

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve pa je 9. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
75%, plačilni pogoji 15% in tehnične lastno-
sti 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Javni zavod Celjske lekarne

Št. 01.4-72/4-02 Ob-79657
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jo-

žeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.

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

1. teledirigirani rtg aparat z TV digitalno
verigo – 1 kom,

2. ultrazvočni aparat – 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila kot celote.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek: 6 me-
secev po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, pravna služba,
Aleksander Voda.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV), virmansko plačilo na TR

01100-6030278670, ki ga vodi UJP Slov.
Bistrica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2002 ob 10. uri, Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti in mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb – tj. do
18. 1. 2003, predvidena odločitev o spre-
jemu ponudbe – december 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. kvaliteta aparature,
3. plačilni pogoji,
4. servis.
Podrobnejša opredelitev meril je dolo-

čena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 10. 2002.
Splošna bolnišnica dr.Jožeta Potrča

Ptuj

Št. 1/ 2002 Ob-79759
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Lendava.
2. Naslov naročnika: Glavna ulica 92,

9220 Lendava.
3. (a) Vrsta in količina blaga: podvozje

za gasilsko vozilo (GVC 16/ 25)s poda-
ljšano kabino (1+5) in s pogonom na
vsa štiri kolesa (4 x 4).

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PGD Lendava

– kontaktna oseba: Janez Barbelj, Lenda-
va, Gregorčičeva ul. 12, tel. 02/578-98-00
ali GSM 041/790-012.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Lendava, Glavna ul. 92, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 14.05 v Gasilskem
domu Lendava.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

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

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

ročilu: dodatne informacije se dobijo na pi-
sna vprašanja Prostovoljno gasilsko društvo
Lendava (kontaktna oseba: Janez Barbelj)
do 5 dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 10. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Lendava

Št. 684 Ob-79768
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, tel. 04/25-19-102, faks
04/25-19-111, e-mail: obcina@sencur.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dve gar-
sonjeri, eno dvosobno stanovanje.

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

1. sklop: garsonjera,
2. sklop: garsonjera,
3. sklop: dvosobno stanovanje.
Posamezen ponudnik lahko odda po-

nudbo za enega, dva ali vse tri sklope.
4. Kraj dobave: Občina Šenčur; primo-

predaja: na naslovu stanovanja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
izpeljal javni razpis na podlagi te objave, v
skladu z roki, ki jih določa Zakon o javnih
naročilih. Dobavitelj bo stanovanja predal v
skladu z vselitvenimi roki, določenimi v po-
godbi, vendar najkasneje do 31. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
čur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, kon-
taktna oseba Marija Cankar, tajnik občine.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro, ob sredah med 9. in
17. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora biti
oddana najkasneje v sredo 20. 11. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu Občine Šenčur, Kranjska cesta
11, Šenčur, v 1. nadstropju. Če bo ponud-
ba poslana priporočeno po pošti, bo naroč-
nik upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo
prispele do zgoraj navedenega dne in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek
21. 11. 2002, ob 9. uri na naslovu naročni-
ka: Kranjska 11, Šenčur v II. nadstropju
(sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe – v znesku 2%
ponudbene vrednosti z vključenim davkom.
Bančna garancija prvorazredne banke mora
veljati najmanj 40 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudnik mora predložiti garanci-
jo le v primeru, da njegova skupna ponud-
bena vrednost (z vključenim DDV) presega
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna občine in poravnava pla-
čila v skladu s predpisi in pogodbo. Naroč-
nik bo 50% kupnine poravnal ob podpisu
pogodbe, 30% do dne 31. 3. 2003 ter 20%
ob primopredaji ključev stanovanja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: v prime-
ru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obli-
ki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik
predložiti sporazum o skupnem nastopanju.

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 biti ve-
ljavna najmanj do 31. 12. 2002, sicer se
izloči iz postopka.

Postopek ocenjevanja bo ponudnik izve-
del v četrtek, 21. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo uporabil kot merilo za izbiro ponudnika
ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Komisija
bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugo-
dnejše ponudbe upoštevala naslednje:

1. ponudbena cena,
2. velikost stanovanja,
3. rok vselitve,
4. dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslovu
naročnika pri kontaktni osebi.

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

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

Občina Šenčur

Št. 100/2002 Ob-79769
1. Naročnik: Dijaški dom Ivana Cankar-

ja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Ivana

Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana,
tel. centrala 01/4748-600, tajništvo
01/47-48-615, faks 01/43-20-369,

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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Ivana Can-

karja, Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003
do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dijaški dom
Ivana Cankarja, Poljanska c. 26, 1000 Ljub-
ljana – v tajništvu doma, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, dodatna pojasnila in
informacije pa ponudniki dobe pri Barbari
Erjavec – tel. 01/47-48-616 oziroma v taj-
ništvu – tajništvo 01/47-48-615, faks
01/43-20-369, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 11.
2002, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu doma od
28. 10. 2002 dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov transak-
cijski račun št. 01100-6030630974.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Ivana Cankarja,
Poljanska c. 26, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 10. uri v prostorih
Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska c.
26, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, računi pa se izdajajo zbirno 2x
mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 10. 2002.
Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana

Št. 3/1 Ob-79824
1. Naročnik: Osnovna šola Lucijana

Bratkoviča Bratuša Renče.
2. Naslov naročnika: Trg 31, 5292 Ren-

če, tel. 05/30-53-009, faks 05/30-53-761,
e-mail: o-lbbrence.ng@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava prehrambenega blaga.
Količine posameznih vrst prehrambenega
blaga so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za ce-
lotno javno naročilo ali samo za posamezen
sklop, in sicer:

1. meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. mleko,
5. mlečni izdelki,
6. kruh,
7. pekovsko pecivo, slaščice,
8. delno pripravljena zamrznjena hrana,
9. sveža in suha zelenjava, sadje, jajca,
10. mlevski izdelki,
11. sadni sokovi, pijače,
12. zamrznjene ribe,
13. zamrznjena zelenjava,
14. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

ga v posameznem sklopu.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Renče,
Trg 31, 5292 Renče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika v tajništvu, Jelica Turel.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, do dneva določe-
nega za javno odpiranje ponudb, med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
plačilu stroškov v višini 7.000 SIT (vključen
DDV), plačilo z virmanom na podračun št.
01284-6030672204 pri UJP.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene oziro-
ma bodo prispele na naslov naročnika naj-
kasneje do 19. 11. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Renče, Trg 31,
5292 Renče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 11.
2002 ob 14. uri na naslovu Osnovna šola
Renče, Trg 31, 5292 Renče.

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): po-
godba za določen čas.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
60 dni od roka določenega za predložitev
ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo
sprejeta predvidoma do 29. 11. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Renče

Št. 1/2002 Ob-79825
1. Naročnik: Osnovna šola Dornberk,

Gregoričičeva 30a, 5294 Dornberk.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Dor-

nberk, Gregoričičeva 30a, 5294 Dornberk,
tel. 05/301-91-00, faks 05/301-91-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava prehrambenega blaga.

Količine posameznih vrst prehrambenega
blaga so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za ce-
lotno javno naročilo ali samo za posamezen
sklop in sicer:

1. meso,
2. mesni izdelki,
3. piščančje meso,
4. zmrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh,
8. pecivo,
9. piškoti,
10. sveža in suha zelenjava in sadje ter

jajca,
11. zmrznjena zelenjava in sadje,
12. mlevski izdelki,
13. testenine,
14. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
15. sadni sokovi,
16. sirupi,
17. čaji,
18. začimbe,
19. ostalo prehrambeno blago,
20. sladoled,
21. ostalo zamrznjeno prehrambeno

blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

ga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dornberk,

Gregoričičeva 30 a, 5294 Dornberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika v tajništvu, Karmen Čuk.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, do dneva, določe-
nega za javno odpiranje ponudb, med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
plačilu stroškov v višini 7.000 SIT (vključen
DDV), plačilo z virmanom na TRR št.
01284-6030672107 pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene oziro-
ma bodo prispele na naslov naročnika naj-
kasneje do 18. 11. 2002 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Dornberk, Gre-
goričičeva 30a, 5294 Dornberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 11. 2002 ob 15. uri na naslovu Osnov-
na šola Dornberk, Gregoričičeva 30 a,
5294 Dornberk.

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): po-
godba za določen čas.

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
najmanj 60 dni od roka, določenega za pre-
dložitev ponudb, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta predvidoma do 29. 11.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola Dornberk

Št. 033-639/02 Ob-79850
1. Naročnik: Osnovna šola Savo Kladnik

Sevnica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 42,

8290 Sevnica, tel. 07/81-63-510, faks
07/81-63-521.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni izdelki.

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

– kruh in pekovski izdelki, peciva in po-
sladki,

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki, ribe,
– sveže sadje in zelenjava, zamrznjeno

sadje in zelenjava,
– splošno prehrambeno blago, testeni-

ne in izdelki iz testa, ostalo prehrambeno
blago.

Ponudnik odda ponudbo za vsak sklop
posebej.

4. Kraj dobave: Sevnica, Trg svobode 42.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Savo Kladnik Sevnica, Olga Zemljak, tel.
07/81-63-515, faks 07/81-63-521.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure, do 20. 11. 2002 do 12.
ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  9.600 SIT  (DDV
je vštet v ceno). Ponudniki morajo znesek
nakazati na transakcijski račun:
01310-6030678690, naša davčna števil-
ka je: 69230307 in na dokazilu o vplačilu
navesti tudi svojo davčno številko in točen
naslov.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica,
na kuverti pripis “javno naročilo – ne odpi-
raj“ in pripis sklopa, za katerega je ponudba
oddana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2002 ob 12.30, v zbornici
Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica, 1. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% od vrednosti po-
nudbe za posamezni sklop in s časom ve-
ljavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 dni od dobave blaga.

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 razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 12 točk,
– kompletnost sklopa – do 10 točk,
– rok dobave – do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki – do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji –

do 4 točke,
– reference – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 10. 2002.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica

Št. JN 33/02 Ob-79882
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov  naročnika:  Slovenska  ce-
sta 58, 1516 Ljubljana, telefon:
01/43-15-255, telefaks: 01/43-24-074,
elektronski naslov: natasa.skerjanec@elek-
tro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za transformatorske postaje
(TP) na betonskem drogu ter kompak-
tnih TP 20/0,4 kV:

– oprema za TP na betonskem drogu
(57 kpl)

– kompaktne TP 20/0,4 kV (26 kosov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezni sklop razpisanega bla-
ga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj
obsegati vso razpisano blago takega sklo-
pa, delnih ponudb za samo del posamezne-
ga sklopa ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega bla-
ga je v posamezna skladišča - nadzorništva
naročnika (sklop 1), oziroma posamezne lo-
kacije - gradbišča TP naročnika (sklop 2).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

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 Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 25. 11.
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št.: 06000-0076655034, sklic
na številko: 2300-3371, z obvezno naved-
bo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 25. 11. 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, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 33/02 -
Ponudba za dobavo opreme za transforma-
torske postaje (TP) na betonskem drogu ter
kompaktnih TP 20/0,4 kV - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 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 % skupne po-
nudbene vrednosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
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): 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:

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev raz-
pisa,

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, 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 5-ih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu prepove-
duje opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih 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,

– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

– pisno ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij, zagotovitvi garancij in ser-
visiranju,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo, da mu zakon ne prepove-
duje sklenitve pogodbe,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za iz-
vedbo naročila,

– dokazilo, da razpolaga z zadostno te-
hnično opremljenostjo za izvedbo naročila,

– dokazilo o že izvedenih dobavah razpi-
sanega, oziroma temu po namenu podo-
bnega blaga kupcem v zadnjih 5-ih letih, pri
čemer je znašala njih vrednost vsaj 50 %
ponudbene vrednosti posameznega razpi-
snega sklopa,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-po-

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotoko-
pije ter ustrezno žigosani in podpisani. Na-
ročnik si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopi-
ranih dokumentov izbranega ponudnika, in
sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.

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



Stran 7348 / Št. 90-91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 cena (90 % delež),
– kvaliteta dobave (5 % delež),
– rok plačila (5 % delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 19. 11. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 21. 10. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 011-04-2/2002 Ob-79889
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava varnostnih ograj za potrebe
interventne zamenjave na državnih ce-
stah v Republiki Sloveniji za leto 2003
in 2004.

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

4. Kraj dobave: hitre, glavne in regional-
ne ceste.

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

zaključka ali trajanje dobave: do 30. 6.
2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155-7141998.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 11. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 28. 11. 2002 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo izvajala v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena
cena je fiksna, predplačila niso možna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju ponudb, odloči-
tev bo sprejeta predvidoma do 1. 12. 2002.

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: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 9/3097/2002 Ob-79906
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-25-01,
tel. št. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: celovito
tehnično varovanje objekta ELES, d.o.o.
Ljubljana, Hajdrihova 2 in 2 a.

(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: Elektro-Slovenija d.o.o.,
Hajdrihova 2 in 2 a, Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu splošne-
ga sektorja, tretje nadstropje, Milena Pet-
rič, dodatne informacije Roman Plahutnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na dejavnost 1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Kata-
rina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 21. 11. 2002 ob 10. uri, v dvora-
ni D IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti z vključenim DDV z rokom ve-
ljavnosti 60 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik ne nudi avansa, pač pa plačilo po doba-
vi s plačilnim rokom najmanj 30 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora poleg splošnih po-
gojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in
navedenih v razpisni dokumentaciji izpolnje-
vati še naslednje pogoje oziroma predložiti
dokumente: predložitev dokumenta, ki do-
kazuje, da ima ponudnik dodeljeno licenco
za tehnično varovanje Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje; predložitev
dokumentov za ponudnikove zaposlene, ki
dokazujejo članstvo v inženirski zbornici RS;
navedba ter predstavitev referenčne posta-
vitve sistema v Sloveniji, ki je enak ali podo-
ben zahtevanemu v teh razpisnih pogojih z
možnostjo ogleda; predložitev prospektne
dokumentacije za ponujeni sistem, zahteva-
ne v ponudbenem predračunu; predložitev
dokazil, da je ponudnik (lahko skupaj s po-
dizvajalci, ki so v ponudbi navedeni) poo-
blaščen in usposobljen za prodajo opreme
(pooblastilo proizvajalca oziroma zastopni-
ka ali generalnega uvoznika), montažo opre-
me (pooblastilo proizvajalca oziroma zasto-
pnika ali generalnega uvoznika), projektira-
nje in servisiranje ponujene opreme, ter
vseh dokazil, navedenih in zahtevanih v po-
nudbenem predračunu; garancija za dobav-
ljeno opremo mora biti najmanj 24 mese-
cev od komisijsko ugotovljenega prevzema
del; izpolnjevanje tehničnih zahtev iz pre-
dračuna; certifikat kakovosti ISO za nosilca
posla (za ponudnika); registracija delovne-
ga časa na osnovi baze Oracle.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od datuma, predvidenega za
dostavo ponudb, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 21. 12. 2002.

Merila za ocenitev ponudb: skupna po-
nudbena cena z vključenimi stroški 2-letne-
ga vzdrževanja v času garancije ter stroški
6-letnega pogarancijskega vzdrževanja 70 %,
reference z CNS sistemi 7 %, reference re-
gistracije delovnega časa na osnovi Oracle
5 %, reference na osnovi velikosti posla 3 %,
število redno zaposlenih delavcev z veljavni-
mi službenimi izkaznicami za tehnike 5 %,
plačilni pogoji 5 %, rok izvedbe 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 20, z dne 8. 3.
2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21.10. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
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Št. 1-3/2002 Ob-79930
Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/43-41-100, tele-
faks 01/43-61-228.

(a) Vrsta in količina blaga: ploščice za
označevanje gozdnih lesnih sortimentov
(689.760 kosov).

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

4. Kraj dobave: po lokacijah prevzemni-
ka blaga v skladu z razpisno dokumentacijo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sklad kmetij-
skih zemlišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Marko Matjašič ali Alen-
ka Korenjak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo morajo
predložiti dokazilo o plačilu 5.000 SIT in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentaci-
je. Plačilo se izvrši na TRR naročnika št.
01100-6030960677 pri UJP.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% ponudbene vrednosti skupaj z
DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
vključno do 15. 11. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 9025-IV/1 Ob-79932
1. Naročnik: Mariborski vodovod javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: električ-

na energija 10,000.000 kWh.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: odjemna mesta, na ka-
terih nastopa naročnik kot upravičeni odje-
malec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: TOS priprava
dela, Ludvik Zupančič, univ. dipl. inž. str.,
tel. 02/320-77-43, pisarna št. 03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, v pisarni št.
03 do poteka roka razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek plačila razpi-
sne dokumentacije znaša 10.000 SIT, ki
se nakaže na transakcijski račun št.
04515-0000539052, pri NKBM Maribor,
s pripisom, za kateri javni razpis.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mariborski vodovod j.p. d.d.,
Jadranska c. 24, 2000 Maribor, tajništvo,
soba 112.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 12. uri, Mariborski
vodovod j.p. d.d., Jadranska c. 24, sejna
soba št. 110.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za-
htevano finančno zavarovanje za resnost
ponudbe je 5 procentov od vrednosti po-
nudbe.

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: 29. 3. 2003, 20. 12.
2002.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Mariborski vodovod j.p. d.d., Maribor

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-79963

V javnem razpisu za dnevni center v Do-
mu upokojencev Celje, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002,
Ob-77819, Št. 663-05-544/2002, se 8.(a)
in 9. točka popravita in pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, Ljubljana.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 9/2002 Ob-79455
V javnem razpisu po odprtem postopku

za dobavo in montažo ter zagon opreme za
hlajenje z gradbeno obrtniškimi deli v po-
slovnih prostorih naročnika – Območne
enote Celje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, naročnik
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije, na podlagi 77. člena Zako-
na o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00 in 102/00) objavlja sklep:

Vse pravočasno prispele ponudbe na jav-
ni razpis za dobavo in montažo ter zagon
opreme za hlajenje z gradbeno obrtniškimi
deli v poslovnih prostorih naročnika – Ob-
močne enote Celje, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, se
zavrnejo.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Ob-79469
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

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

2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
CERO Sežana - I. faza:

– ureditev vstopne kontrole,
– ureditev zbirnega centra za individual-

ni dovoz ločeno zbranih odpadkov.
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4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: način se oddaja v celoti, oddaja
po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe del: Centralno odlagali-
šče Sežana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 12. 2002, dokončanje del 31. 1. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska ce-
sta 2, 6210 Sežana, kont. oseba mag. Vla-
sta Kukanja,u.d.biol., tel. 05/73-11-240,
faks 05/73-11-201.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0034825420, Banka Ko-
per, pred dvigom razpisne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Se-
žana, v zapečateni kuverti s pripisom “ Po-
nudba za izgradnjo CERO Sežana – I. faza
– ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 11. 2002
ob 13. uri na upravi Komunalno stanovanj-
skega podjetja d.d., Partizanska cesta 2,
Sežana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prejema potr-
jene situacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov storitev v okviru ene ponud-
be, potem ko je bila izbrana kot najugo-
dnejša (47. člen Zakona o javnih naroči-
lih): 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: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri, s katerimi bo zagotovil
izvedbo v predvidenem roku.

15. 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 25. 11. 2002.

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: 15. 10. 2002.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.

Št. 1005/2002 Ob-79471
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30; faks
05/731-09-40; e-mail: obcina@divaca.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ulice Ludvika Požrlja v Divači.

(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: Divača, Ulica Ludvika
Požrlja.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača, tel. 05/731-09-30;
faks 05/731-09-40; e-mail: obcina@diva-
ca.si, Iztok Felicjan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Divača do vključno 13. 11.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcij-
ski račun št. 01219-0100006052, odprt
pri UJP, Urad Koper, pri plačilu navesti sklic:
28 75183-00007130090-00001002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3a, 6215 Divača.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 2002 ob 11. uri, v prostorih Občine
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz proračunskih sred-
stev, plačilni rok najmanj 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003; 28. 11.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Občina Divača

Št. 01-1111/2002 Ob-79531
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330

Piran, faks 05/617-50-15, e-mail: oko-
lje.jsvo@siol.net, tel. 05/61-750-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: odplinje-
vanje deponijskega telesa I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: deponija komunalnih
odpadkov Dragonja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor JSVO,
Sivič Vida, tel. 05/61-750-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0032414679.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP “Okolje“ Piran, d.o.o., For-
nače 33, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 11. 2002 ob 13. uri.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancija izvedenih del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JP “Okolje“ Piran, d.o.o.

Št. 34406-5/2002 (1019) Ob-79635
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10; faks 02/720-73-52, obci-
na@lenart.si, www.lenart.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
odsekov občinskih cest v Občini Lenart:
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1. sklop: ureditev JP 705-231 Hrasto-
vec (Jovanovič); L = 630 m, š = 3 m,

2. sklop: ureditev JP 703-251 v Rogoz-
nici (Rašl-Gomila); L = 800 m, š = 3 m),

3. sklop: ureditev LC 203-541 Rogoz-
nica-Prodni vrh-Črna tabla-Korena; L =
1000 m, š = 3 m,

4. sklop: ureditev odcepa R2-433/1288
Lenart – Trate do Lorbek Avgusta, Žitence
53; L = 250 m, š = 3 m,

5. sklop: ureditev odcepa od JP
703-330 Malna Črnčec do hiše Korošec; L
= 370 m, š = 3 m,

6. sklop: ureditev LC 203-070 Zg. Žer-
javci-Gasteraj-Zg. Velka; L = 150 m, š = 3 m,

7. sklop: asfaltiranje dovozne poti k tr-
govini Draškovič Amalija s.p., Malna 42; L =
105 m,

8. sklop: ureditev JP 703-873 Zg. Se-
narska; 130 m, 3,5 m,

9. sklop: ureditev dovozne poti Rajter,
Slovenska 10, Sv. Trojica; L = 79 m, š =
2,5 m,

10. sklop: modernizacija LC 203-460
Močna-Zg.Partinje-Jakobski dol na odseku
križišče Dajčman-Toplak (zidanica) Daj-
čman-Štaner; L = 580+420 m, š = 3 m.

(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. Ponudnik
lahko predloži ponudbo za enega, več ali
vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Le-
nart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 15. 1. 2003, predvideno dokon-
čanje del je 15. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, Srečko Aleksander Pa-
dovnik, soba 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73-52, ali Silvo Slaček, soba
10/I.; tel. 02/729-13-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 9.600 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01258-0100010543.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT (ne glede na število ponujenih sklopov),
ki mora veljati še do 30 dni od predvidene-

ga datuma sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika, torej do 10. 1. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru predložitve skupne ponudbe se za-
hteva predložitev pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno oprede-
ljevati odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila in navedbo nosilca po-
sla. Ne glede na to pa ponudniki odgovar-
jajo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 1. 2003, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 10. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena posameznega sklopa upoštevajoč
vse popuste.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:. naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanih del po posamez-
nih sklopih oziroma spremeni predviden čas
začetka/zaključka izvajanja del po posamez-
nem sklopu.

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

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

Občina Lenart

Št. 01/2002 Ob-79755
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška ce-

sta 2a, 8270 Krško, faks: 07/48-17-250,
e-naslov: kostak@kostak.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zbirnega centra za ravnanje z odpadki -
I. faza.

(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: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: odlagališče za nenevar-
ne odpadke Spodnji Stari Grad.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek gradbe-
nih del: december 2002, dokončanje: ja-
nuar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo  in  dodatne  informacije:  Sek-
tor Komunala, Manuela Škoda, tel.
041/799-076.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR pri SKB d.d. Ljubljana:
03155-1000187879, 10.000 SIT + DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kostak, komunalno stavbno po-
djetje d.d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Kr-
ško. Ponudba mora biti označena z: “Ne
odpiraj! - Ponudba za izgradnjo zbirnega
centra - I. faza“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. november 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi Komunale na sedežu podjetja.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 30%, rok izvedbe 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Kostak,
komunalno stavbno podjetje, d.d.

Krško

Ob-79822
1. Naročnik: Občina Brda.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 2,

5212 Dobrovo, tel. 05/33-51-030, faks
05/33-51-039.

3. (a) Opis in obseg del: nadaljevanje
gradnje kanalizacije v naselju Kozana,
kanal K1, K2 in K3.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Kozana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, čas zaključka
del I. faze do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, kontaktna
oseba Simčič Tonka, tel. 05/33-51-035.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 11. 2002 do 13. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Brda, Trg 25. ma-
ja 2, 5212 Dobrovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 2002 ob 13.15 v prostorih Občine
Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la bodo opravljena po izstavljenih in potrje-
nih situacijah v roku 60 dni, podrobneje je
določeno v navodilih ponudnikom in v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del, ki lahko angažira podizvajal-
ce pod pogoji iz 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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 20. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena 70%, plačilni pogoji 5%, ga-
rancija 5%, rok izdelave 15%, reference 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Simčič Tonka, tel. 05/335-10-35 ali
05/335-10-30.

17. Datum in števikla objave pred-
hodnega razpisa: predhodnega razpisa ni
bilo.

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

Občina Brda

Ob-79894
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je: tesnitev južnega in zahodne-
ga polja obstoječega odlagališča od-
padkov Tenetiše pri Kranju:

a) dobava in vgradnja zaščitne plasti iz
geokompozitnega materiala 20.000 m2;

b) dobava, polaganje in varjenje PEHD
folije debeline 2,5 mm 19.000 m2;

c) dobava, polaganje in varjenje ali šiva-
nje zaščitne plasti iz geotekstila (1200g/m2)
19.000 m2.

Vsa ostala dela, predpriprava temeljnih
tal, vgradnja glinenega tampona, uvaljanje
podlage in izvedbo drenaže izvede naroč-
nik in niso predmet tega javnega naročila.

Predvidena vrednost del je 80,000.000
SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: odlagališče odpadkov
Tenetiše pri Kranju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del de-
cember 2002. Rok izvedbe do 31. 5.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen
u.d.i. ali Janez Valjavec u.d.i., po tel.
04/28-113-00, e-mail: JPK@komuna-
la-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 10. 2002
dalje od 7. do 15. ure.

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

1. Poslati pisni zahtevek s podatki o pre-
jemniku razpisne dokumentacije na naslov:
Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
JPK@komunala-kranj.si.

2. Plačati 10.000 SIT materialnih stro-
škov na T.R. Komunale Kranj št.
07000-0000464429 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen pla-
čila: “plačilo razpisne dokumentacije za te-
snitev južnega in zahodnega polja odlagali-
šča Tenetiše.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
11.30 ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 13. uri na Komunali
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, (sejna soba).

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

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

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

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: da je finančno usposob-
ljen in da razpolaga s tehnično opremo in s
kadri s katerimi bo zagotovil izvedbo del v
predvidenem roku.

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe do 10. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in plačilni pogoji 70,
– reference 30.
Teža in način uporabe meril sta podro-

bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 10. 2002.
Komunala Kranj, JP, d.o.o.

Ob-79901
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je: izgradnja komunalne in-
frastrukture (fekalna in meteorna kana-
lizacija, vodovod, javna razsvetljava in
kompletna obnova asfaltiranih površin:

a) kompletna izvedba fekalne kanalizaci-
je ∅ 250 mm SN 8 768 m1,

b) kompletna izvedba meteorne kanali-
zacije ∅ 300 mm SN 8 340 m1,

c) kompletna izvedba meteorne kanali-
zacije ∅ 500 mm SN 8 352 m1,

d) kompletna izvedba tlačnega voda
∅ 80 mm SN 8 (12,5 bar) 130 m1,

e) kompletna izvedba črpališča ∆H=15 m
in Fv=3,5l/s 1 kom,

f) zemeljska in gradbena dela pri obnovi
vodovodnega omrežja 610 m1,

g) zemeljska in gradbena dela za izved-
bo javne razsvetljave 600 m1,

h) rušenje in obnova asfaltnih površin
3110 m1.

Predvidena vrednost del je
120,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kranj–Gorenje (Kalin-
škova ulica).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
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4000 Kranj, kontaktna oseba Jože Eržen
u.d.i. ali Janez Valjavec u.d.i., po tel.
04/28-113-00, e-mail: JPK@komuna-
la-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 10. 2002
dalje od 7. do 15. ure.

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

1. Poslati pisni zahtevek s podatki o pre-
jemniku razpisne dokumentacije na naslov:
Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, faks: 04/28-113-01 ali e-mail:
JPK@komunala-kranj.si.

2. Plačati 15.000 SIT materialnih stro-
škov na T.R. Komunale Kranj št.
07000-0000464429 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plači-
la: “plačilo razpisne dokumentacije za Ka-
linškovo ulico.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
11.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 12. uri na Komuna-
li Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, (sej-
na soba).

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je finančno usposob-
ljen in da razpolaga s tehnično opremo in s
kadri s katerimi bo zagotovil izvedbo del v
predvidenem roku.

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe do 10. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in plačilni pogoji 60,
– garancijska doba 20 in
– reference 20.
Teža in način uporabe meril sta podro-

bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predhodne-

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

javo: 21. 10. 2002.
Komunala Kranj, JP, d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-79910
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: zame-
njava obstoječe protihrupne ograje na
AC Malence – Šmarje Sap.

(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 Malence–Šmarje Sap.
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 ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Dragutin Stankovski, univ. dipl. inž.
grad. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Nadzor Ivančna Gorica, tel.
01/78-78-663, faks 01/78-78-664.

(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: 50.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist 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 29. 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
29. 11. 2002 ob 12. uri v prostorih Družbe
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 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 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 20. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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
18. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79911
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: obnova
voziščne konstrukcije na odseku avto-
ceste A1 0040 Celje–Arja vas od km
2,280 do km 3,994.

(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 A1 0040 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 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks. 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Breda Rok,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-272, faks 01/30-94-264.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 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 3. 12. 2002 do 10.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2002 ob 11. uri v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,100.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 1. 6. 2003. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 13. 1.
2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 67-69
z dne 2. 8. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-79912
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: zaščita
avtoceste Hrušica–Vrba pred padajočim
kamenjem in senžnimi plazovi.

(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 Hrušica–Vrba.
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 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Milan Ferjan, univ. dipl. inž. grad. -
Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor Go-
renjska, tel. 04/280-88-06 faks
04/280-88-09.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 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 4. 12.
2002 ob 10. uri v prostorih Družbe za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,500.000 SIT in veljavnostjo 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 25. 4. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 86 z
dne 8. 11. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 10. 2002.

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

Št. 403-01-47/2002 Ob-80019
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova

športne hale – I. faza – izgradnja pri-
zidka.

(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. 12. 2002,
30. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije – vložišče, dodatne informa-
cije – oddelek za gospodarjenje z občin-
skim premoženjem, Branko Malek, tel.
02/88-121-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 15. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo, 48.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo s projekti, TRR
01312-0100010322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 11. 2002
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002, od 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklica bančna garancija na prvi poziv v
vrednosti 4,000.000 SIT.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 31. 1.
2003, sklep o izbranem ponudniku do
5. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, kvaliteta 10%, garancijski roki 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 40307-10/2002 Ob-80094
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Ce-

sta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega zbiralnika in vodovoda
na Stražo ter razsvetljava. Dela se bodo
izvajala po fazah. Investitor ima pravico sam
določati zaporedje faz.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek decem-
ber 2002, čas izvedbe največ v 20 koledar-
skih dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, kontaktna
oseba: Anton Kovačič, tel. 04/575-01-31,
faks 04/574-12-43.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8 in 12. uro po predhodnem plačilu in
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Občine Bled 01203-0100007903 sklic na
št. 71419943 odprt pri UJP Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled, z navedbo: Ne odpiraj!
Ponudba za izgradnjo kanalizacijskega
zbiralnika in vodovoda na Stražo ter raz-
svetljava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 12. uri, Občina
Bled, Cesta svobode 13, Bled, sejna soba,
pritličje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 60 dni od uradne potrditve
situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba (sestavni del razpisne dokumen-
tacije).

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
den rok za izbiro izvajalca 29. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, plačilni pogoji 20 točk, reference
20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Občina Bled

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 17123-02-308/37-02 Ob-79842
V objavi javnega razpisa za oddajo javne-

ga naročila storitve po odprtem postopku
za najem s postopnim odkupom neoprem-
ljenih poslovnih prostorov za potrebe Gene-
ralne policijske uprave v Ljubljani, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 16. 8.
2002, Ob-75934, se spremenijo točke:
9.(a) točka, prvi odstavek 10. točke in
16. točka, ki se pravilno glasijo:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 11. 2002, naj-
kasneje do 10. ure.

Prvi odstavek 10. točke – Datum, čas in
kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo 19. 11. 2002 ob 11. uri, na na-
slovu: Visoka policijsko-varnostna šola,
Kotnikova 8a, Ljubljana.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati naj-
manj 180 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 16. 12. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Št. 4238/02 Ob-79953

V javnem razpisu naročnika: Javno ko-
munalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale, za izvajanje storitev od-
čitovanja vodomerov, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002,
Ob-70109, Št. 05/02, se 9.(a) in 10. toč-
ka popravita tako, da se pravilno glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 11. 2002 do 9. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 2002 ob 10. uri, sejna soba na-
ročnika.

JKP Prodnik, d.o.o.

Št. 562/2002-5 Ob-79468
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.

2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, info@zavod-dornava.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in doba-
va malice za upravičence VDC-a,
(17.točka Priloge 1B – hotelske in re-
stavracijske storitve).

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

5. Kraj izvedbe: VDC delavnice, Dorna-
va 1 in VDC delavnice Budina, Belšakova
ul. 20a.

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

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

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava – referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR
52400-603-30549, davčna št. 30910854,
s sklicem: 00-112000, namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora polni naslov in dav-
čno št. plačnika) ter potrdilo o registraciji,
če ste zavezanec za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 11. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za varstvo in usposablja-
nje dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dorna-
va 128, 2252 Dornava, administracija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 11. 2002 ob 11. uri v Zavodu za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bor-
štnarja Dornava, Dornava 128, konferen-
čna soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni od prejema računa.

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:

– izjava o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjava o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– izjava, da bo ponudnik hranil obroke v
termos posodah in drugih higiensko neopo-
rečnih posodah,

– izjava, da bo upošteval vse veljavne
predpise,
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– izjava, da bo hranil vzorec vsakega
obroka, ki je pripravljen za naročnika v
ustreznih pogojih najmanj 36 ur,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vsi ostali predpisani dokumenti, opre-

deljeni 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, ponu-
dniki bodo obveščeni do 22. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 34404-10/02 Ob-79472
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
faks 02/539-17-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje in
varstvo lokalnih cest ter izvajanje zim-
ske službe v Občini Tišina, sklic 1A- 1.
storitve vzdrževanja in popravila.

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

5. Kraj izvedbe: lokalne ceste na obmo-
čju Občine Tišina.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 1.
2003, konec 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, Mateja Krizmanič Tel-
keš, tel. 02/539-17-10.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (20% DDV je
vključen v ceno), z virmanom na TR
01210-0100011634, vendar ne prej kot 8
dni pred prevzemom razpisne dokumenta-
cije. Ob prevzemu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti kopijo virmana in pi-
sno vse podatke potrebne za izstavitev ra-
čuna (točen naziv, naslov, davčno št. ).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Tišina, Tišina 4.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa oziroma si-
tuacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik skle-
ne pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

(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: 60 dni od odpiranja
ponudb, 15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve, reference ponudnika. Način upora-
be meril in vrednotenje ponudb sta oprede-
ljena 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: 14. 10. 2002.

Občina Tišina

Št. 70-336/111/02 Ob-79473
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Inštitut za rehabili-

tacijo, Center za poklicno rehabilitacijo,
Enota Maribor, Čufarjeva 5, 2000 Maribor,
tel. 02/480-58-50, faks 01/471-68-06,
e-mail janez.vidmar@mail.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: priprava, dobava
in razdelitev malic v Enoti Maribor.

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

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

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 16. 12. 2002
do 14. 11. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Center za poklicno rehabili-
tacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5, Mari-
bor, dodatne informacije mag. Janez Vid-
mar, prof. def., tel. 02/480-58-50, razpi-

sna dokumentacija se lahko zahteva oseb-
no ali pisno na naslovu naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija malice
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezan-
cu za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 18. novem-
bra 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Center
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, 2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 18. novembra 2002 ob 12. uri v
prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Centra
za poklicno rehabilitacijo, Enota Maribor,
Čufarjeva 5, Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v velikosti 10% raz-
pisane vrednosti z bianco menico s poobla-
stilom za izpolnitev.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95,
36/00), Pravilnik o minimalnih tehničnih po-
gojih in o minimalnem obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 88/00).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2003, predvideni datum odločitve
je 26. 11. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. oktober 2002.

Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana

Št. 1185 Ob-79474
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444, faks
04/25-69-442.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja pranja pe-
rila.

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

5. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik - KO-
PA.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2003–1. 5.
2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: nabava in
javna naročila, Roman Potočnik, tel.
04/25-69-444.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro .

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na Zakladniški
račun št. 01100-603-0277603 ali z gotovi-
no na blagajni Bolnišnice Golnik - KOPA.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica Golnik - KOPA, Gol-
nik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Darja
Brus.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na upravi.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po oddaji, predvideni datum odlo-
čitve je 25. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena do 10 točk, plačilni pogoji do 10
točk, finančno poslovanje do 10 točk (ob-
seg prometa do 5 točk, donos poslovanja
do 5 točk), reference do 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Ob-79514
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: tinkara.pavlov-
cic@slovenia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi:

Priloga I A - storitve – 7. računalniške
storitve in sorodne opreme,

1. storitve vzdrževanja in popravila.
Razvoj in vzpostavitev slovenskega turi-

stičnega informacijskega portala.
Ponudnik izbran za izvedbo projekta

“Razvoj in vzpostavitev slovenskega turistič-
nega informacijskega portala“ bo v okviru
projekta analiziral obstoječe stanje pri na-
ročniku in pri naročnikovih partnerjih na te-
renu, načrtoval portal na podlagi ugotovitev
analize in obstoječega lokalnega turistične-
ga informacijskega sistema ter razvil in vzdr-
ževal slovenski turistični informacijski por-
tal.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek: 6. 1. 2003, predviden konec 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Tinkara Pavlovčič, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana, e-mail:tinka-
ra.pavlovcic@slovenia-tourism.si.

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

Zaželjen je prevzem razpisne dokumen-
tacije na sedežu STO.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2002 do
13. ure. Do navedenega datuma in ure se
mora ponudba nahajati v prostorih naročni-
ka.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2002 ob 14. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2002 in 2003.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, ki mora pre-
dložiti skupni akt o 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 zakona
o javnih naročilih:

– statistična bilanca stanja in statistični
izkaz uspeha potrjen s strani osebe, ki se ji
te bilance oddajajo in podpisan in požigo-
san s strani ponudnika in njegove odgovor-
ne osebe za poslovna leta 1999, 2000,
2001;

– izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov
od prodaje oziroma storitev na katere se
nanaša pogodba za zadnja tri obračunska
leta;

– kolikor vrednost ponudbe presega 50
mio SIT mora ponudnik zagotoviti mnenja
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik za razpisano javno naroči-
lo po svojih knjigovodskih podatkih izkaza-
no, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
rantov zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;

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: ne.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja
(27. 5. 2003) in predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 3. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena
1. a) Cena ponudbe. Ponudnik, ki bo po-

nudil najnižjo ceno, bo dosegel 60 točk.
Ponudnik z najvišjo ceno dobi 0 točk. Ponu-
dnik naj ceno predstavi v obrazcu (Obrazec
št. 31). Za vse ponudnike se točke izraču-
navajo po naslednji formuli:

Število točk = 60*(1-Cpon/Cmax)/
(1-Cmin/Cmax)

Cpon – ponudbena cena obravnavane-
ga ponudnika

Cmin – najnižja ponudbena cena od vseh
ponudb

Cmax – najvišja ponudbena cena od
vseh ponudb

2. estetske in funkcionalne lastnosti
2. a) Funkcionalnosti ob zaključku raz-

voja. Naročnik zahteva, da so do 3. 9. 2003
realizirane vse tiste funkcionalnosti, ki so
označene s prioriteto 1 (glej sklop VIII, po-
glavje 8). Ponudnik, ki bo do 3. 9. 2003
ponudil tudi tiste funkcionalnosti, ki so oz-
načene s prioriteto 2, bo dobil dodatne toč-
ke (Obrazec št. 27). Tisti, ki bo ponudil do
3. 9. 2003 največ funkcionalnosti s priori-
teto 2 bo dobil po tem merilu 15 točk. Po-
nudnik, ki bo ponudil drugo največje število
funkcionalnosti s prioriteto 2 do 3. 9. 2003
bo dobil 10 točk, tretji po vrsti 6 točk, četrti
po vrsti 3 točke in peti po vrsti 1 točko.
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Ostali po tem merilu ne bodo dobili točk. V
primeru izenačenega števila ponujenih fun-
kcionalnosti s prioriteto 2 do 3. 9. 2003
dobita izenačena ponudnika enako število
točk (npr.: dva ponudnika dobita 10 točk,
ker sta oba ponudila drugo največje število
dodatnih funkcionalnosti prioritete 2 do
3. 9. 2003, naslednji za njima dobi 6 točk).

3. tehnične prednosti
3. a) Upoštevanje okolja naročnika. Po

tem merilu lahko ponudnik pridobi največ
15 točk. 15 točk bo dobil ponudnik, ki bo
razvoj turističnega portala predlagal v tak-
šni tehnologiji, da bodo stroški nadgradnje
trenutne opreme pri naročniku najnižji (opis
se nahaja v poglavju VIII. Tehnična doku-
mentacija, točka 10). 10 točk bo dobil dru-
gi najugodnejši ponudnik glede stroškov
nadgradnje. 5 točk bo dobil tretji najugo-
dnejši ponudnik glede stroškov nadgrad-
nje. Ostali ponudniki po tem merilu ne bo-
do dobili točk. V primeru, da dva ponudni-
ka predstavita enake stroške nadgradnje,
dobita oba enako točk (npr. dva ponudnika
dobita 15 točk, ker sta oba predstavila ena-
ke najnižje stroške nadgradnje, naslednji
za njima dobi 10 točk). Ponudnik naj v ta
namen specificira nadgradnjo opreme pri
naročniku (nakup novih strežnikov, pro-
gramske opreme, licence, komunikacijske
opreme) ter določi potrebna finančna sred-
stva za nadgradnjo (Obrazec št. 28). Po-
nudnik mora v specifikacijo vključiti tisto
opremo, ki bo zagotavljala nemoteno delo-
vanje portala.

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
skupno število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Slovenska turistična organizacija

Št. 352-09-2/2002 Ob-79515
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje obvez-
ne gospodarske službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov.

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

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

končanja ali čas izvedbe: december 2002
– december 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš,Oddelek za infrastrukturo, Kavčič Bo-
ris, Dolinšek Mitja.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska ce-
sta 30, 1234 Mengeš.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2002 ob 13.30.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z razpisno dokumentacijo in pogodbo.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo in pogodbo.

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: veljavnost ponudbe 90
dni, predvideni datum odločitve 29. 11.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo in pogodbo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Občina Mengeš

Št. JN 0309-5/5-02-S Ob-79523
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: 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: izvajanje laične-
ga nadzora koriščenja bolniškega stale-
ža in nadzora spoštovanja pogodbeno
dogovorjenega delovnega časa izvajal-
cev zdravstvenih storitev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Možna oddaja za posamezno postavko ali
vse postavke skupaj v celoti, in sicer: OE
Celje, OE Koper, OE Kranj, OE Krško, OE
Ljubljana, OE Maribor, OE Murska Sobota,
OE Nova Gorica, OE Novo mesto, OE Rav-
ne na Koroškem.

5. Kraj izvedbe: Območne enote za-
voda.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče, pritli-
čje, soba št. 51; dodatne inf. melita.fel-
din@zzzs.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2002 ob 13. uri.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
18. 1. 2003, odločitev bo sprejeta do
22. 11. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-79540
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ul. 1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja naročila –
prevozi dializnih bolnikov za potrebe
bolnikov na področjih občin Ribnica, So-
dražica in Loški potok.

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

5. Kraj izvedbe: prevozi na terenu.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev –
izvedba od 1. 1. 2003 do vključno 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
1, Ribnica, računovodstvo, Ivanka Gornik,
soba 22, tel. 01/837-22-20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV 20%),
na račun pri UJP, št. 01304-6030923812,
sklic na številko 00 in datum plačila, možno
je tudi plačilo z gotovino na blagajni ob pre-
vzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribni-
ca, računovodstvo, soba 22.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
v Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma
Ribnica, Majnikova 1, Ribnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
500.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 12.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sov ni.

13. 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 sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002 oziroma do sklenitve po-
godbe, odločitev o sprejemu ponudbe v os-
mih dneh po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: oceni-
tev ponudb bo izvedla naročnikova komisi-
ja; merila: cena 90%, vozni park 10% –
ostalo navedeno 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: 14. 10. 2002.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Št. 02/1601-2002 Ob-79651
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330

Piran, faks 05/617-50-15, e-mail: oko-
lje.poljsak@siol.net, tel. 05/617-50-40.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovanje premoženja,
zavarovanje potnikov v javnem prometu,
oseb in interesov javnega podjetja Oko-
lje Piran, in sicer požarno, strojelomno,
zavarovanje odgovornosti, požarno/oba-
la, zavarovanje pristanišča, plavajoče za-
vese, vlomsko zavarovanje, avtomobilsko
zavarovanje in nezgodno zavarovanje, v
ocenjeni vrednosti 8,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je potrebno oddati v celoti.

5. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja, območje Občine Piran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003, z možnostjo podaljšanja
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
“Okolje“ Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330
Piran, Poljšak Alenka, 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 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT (DDV je
vključen) in navedbo davčne številke, na
transakcijski račun 10100-0032414679,
Banka Koper, d.d.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje “Okolje“ Piran,
d.o.o., 6330 Piran, Fornače 33, prevzem-
nik tajništvo uprave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2002 ob 13. uri, na upravi
JP “Okolje“ Piran, Fornače 33, 6330 Piran,
v sejni sobi.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja ter roki so navedeni
v razpisni dokumentaciji, glavni pogoji plači-
la se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zavarovalništvu (ZZava) (Ur. l.
RS, št. 13/00), Zakon o obveznih zavaro-
vanjih v prometu (ZOZP) (Ur. l. RS, št.
79/94), Odlok o najnižjih zavarovalnih vso-
tah, na katere mora biti sklenjeno zavarova-
nje na potnika v javnem prometu proti po-
sledicam nezgod (Ur. l. RS, št. 38/92),
Sklep o najnižjih zavarovalnih zneskih, za
katere je potrebno skleniti pogodbo o zava-
rovanju proti avtomobilski odgovornosti, Ko-
eficienti zvišanja najnižjih zavarovalnih vsot
iz 12., 19. in 31. člena Zakona o obveznem
zavarovanju v prometu (Ur. l. RS, št. 29/96).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva, ki je določen za odpiranje
ponudb. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: premi-
ja – cena, strokovnost, finančni pogoji, re-
ference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JP “Okolje“ Piran, d.o.o.

Ob-79652
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica

30, 2310 Slovenska Bistrica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: standardne in
nadstandardne zobotehnične storitve,
storitve I B 25.

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

1. zobotehnične storitve v ZP Slovenska
Bistrica, v okvirnem obsegu 13.313 točk,

2. zobotehnične storitve v ZP Poljčane,
v okvirnem obsegu 13.059 točk,

3. zobotehnične storitve v ZP Oplotnica,
v okvirnem obsegu 13.612 točk,

4. zobotehnične storitve v ZP Prager-
sko, v okvirnem obsegu 12.505 točk,

5. zobotehnične storitve v ZP Makole, v
okvirnem obsegu 6.806 točk.

Ponudniki lahko konkurirajo na en sk-
lop, več sklopov ali vse skupaj.

Izbira bo opravljena po sklopih. Količine
blaga so okvirne. Naročnik se s pogodbo
ne bo zavezal, da navedene količine kupuje
v celoti, če jih dejansko ne bo potreboval v
določenem letu.
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5. Kraj izvedbe: sedeži zdravstvenih
postaj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

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

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica; Brigita Kraj-
nčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
22. 11. 2002, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na račun
0131-6030924244.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slo-
venska Bistrica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002 ob 11. uri, v ZD Slo-
venska Bistrica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v znesku 1 mio 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 ponudnik izkušnje v zvezi z
opravljanjem razpisanih storitev;

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

– da ponudnik nudi dostavo fco ordina-
cija zdravnik naročnik;

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;

– da ima ponudnik zadostno število stro-
kovnega kadra in ustrezne tehnične zmo-
gljivosti za izvedbo navedene storitve;

– da ponudnik zagotavlja takojšnji odziv-
vni čas za popravilo snemnih zobnopro-
tetičnih nadomestkov;

– da ponudnik zagotavlja nadomestilo v
primeru okvare na opremi in napravah ter v
času bolniške odsotnosti;

– da bo ponudnik za sklop 1 in 3 z na-
ročnikom sklenil pogodbo o najemu prosto-
rov pod pogoji, ki jih določa ustanovitelj;

– da bo ponudnik izvedel na zahtevo na-
ročnika zobotehnične storitve tudi za druge
zdravstvene postaje, na katerih ne bo iz-
bran kot ponudnik.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ZD Slovenska Bistrica, Vera Koro-
šec Veber.

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

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

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 4803 Ob-79656
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenia, tel. +386 7 48 02 00; faks
+386 7 49 21 528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: špediterske sto-
ritve.

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

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, Uvozna nabava - D.
Marinović, tel. +386 7 48 02 329; e-mail;
dusanka. marinovic@nek.si.

(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: 29. 11. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Uvozna na-
bava - D. Marinović.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 12. 2002 ob 9. uri v glavni sejini
sobi NEKa.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% celotne ponudbe veljavna do 31. 12.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v Razpisni dokumentaciji št. 7354.

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: opredeljeno v Razpisni
dokumentaciji št. 7354.

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: opredeljeno v Razpisni dokumentaciji
št. 7354.

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljno v Razpisni dokumentaciji št. 7354 in
to: cena 25%, zavarovanje plačila 30%, ce-
lotna logistična rešitev 30%, zanesljivost la-
stne mreže 15%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 414-10/2001 Ob-79752
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Generalni sekretariat
vlade.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, faks 01/478-14-13.

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

– vrsta in količina dobavljene storitve: za-
varovanje avtomobilov Generalnega se-
kretariata vlade in Urada predsednika
vlade Republike Slovenije po posebni
specifikaciji:

– zavarovanje zajema naslednje kombi-
nacije:

1. AO,
2. AO PLUS,
3. avtomobilsko kasko z 1% odbitno fran-

šizo od nabavne vrednosti novega avtomo-
bila, na dan obračuna škode,

4. kraja vozila in sestavnih delov brez
franšize,

5. razbitje stekel in nalet divjadi brez fran-
šize,

6. poškodbe vozila na parkirišču brez
franšize,

7. zavarovanje dodatne opreme (radijski
sprejemnik, mobitel in prtljaga),

8. nezgode voznika in potnikov za smrt,
invalidnost in dnevna odškodnina,

– naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročilo je po-
trebno izvesti najpozneje do 20. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ge-
neralni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Dragica Vidovič, tel.
01/478-14-01, faks 01/478-14-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave do 20. 11. 2002 vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25.11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Generalni sekretariat vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
109 na naslovu: Generalni sekretariat vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija, izplačljiva na pr-
vi poziv, v višini 10% od ponujenega zneska
iz ponudbe za resnost ponudbe z veljav-
nostjo, ki mora biti najmanj enaka datumu
veljavnosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
zavarovalnih premij v čim večjem številu
obrokov brez avansov. Podrobneje so za-
hteve obrazložene 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): pre-
dloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

15.(a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena (premija) in plačilni pogoji (pla-

čilo v več obrokih, obrestna mera). Pri oce-
ni cene (premije) bomo upoštevali ceno
(premijo) brez upoštevanja bonusa ali malu-
sa. Ponudbe se razvrsti po vrstnem redu od
najcenejše do najvišje cene.

Vrednost kriterija: mesto ponudbe x
0.85.

2. Orientacijski čas, potreben za izplači-
lo škode. Pod časom, potrebnim za izplači-
lo škode, razumemo čas v dnevih od na-
stanka škode do sklenitve zaključnega spo-
razuma. Ponudbe se razvrsti po vrstnem re-
du od tiste z najkrajšim časom do tiste z
najdaljšim časom.

Vrednost kriterija: mesto ponudbe x 0.10.
3. Višina bruto realizirane zavarovalne

premije, razen življenjskih zavarovanj, za le-
to 2001. Merilo predstavlja 5% skupne oce-
ne. Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu
od tistega z najvišjo realizacijo do tistega z
najnižjo.

Vrednost kriterija: mesto ponudnika x
0.05.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki pri oce-
njevanju ponudb zbere najnižji seštevek točk
po vseh treh kriterijih.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat vlade

Št. 414-10/2001 Ob-79753
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Generalni sekretariat
vlade.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, faks 01/478-14-13.

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

– zavarovanje poslovnega letala Vla-
de Republike Slovenije Learjet 35 A,
S5-BAA.

– zavarovanje zajema naslednje kombi-
nacije:

1. kasko,
2. odgovornost,
3. zavarovanje posadke,
4. zavarovanje potnikov,
– naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: naročilo je po-
trebno izvesti najpozneje do 20. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ge-
neralni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Dragica Vidovič, tel.
01/478-14-01, faks 01/478-14-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te ob-
jave do 20. 11. 2002 vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 11. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Generalni sekretariat vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
109 na naslovu: Generalni sekretariat vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija, izplačljiva na pr-
vi poziv, v višini 10% od ponujenega zneska
iz ponudbe za resnost ponudbe z veljav-
nostjo, ki mora biti najmanj enaka datumu
veljavnosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilo zavarovalnih premij v čim večjem šte-
vilu obrokov brez avansov. Podrobneje so
zahteve obrazložene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena (premija) in plačilni pogoji (pla-

čilo v več obrokih, obrestna mera). Pri oce-
ni cene (premije) bomo upoštevali ceno
(premijo) brez upoštevanja bonusa ali malu-
sa. Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu
od najcenejšega do tistega z najvišjo ceno.

Vrednost kriterija: mesto ponudnika x
0.85.

2. Orientacijski čas, potreben za izplači-
lo škode. Pod časom, potrebnim za izplači-
lo škode, razumemo čas v dnevih od na-
stanka škode do sklenitve zaključnega spo-
razuma. Ponudnike se razvrsti po vrstnem
redu od tistega, ki ponudi najkrajši čas, do
tistega z najdaljšim časom.

Vrednost kriterija: mesto ponudbe x
0.10.

3. Višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za le-
to 2001. Merilo predstavlja 5% skupne oce-
ne. Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu
od tistega z najvišjo realizacijo do tistega z
najnižjo realizacijo.

Vrednost kriterija: mesto ponudnika x
0.05.



Stran 7362 / Št. 90-91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki pri oce-
njevanju ponudb zbere najnižji seštevek točk
po vseh treh kriterijih.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat vlade

Št. 321 Ob-79784
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 23. točka priloge
1AB - varovanje prostorov in prireditev.

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

5. Kraj izvedbe: Križanke, Trg franco-
ske revolucije 1 in 2, Ljubljanski grad, Graj-
ska planota 1.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe 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 vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure ali po navadni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na TRR Zavoda za tehnično izobraže-
vanje, št.:01261-6030716108, sklic na
številko 50015-321.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v razpisni dokumentaciji.

(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: ponudba mora veljati
90 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost letne ponudbe je
18 mio SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 10. 2002.

Festival Ljubljana

Št. 61/S Ob-79823
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje slu-
žbenih vozil Pošte Slovenije znamk Re-
nault, Fiat, Mercedes, Man, Iveco, Audi
in Volkswagen za dobo treh let – sklic:
kat. 1 priloge I A.

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

sklop 1: vzdrževanje vozil znamke Rena-
ult z naslednjimi podsklopi na območjih po-
slovnih enot: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Maribor;

sklop 2: vzdrževanje vozil znamke Fiat z
naslednjimi podsklopi na območjih poslov-
nih enot: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Maribor;

sklop 3: vzdrževanje vozil znamke Mer-
cedes z naslednjimi podsklopi na območjih
poslovnih enot: Maribor in Ljubljana;

sklop 4: vzdrževanje vozil znamke Man z
naslednjimi podsklopi na območjih poslov-
nih enot: Maribor in Ljubljana;

sklop 5: vzdrževanje vozil znamke Iveco
z naslednjimi podsklopi na območjih po-
slovnih enot: Maribor in Ljubljana;

sklop 6: vzdrževanje vozil znamke Audi
na območju Maribora;

sklop 7: vzdrževanje vozil znamke
Volkswagen na območju Maribora.

5. Kraj izvedbe: območja navedena po
sklopih.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe in zaključek 3 leta po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Sektor za finance, Slomškov trg
10, Maribor – kontaktna oseba Petra Ma-
jer, tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od
ponedeljka  do  petka  od  8.  do  12.  ure
v sobi 330. Dokumentacijo pošljemo tudi
po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
90672-000040025, sklic na št. 00
0000-17. Po izvršenem plačilu prosimo,
da pošljete dokazilo o plačilu po faksu
02/449-23-79.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance, nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če bodo ponudbo oddali
osebno ali Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance, nabavna služba, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, če bodo ponudbo po-
slali priporočeno po pošti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne: 26. 11. 2002 ob 12. uri v pro-
storih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.

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

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

– ponudnik mora biti registriran pri pri-
stojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa,

– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek in ni smel prenehati
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni smela biti izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem oziroma
ni smela biti izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, in ponudnik mora pre-
dložiti lastno izjavo, s katero potrjuje svojo
nekaznovanost,

– ponudnik mora imeti poravnane dav-
ke,  prispevke  in  druge  obvezne  dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,

– izkazana čista izguba ponudnika v letu
2001 ne sme presegati 5% prihodkov,

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih po-
slovanja ni smel imeti blokiran svoj račun
več kot 5 dni skupaj,

– ponudnik ne sme ponuditi rok plačila
krajši od 30 dni,

– ponudba mora biti veljavna najmanj 60
dni, od dneva odpiranja ponudb,

– ponudnik ne sme dati zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke,
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– ponudnik mora imeti podpisano po-
godbo o servisiranju z zastopnikom posa-
mezne znamke vozil, za katero/e se je po-
nudnik prijavil na razpis (razen pri najnujnej-
šem vzdrževanju v sklopih 3, 4 in 5 v obmo-
čjih izven Maribora in Ljubljane).

– ponudnik, ki ne nastopa s podizvajal-
ci, mora priložiti izjavo, da ne nastopa s
podizvajalci,

– ponudnik pri nastopu s podizvajalci
mora predložiti vse zahtevane listine, izjave
in dokazila za svoje podizvajalce,

– ponudnik pri nastopu s podizvajalci
mora predložiti pogodbo o sodelovanju s
podizvajalcem/i za to javno naročilo,

– ponudnik mora priložiti vse dokumen-
te iz poglavja 6 zase in za svoje morebitne
podizvajalce

– ponudnik ne sme biti posredno ali ne-
posredno povezan z osebo oziroma oseba-
mi, ki so pripravljale to razpisno dokumen-
tacijo ali njenih delov,

– ponudnik mora predložiti obrazec izja-
ve, da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

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: ne.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo v skladu z naslednjimi merili. Najve-
čje možno število točk dobljeno pri ocenje-
vanju je 100. Merila za izbiro so: cena de-
lovne ure za avtomehanična dela – maks
20 točk; cena delovne ure za avtokleparska
dela – maks 20 točk; cena delovne ure za
avtoličarska dela – maks 20 točk; cena de-
lovne ure za avtoelektričarska dela – maks
20 točk; cena nadomestnega vozila – maks
10 točk, cena prevoza poškodovanega vo-
zila – maks 5 točk, servisna mreža – maks
5 točk. Podroben opis vseh naštetih meril
je v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 77 z dne
30. 8. 2002, Ob-76596.

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

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-79828
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vodenje projek-

tov za pridobitev prostorske dokumen-
tacije za odseke AC, HC in državnih cest,
katere naročnik je DARS d.d.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop I.: Gorenjski krak AC omrežja, sklop
II.: Dolenjski krak AC omrežja, sklop III.:
Primorski krak AC omrežja, sklop IV.: Šta-
jerski krak AC omrežja, sklop V.: Pomurski
krak AC omrežja, sklop VI.: Dodatne ce-
stninske postaje.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
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 ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana , kontaktna
oseba za dodatne informacije Andrej Kru-
penko (tel. 01/300-99-38), dvig razpisne
dokumentacije v sobi 516 - Metka Cele-
stina.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana, vložišče soba 108.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 11. 2002 ob 10. uri, v prostorih DARS
d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna so-
ba – klet.

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: za sklop I 1,320.000 SIT, za sklop II
1,010.000 SIT, za sklop III 900.000 SIT,
za sklop IV 1,200.000 SIT, za sklop V
1,400.000 SIT, za sklop VI 1,850.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti veljavna 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.

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): 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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 27. 5. 2003. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je
30. 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: Uradni list RS, št. 75-76 z
dne 23. 8. 2002, Ob-76199.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Št. 3/02 Ob-79835
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta koman-

danta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije (PGD, PZI, PID) za
gradnjo telovadnice ob Osnovni šoli Sve-
tje - Medvode.

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: Medvode.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode, Ciril Hočevar, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, tel. 01/361-95-36, faks
01/361-16-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v času trajanja javnega
razpisa.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 20.000 SIT na TRR
01271-0100000594, slic na št.
00714120-8203.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe predložene najkasneje do 3. 12.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 12, Medvode - tajništvo
občine. Zaprta kuverta mora biti jasno ozna-
čena z napisom “Telovadnica - Ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 12. 2002 ob 11. uri v prostorih
Občine Medvode, Cesta komandanta Sta-
neta 12, Medvode, sejna soba št. 20, I.
nadstropje. Predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pooblastilo za zastopanje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
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nik bo obveznosti plačeval v skladu z Zako-
nom o izvrševanju proračuna.

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

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 120
dni od odpiranja ponudb. Datum odločitve
o sprejemu ponudbe je največ 15 dni od
datuma odpiranja ponudb.

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: 21. 10. 2002.

Občina Medvode

Št. 87/2002 Ob-79877
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz šolskih
otrok.

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

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
denci.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
druge variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2004, v dneh, ko poteka pouk.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
29. 11. 2002, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj – Šolski prevozi“.
Na hrbtni strani mora biti označen popolni
naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 12. 2002 ob 8. uri, v prostorih
Občine Radenci. Odpiranje bo izvedla raz-
pisna komisija za šolske prevoze. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran za opravljanje dejavnosti v skladu z
razpisnimi pogoji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
124/00), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: morajo
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

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

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

Občina Radenci

Št. 362/2-7/2002 Ob-79878
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pranje bolnišnič-
nega perila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka je 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun enotnega zakladniškega
računa 01100-6030277312, odprt pri Ban-
ki Slovenije, z navedbo davčne številke.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska
c. 31, 6280 Ankaran.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 10. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
05/65-27-185.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 90-91 / 25. 10. 2002 / Stran 7365

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

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

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 011-04-2/2002 Ob-79890
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: izvajanje kontro-
le osnih pritiskov in dimmenzij tovornih
vozil na območju Republike Slovenije
za leto 2003.

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

5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regio-
nalne ceste.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30. 6. 2004.

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. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo 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: 28. 11. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
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: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo izvajala v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena
cena je fiksna, predplačila niso možna.

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 o skupnem nastopu.

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 dejav-
nost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju ponudb, odloči-
tev bo sprejeta predvidoma do 1. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-79891
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: študija variant
cestne povezave Koroške regije z AC
A1 (Celjska regija).

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

5. Kraj izvedbe: cesta G1-4 Dravograd–
Otiški vrh, Otiški vrh–Sl. Gradec, Sl. Gra-
dec–Zg. Dolič, Zg. Dolič–Velenje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

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. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno 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: 28. 11. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la se bodo izvajala v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, predplačila niso
možna.

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 o skupnem nastopu.

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 dejav-
nost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju ponudb, odloči-
tev bo sprejeta predvidoma do 1. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. JN-01 Ob-79902
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljub-

ljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
tel. 01/2418-500, faks 01/2418-660,
www.uni-lj.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nadgradnja,
razvoj in vzdrževanje sistema poslovne
informatike Univerze v Ljubljani (Priloga
1A, št. 7).

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

5. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: januar - oktober
2003, vzdrževanje oktober 2003 - oktober
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Univer-
za v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub-
ljana, vložišče, dodatne informacije miro-
slav.birk@uni-lj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 10. 2002
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dalje, vsak delovni dan od 9. do 15. ure;
razpisno dokumentacijo pošljemo tudi pri-
poročeno po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno dokumen-
tacijo je potrebno nakazati znesek 2.400
SIT na račun Univerze v Ljubljani št.
01100-6030707119 s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana - ali osebno v vlo-
žišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2002 ob 14. uri v prostorih
Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana - soba številka 78 v 1. nadstropju.

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

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

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

(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: veljavnost ponudbe do
6. 3. 2002; odločitev o sprejemu ponudbe
bo sprejeta predvidoma do 17. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: vsebin-
ska in tehnološka ustreznost ponujene reši-
tve, sposobnost in usposobljenost ponudni-
ka ter cena (podrobno določena v razpisni
dokumentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost javnega naro-
čila je 45,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Univerza v Ljubljani

Št.  961-14/02-3-113 Ob-79907
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: servisiranje ra-

čunalniške opreme izven garancije (pri-
loga I A, 7. kategorija).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamezni sklopi so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

5. Kraj izvedbe: Centralna služba, ob-
močne službe in uradi za delo. Naslovi loka-
cij so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek: 1. 1. 2003, zaključek: 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Zavod RS za zaposlo-
vanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vloži-
šče, Andreja Babnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in prevzem
razpisne dokumentacije je možen od te ob-
jave do 22. novembra 2002, med 10. in
12. uro. Razpisno dokumentacijo je mogo-
če prejeti tudi po pošti. V tem primeru mora
interesent poslati pisno dokazilo o plačilu
razpisne dokumentacije in svoj polni naslov
po pošti na naročnikov naslov (s pripisom
“Razpisna dokumentacija - Servis ROIG
2003“) ali na faks 01/425-9823 in na osno-
vi tega prejme razpisno dokumentacijo pri-
poročeno po pošt.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za dvig razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti poobla-
stilo prevzemnika razpisne dokumentacije
in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na transakcijski račun štev.
01100-6030264217 pri agenciji za plačil-
ni promet Ljubljana s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Servis ROIG 2003“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. november
2002, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet,
soba 04).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. november 2002 ob 10.15, Za-
vod RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana, sejna soba (klet, soba 03).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% orientacijske vre-
dnosti naročila z veljavnostjo do 31. januar
2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik se zavezuje opravljati plačila v skladu z
veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

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

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 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, skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. januarja 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 6. de-
cember 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena 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: 21. oktober 2002.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 022-1-4/02-43 Ob-80018
1. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje, Reška ce-

sta 14, 6240 Kozina, tel. 05/680-01-50,
faks 05/680-01-80.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN: storitve kopenskega prevoza –
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Hrpelje – Kozina za šolsko leto
2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov in vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na 10 sklopov
– relacij, in sicer:

– relacija št. 1 OŠ Hrpelje – Petrinje
-Prešnica – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 2 OŠ Hrpelje – Ocizla -Kla-
nec – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 3 OŠ Hrpelje – Krvavi potok
– Mihele-Nasirec –Vrhpolje – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 4 OŠ Hrpelje – Tatre- Ore-
hek – Mrše – Slivje – Velike Loče – Ska-
danščina-Gradišica – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 5 OŠ Hrpelje – Hotična –
Brezovica – Rožice – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 6 OŠ Hrpelje – Tublje –
Slope – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 7 OŠ Hrpelje – Javorje –
Obrov – Povžane – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 8 OŠ Hrpelje – Kovčice–
Ritomeče – Brezovo Brdo – Gradišče –
Markovščina- Bač pri Materiji – Materija –
OŠ Hrpelje,

– relacija št. 9 OŠ Hrpelje – Pared –
Kačiče – Rodik – OŠ Hrpelje,

– relacija št. 10 OŠ Obrov – Kovčice –
Ritomeče – Gradišče – OŠ Obrov.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za vse sklope.

5. Kraj izvedbe: območje šolskega oko-
liša OŠ “DBB“ Hrpelje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko oddajo variantno ponudbo,
tako da združijo posamezne sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 30. 6. 2003.
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8. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobite v sprejemni pisarni Ob-
čine Hrpelje – Kozina, dodatne informacije
Minka Kos.

(b) Čas  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: v času
uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TR Občine
Hrpelje – Kozina, št. 01235-0100006141.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrpelje – Kozina, Hr-
pelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

10. Datum, čas, ura in kraj odpiranja
ponudb: 22. 11. 2002 ob 11. uri, v prosto-
rih Občine Hrpelje – Kozina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene, z veljavnostjo do 15. 1.
2003.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonsko določe-
nem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba o sku-
pnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medse-
bojna razmerja.

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:

– zahtevana bančna garancija za resnost
ponudbe,

– zagotovljena morajo biti sedišča otro-
kom.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o licencah za oprav-
ljanje prevozov v cestnem prometu, Pravil-
nik o avtobusnih voznih redih.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Hrpelje-Kozina, Minka Kos,
tel. 05/680-01-50.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Občina Hrpelje – Kozina

Št. 462-02/130-3/2002 Ob-80022
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
inštalacij in vzdrževanja računalniške in
mrežne opreme (storitve vzdrževanja in po-
pravila, priloga I A - storitve, št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni pred-
met javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: na lokacijah naročnika
(tj. na sedežu Generalnega carinskega ura-
da v Ljubljani in na območju carinskih ura-
dov v Celju, Dravogradu, Jesenicah, Kopru,
Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Go-
rici in Sežani) in v prostorih izvajalca.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive, vendar morajo biti v skladu s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 36 mesecev,
predvidoma od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2005, pod pogojem obojestranskega za-
dovoljstva naročnika in izvajalca in pod po-
gojem, da bodo v proračunu zagotovljena
zadostna finančna sredstva.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel.01/478-38-00, faks: 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponu-
dnik lahko dobi informacije - Marko Šin-
kovc, tel. 01/478-39-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 12. 2002 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o

javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 1. 2003, odločitev o sprejemu ponud-
be najkasneje do 16. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za zelo zahtevne strokov-
ne naloge (naloga A),

2. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za zahtevne organizacijske
in tehnične naloge (naloga B),

3. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za sistemske naloge (na-
loga C),

4. cena delovne ure (60 min) v SIT za
izvajanje storitev za tehnične naloge (nalo-
ga D),

5. cena v SIT za potovanje na dislocira-
ne lokacije za 1 uro potovanja; cena vklju-
čuje strošek kilometrine za prevoženih 60
km in stroške porabljenega časa (naloga E).

6. cena v SIT za varovanje opreme na
1 m2 skladiščnega prostora na mesec (na-
loga F)

Za vsako ponudbo se bo izračunala “po-
nudnikova cena“ in “ponudnikove točke“.
Pri izračunu se bodo upoštevale cene za
izvajanje nalog v 1 enoti (1 delovna ura ozi-
roma 1 m2) brez vključenega DDV.

“Ponudnikova cena“ se bo izračunala po
naslednji formuli:

6*A + 16*B + 50*C + 10*D + 10*E + 8*F

“Ponudnikove točke“ pa se bodo izraču-
nale po naslednji formuli:

(najnižja ponudnikova cena/obravnava-
na ponudnikova cena) * 100

Najugodnejša je ponudba z največjim
številom “ponudnikovih točk“. Če se za dve
ponudbi ugotovi enako število “ponudniko-
vih točk“, je ugodnejša tista ponudba, ki
ima nižjo ceno za nalogo C. Če je enaka
tudi cena za nalogo C, je ugodnejša ponud-
ba, ki ima nižjo ceno za nalogo B, nadalje
pa za nalogo D.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. NAB.LN 030/2002 Ob-80050
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. št. 07/48-020, faks št.
07/492-15-28.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje računalniške
opreme PIS Nivo 2 in SPIS po specifika-
ciji SP-ES-435, rev. 2.

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

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 1.
2003, konec del predvidoma 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov  službe  in  oseba,  od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
lokalna nabava, Karmen Šebjan, tel. št.
07/480-24-63.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od 7. do
14. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 11. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearne elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika - soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 12. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1.

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

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

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

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

– ponudba mora veljati do 31. 1. 2003,
– datum odločitve 16. 12. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 40%,
b) skladnost ponudbe z zahtevami 30%,
c) reference firme in kadrov 30%.

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

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 16/02 Ob-79475
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

ski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na štiri obdobja po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna na-
ročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mo-
nika Lepoša, univ. dipl. ekon., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripi-
som “za razpisno dokumentacijo – medicin-
ski potrošni material“.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 11. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila; prijavitelji pre-
dložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu v register doba-
viteljev medicinskih pripomočkov – promet
z medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi prijaviteljev tran-
sakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;

6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 toč-

ke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v

preteklih 6 mesecih, vključno do dneva se-
stavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 14 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
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dobavljena celotna količina naročenega
blaga;

12. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh po-
nujenih vrst blaga v register medicinskih
pripomočkov, če to zakon o zdravilih in
medicinskih pripomočkih zahteva (pod to
točko lahko prijavitelji predložijo kopijo
objave registriranih medicinskih pripo-
močkov iz Uradnega lista RS, na katere se
prijavljajo.)

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 9. 12. 2002,
odločitev o sprejemu 16. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
143,000.000 SIT z DDV. Prijaviti se je mož-
no na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo
usposobljenost priznal za 2 leti. Naročnik
bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-79544
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor, tel. 02/45-00-100, faks
02/45-00-225.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
varovalna sredstva, ki so podrobneje na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Marjana Predan,
e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 10. 2002
do 8. 11. 2002, vsak delovni dan med 10.
in 13. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.200 SIT, vključ-
no z DDV, na transakcijski račun
01100-6030926630.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 11. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Ma-
ribor, Prvomajska 1.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 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 Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
11. 11. 2002 do 12. ure. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo predvidoma 18. 11.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 53/02 Ob-79788
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Ljubljana Moste-Polje.
2. Naslov naročnika: Ob sotočju 9,

1110 Ljubljana, tel. 01/58-43-720, faks
01/52-47-803.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih oziroma skupinah.

(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1110
Ljubljana.

(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. skupina: sveže meso in mesni izdelki,
2. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki,
3. skupina: ribe,
4. skupina: jajca,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki,
6. skupina: kruh,
7. skupina: pekovski in slaščičarski iz-

delki,
8. skupina: mlevski izdelki in testenine,
9. skupina: zamrznjeni mlevski izdelki,
10. skupina: sveže sadje,
11. skupina: sveža zelenjava,
12. skupina: krompir,
13. skupina: konzervirano sadje in zele-

njava,
14. skupina: zamrznjeno sadje in zele-

njava,
15. skupina: olja,
16. skupina: brezalkoholne in alkoholne

pijače,
17. skupina: instant proizvodi,
18. skupina: splošno prehrambeno

blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali na vse skupine prehram-
benega blaga. V posamezni skupini mora
ponudnik zagotoviti vse artikle in celotno
letno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto.

Sposobnost bo ponudnikom priznana po
skupinah za dve leti.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju
9, 1110 Ljubljana, tajništvo doma: Saba Lo-
vič, tel. 58-43-708.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. do 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV, na ra-
čun pri UJP št. 01100-6030266739, sklic
na št. 01-02, s pripisom “razpisna doku-
mentacija za prehrambeno blago“. Pred dvi-
gom razpisne dokumentacije mora ponu-
dnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 25. 11. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1110 Ljubljana,
prevzemnik: Saba Lovič.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po dobavi, s 15-dnevnim zbirnikom, 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 19. 12. 2002 do 13. ure. Odločitev o
sprejemu ponudbe 20. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne skupine blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Dom starejših občanov
Moste-Polje, Ljubljana

Št. 964/02 Ob-79821
1. Naročnik: OŠ Ivana Cankarja Ljuto-

mer.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 10,

9240 Ljutomer, tel 02/58-49-170; faks
02/58-49-171; računovodstvo, tel.
02/58-48-740.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: OŠ Ivana Cankarja, po-
družnična šola Cvetka Golarja in podružnič-
na šola Cven.

(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:
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1. kruh, pekovsko in slaščičarsko pe-
civo,

2. testenine, žita in žitni izdelki,
3. sadje in zelenjava,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,
7. sadni sokovi in sirupi,
8. konzervirana zelenjava in sadje,
9. zamrznjene ribe in ribji izdelki,
10. olja in izdelki,
11. zamrznjena zelenjava in ostali izdelki,
12. Ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003
do 31. 12. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Računovodstvo
šol in vrtcev Ljutomer, p.p. 76, Vrazova 1,
9240 Ljutomer, računovodstvo.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
13. 11. 2002, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  9.600 SIT  (DDV
je vključen), na podračun št.
01263-6030665667.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 18. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Računovodstvo šol in vrtcev Lju-
tomer, p.p. 76, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je podpisnik pogodbe.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 42. členu zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa,

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika in enot razloženo,
– da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 5. 12. 2002, 15. 12. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Balažic Jože, tel. 02/58-49-174.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bila objavljena: ni bila
objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Osnovna šola Ivana Cankarja

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

naročila za storitve po omejenem
postopku

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

Št. 33/02 Ob-79476
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel.: +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževane kotla
in kotlovskih naprav ter sistema odpe-
peljevanja s transportom premoga (1 A,
zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: (obvezni podatek, če se
namerava oddati po sklopih):

Sklop A: vzdrževanje tlačnega dela kotla
in armatur, mlinov kotla, kotlovskih naprav
(odžlindrevalnikov, dodajalnikov premoga,
grelnikov zraka Ljungstroem, ventilatorjev
dimnih plinov ter zgorevalnega zraka;

Sklop B: vzdrževanje sistema odpepe-
ljevanja s transportom premoga.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za
en sklop ali za oba sklopa skupaj.

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo ponudnikom priznala za obdobje treh
let, druge faze postopka bo naročnik izve-
del po potrebi po vzdrževanju (za določen
sklop takoj po priznanju usposobljenosti).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad. soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75 247,
faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
vzdrževanje kotla in kotlovskih naprav ter
sistema odpepeljevanja s transportom pre-
moga“. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potr-
dilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 21. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.
soba 28.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi postopka, bianco menica ali bančna ga-
rancija, odvisno od vrednosti naročila v dru-
gi fazi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sno od vrste vzdrževanja (mesečno, po kon-
čanju del ali po situacijah), naročnik nudi
najkrajši 60 dnevni plačilni rok.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna kadrovska struk-
tura (sklop A, sklop B), opremljenost z de-
lovnimi sredstvi (sklop A, sklop B), ustrezne
delovne izkušnje na kotlih z delovnim tla-
kom nad 50 bar in temperature pregrete
pare nad 350 C in kapaciteto nad 30 kg/s
pregrete pare (sklop A, sklop B), delavci
morajo imeti opravljen izpit iz varstva pri de-
lu in požarnega varstva (sklop A, sklop B),
delavci morajo biti sposobni opravljati delo
na višini (sklop A, sklop B), delavci morajo
biti zavarovani za primer poškodbe pri delu
(sklop A, sklop B), zagotoviti 2-urni odzivni
čas v primeru okvare oziroma havarije (sklop
A, sklop B).

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: ponu-
dnik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo ozi-
roma usposobljenost.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: naročnik bo izvedel drugo fazo po po-
trebi.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
rok izvedbe).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2002.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1550/02 Ob-79876
1. Naročnik: Zavod Republike Sloveni-

je za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: b.spen-
ko@zord.org.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organizacija in
izvedba prevoza naftnih derivatov po že-
leznici (neosvinčenega motornega ben-
cina super-NMB 95, dieselskega goriva,
kurilnega olja-ekstra lahko, kurilnega
olja-srednje) iz držav, v katerih zavod
skladišči naftne derivate (Italija, ZR
Nemčija in Madžarska) v trošarinska
skladišča v Republiki Sloveniji in med
trošarinska skladišča v Republiki Slove-
niji, vrsta storitev po prilogi 1B, storitve že-
lezniškega prevoza.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– celoten obseg količin:
sklop 1: do 60.000 m3 neosvinčenega

motornega bencina super-NMB 95,
sklop 2: do 35.000 m3 dieselskega go-

riva,
sklop 3: do 70.000 m3 kurilnega olja-ek-

stra lahko,
sklop 4: do 6.000 ton kurilnega

olja-srednje;
– prijave so sprejemljive za en sklop, za

več sklopov ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: lokacije v tujini (Italija,

ZR Nemčija in Madžarska) in Republiki Slo-
veniji.

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

končanja ali čas izvedbe: organizacija in
izvedba prevoza naftnih derivatov po želez-
nici se bo izvajala sukcesivno v skladu s
potrebami in finančnimi zmožnostmi zavoda
v obdobju do treh let od izdaje sklepa o
sposobnosti in usposobljenosti ponudnika
za organizacijo in izvedbo prevoza naftnih
derivatov po železnici.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije se lah-
ko zahteva v tajništvu zavoda, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80,
faks 01/534-66-75, dodatne informacije
Boštjan Špenko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame od 28. 10.
2002 do 8. 11. 2002 med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 60 EUR na račun zavoda pri
Novi Ljubljanski banki, d.d., št.
900-7100-890849/4 ali v tolarski protivre-

dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila na transakcijski račun zavoda
02924-0089084988.

Ponudniki lahko zahtevajo od naročni-
ka, da jim pošlje razpisno dokumentacijo
po pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le
po faksu, kjer mora biti naveden točen na-
slov ponudnika, na katerega mora naroč-
nik poslati razpisno dokumentacijo. Ome-
njeni zahtevi mora biti priloženo potrdilo o
vplačilu stroškov priprave razpisne doku-
mentacije in stroškov odpošiljanja razpisne
dokumentacije na naslov ponudnika v viši-
ni 80 EUR na navedeni račun zavoda pri
NLB ali v tolarski vrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila na navedeni račun
zavoda.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: ponudnik mora prijavo predložiti po
pošti ali osebno do 18. 11. 2002 do 12.
ure, v tajništvo Zavoda Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov, v zapečateni ovojnici, s točnim naslo-
vom naročnika ter oznako “Prijava za želez-
niški prevoz – Ne odpiraj“.

Če bo prijava poslana po pošti, se upoš-
teva točen čas, ko je pošiljka prispela v
zavod.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod Republike Slovenije za ob-
vezne rezerve nafte in njenih derivatov, Du-
najska 106, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
drugi fazi oddaje javnega naročila naročnik
lahko zahteva predložitev bančne garancije
za resnost ponudbe, bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ban-
čno garancijo za vrnitev predplačila in in-
strument za zavarovanje trošarine, DDV-ja
in ekološke takse.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v 2.
fazi postopka skladno z zakonom o javnih
naročilih in drugimi veljavnimi predpisi.

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. (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 prevozu nevarnega blaga,
– drugi veljavni predpisi.
(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: organizacija in izvedba prevoza naftnih
derivatov po železnici se bo izvajala sukce-
sivno v skladu s potrebami in finančnimi
zmožnostmi zavoda v obdobju do treh let
od izdaje sklepa o sposobnosti in usposob-

ljenosti ponudnika za organizacijo in izved-
bo prevoza naftnih derivatov po železnici.

16. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi bo merilo za ocenjevanje ponudb najni-
žja cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov, Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 6/2002 Ob-79456
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pisarniške opre-
me za poslovne prostore naročnika –
Območne enote Ravne na Koroškem.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena 70 točk, garancijski pogoji
10 točk in rok izvedbe del 20 točk. Izbrani
ponudnik je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Masind d.o.o., Marxo-
va 3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 14,073.780
SIT.

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

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

nudbe: 23,698.692 SIT; 14,073.780 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 10. 2002.
Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

Št. 17123-03-308/43-02 Ob-79457
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava la-
serskih merilnikov hitrosti ter izvedba
šolanja.
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Kraj dobave: Tehnično skladišče MNZ,
Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve (v skladu z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1) pozval enega kandidata.
Na poziv se je kandidat odzval, ter je pravo-
časno in pravilno predložil svojo ponudbo.
Naročnik je pri analizi ponudbe ugotovil, da
je ponudba kandidata pravilna. Pogajanja
so potekala po merilu najnižja cena. Naroč-
nik je oddal naročilo kandidatu iz 6. točke
te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sotrade d.o.o., Celov-
ška 149a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,477.708
SIT z vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan 29. 7. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-79458
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Ribnica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorična vas 11a,

1310 Ribnica, tel. 01/836-11-38, faks
01/836-11-38.

3. Datum izbire: 2. oktober 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava kurilnega olja ek-
stra lahko El, Kanaflijev trg 6, 1310 Ribni-
ca, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: stalen popust ob vsaki do-
bavi do 65 točk, plačilni pogoji do 10 točk,
strokovna priporočila/reference do 5 točk,
rok dobave do 5 točk, brezplačen prevoz 5
točk, brezplačno čiščenje rezervoarjev en-
krat letno 5 točk, brezplačno izobraževanje
zaposlenih 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.

8. Pogodbena vrednost: 94,920.000
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,745,600 SIT, 94,920.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Javno komunalno podjetje

Komunala Ribnica d.o.o.

Ob-79463
1. Naročnik: Statistični urad Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,

1000 Ljubljana, faks 01/241-53-44.
3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dva kompleta backup opreme (hard-
ware in software), strežnik, diskovna po-
lja. Kraj dobave je Vožarski pot 12 in Par-
mova 33, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponderirana najnižja ponud-
bena cena. Izbrani ponudniki so ponudili
najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A – Marand
Inženiring d.o.o, Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, za sklop B – ITS Intertrade
sistemi d.o.o, Leskoškova c. 6, 1000 Ljub-
ljana in za sklop C – Marand Inženiring
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: za sklop A –
48,479.330 SIT, za sklop B – 34,444.000
SIT in za sklop C – 115,070.509,08 SIT.

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

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

nudbe:
– sklop A – 48,479.330,88 SIT,

40,504.550,14 SIT,
– sklop B – 111,851.289 SIT,

34,244.000 SIT,
– sklop C – 116,838.494,88 SIT;

115,070.509,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001,
OMNM.IT-5/2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-75526.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2002.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. RTV 003/2002 Ob-79520
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška strojna oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop B1: prenosni računalniki;
– sklop C1: strežniki INTEL arhitekture,
– sklop C2: nadgradnja diskovnega pod-

sistema,
– sklop Č: monitorji: Unistar LC d.o.o.,

Kotnikova 32, Ljubljana;
– sklop B2: dlančniki: ECS d.o.o., Mot-

nica 7, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: Unistar LC

d.o.o.: 34,849.612 SIT (z DDV-jem), ECS
d.o.o.: 747.951,98 SIT (z DDV-jem).

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

9. Število prejetih ponudb: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop B1: 16,243.176 SIT,
13,767.696 SIT;

SIT sklop B2: 784.186,34 SIT
747.951,98 SIT;

SIT sklop C1: 5,414.275,99 SIT,
4,162.320;

SIT sklop C2: 857.400 SIT, – SIT
857.400 SIT;

SIT sklop Č: SIT 20,024.254,88 SIT,
15,141.792 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik je izvedel drugo omejenega po-
stopka za sklope: A: osebni računalniki, B1,
B2, C1, C2, Č, D: Videoprojektor, E: tiskalni-
ki, F: scanerji, G: dodatna oprema, H: digital-
na kamera, J: oprema LAN, N: oprema WAN,
R: UPS. Za sklop A je bila vložena revizija,
kateri je naročnik ugodil. Za sklope D, E, F,
G, H, J, N, R v skladu z 76 členom ZJN-1na-
ročnik ni prejel dveh pravilnih ponudb.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 4.
2002 Ur. l. RS, št. 32-33/2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 025-75/2002 Ob-79521
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Goedetska uprava Republi-
ke Slovenije v svojem imenu ter po poobla-
stilu v imenu in za račun naročnika: Mini-
strstvo za okolje in prostor – Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: najem osebnih vozil za službene na-
mene;

– sklop 1: najem 8 terenskih vozil,
– sklop 2: najem 6 vozil karavan.
Kraj dobave: na lokacijah naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire:
– sklop 1:
– višina mesečne najemnine do 50 točk,
– starost vozil do 30 točk,
– dodatne ugodnosti do 16 točk,
– reference do 10 točk;
– za sklop 2:
– višina mesečne najemnine do 50 točk,
– starost vozil do 30 točk,
– dodatne ugodnosti do 12 točk,
– reference do 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– za sklop 1 in 2: Suzuki Odar d.o.o.,

Stegne 33, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 23,761.920 SIT (za najem 7

terenskih vozil za 48 mesecev),
– sklop 2: 11,989.440 SIT (za najem 3

vozil karavan za 48 mesecev).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2;
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– sklop 1: 27,247.680 SIT; 23,978.880
SIT,

– sklop 2: 27,682.560 SIT; 24,339.840
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je ponovljen.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 371-01-6/2002 Ob-79524
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks. št. 01/36-95-596.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002, popravek

20. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 7 tiskalniških strežnikov TROY 2933
Pocket pro. Kraj dobave je na lokaciji Se-
nata za prekrške RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot najugodnejša je za razpi-
sano opremo štela ponudba, kjer je skupna
cena opreme najnižja. Izbrani ponudnik je
ponudil najnižjo skupno ceno za to opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje d.d., Partizan-
ska 12, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 457.464 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: javni razpis

je izvedel Center vlade za informatiko po
pooblastilu.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: javni razpis je izvedel Center vlade
za informatiko po pooblastilu.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 1. 6.
2001, Ur. l. RS, št. 43-44/2001,
Ob-49777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 52 Ob-79533
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, faks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 9. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: dobava in montaža nadgradenj za
komunalna vozila in vozilo za prevoz
goriva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za nadgradnjo smetar-
skega vozila z nadgradnjo volumna 10 m3:
cena brez davka – 50 točk, servis v razdalji
10 km od sedeža podjetja – 15 točk, refe-
rence za smetarska vozila v Sloveniji – nad
10 vozil – 15 točk, usklajenost z obstoječim
voznim parkom smetarskih vozil – 10 točk,
dobavni rok – 10 točk; merila za nadgradnjo

smetarskega vozila z nadgradnjo volumna 13
m3: cena brez davka – 50 točk, servis v
razdalji 10 km od sedeža podjetja – 15 točk,
reference za smetarska vozila v Sloveniji –
nad 10 vozil – 15 točk, usklajenost z obsto-
ječim voznim parkom smetarskih vozil – 10
točk, dobavni rok – 10 točk; merila za nad-
gradnjo za cisterno za prevoz goriva: cena
brez davka – 50 točk, reference za vozila za
prevoz naftnih derivatov v Sloveniji – 20 točk,
dobavni rok – 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za nadgradnje komu-
nalnih vozil: Atrik d.o.o., Litijska 261, 1261
Ljubljana Dobrunje, za nadgradnjo za cister-
no za prevoz goriva: Fluid d.o.o., BAtuje
83, 5262 Črniče.

7. Pogodbena vrednost: nadgradnje za
komunalna vozila: 26,840.525 SIT, nad-
gradnja za cisterno za prevoz goriva:
12,936.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: nadgradnja za smetarsko vozilo volum-
na 10 m3: 21,600.000 SIT, 17,589.110
SIT; nadgradnja za smetarsko vozilo volum-
na 13 m3: 10,900.000 SIT, 9,251.415 SIT;
nadgradnja za cisterno za prevoz goriva:
13,800.000 SIT, 12,936.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002, Ob-75175.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 17123-04-308/30-02 Ob-79534
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava pli-
na mešanice “butan-propan“ (30:70),
(40:60) in dobava plina čisti propan.

Okvirna letna količina plina mešanice je
123.000 litrov.

Okvirna letna količina plina čisti propan
je 45.000 litrov.

Dobava: po posameznih organizacijskih
enotah na lokacijah Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in poli-
cijskih uprav na območju celotne države,
sukcesivno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Pri analizi ponudb je naročnik preveril
ustreznost priloženih dokumentov in ugoto-
vil, da ena ponudba ne ustreza zahtevam
predmetne razpisne dokumentacije, zato je
naročnik le-to ponudbo izločil iz nadaljnje
analize. Ostale ponudbe so pravilne, pri-
merne in sprejemljive. Naročnik je izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer po-
nudbo, ki je ustrezala merilom: cena, do-
bavni rok in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se od-
da: Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8/a,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: okvirna letna
pogodbena vrednost je 11,884.560 SIT z
vključenim DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,566.700 SIT z DDV,
11,884.560 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002,
Ob-68023.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-79546
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

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

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

3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izbira dobavitelja nadgradnje za od-
voz mokrih in polmokrih bioloških od-
padkov. Kraj dobave: Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnične zahteve: 48 točk,
cena: 25 točk, garancija: 12 točk, plačilni
pogoji: 10 točk, rok dobave: 5 točk; izbran
je bil ponudnik, ki je po opravljenem točko-
vanju zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum, podjetje za
razvoj in prodajo komunalne opreme,
d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8.

7. Pogodbena vrednost: 12,990.000
SIT.

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

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

nudbe: 15,157.000 SIT, 12.480.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 10. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Št. 252-2/02-17 Ob-79644
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

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

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

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: RTG aparat za pljuča in kosti.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik izbora ni opravil na
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podlagi določila drugega odstavka 76. čle-
na ZJN-1.

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: 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: 18. 10. 2002.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica

Št. 252-2/02-21 Ob-79645
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

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

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

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: obnova gama kamere.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik izbora ni opravil na
podlagi določila drugega odstavka 76. čle-
na ZJN-1.

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: 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: 18. 10. 2002.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca“
Nova Gorica

Št. 400 - 06 - 2/2002 Ob-79569
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 478-40-00, faks 478-40-52.
3. Datum izbire: naročnik ni izbral do-

bavitelja.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup namizne računalniške op-
reme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: garancijski rok, ponudbe-
na cena razpisanega blaga, ustreznost mi-
nimalnim specifikacijam tehničnih zahtev,
dobavni rok. Naročnik ni izbral dobavitelja,
ker je le ena ponudba v celoti izpolnjevala
vse pogoje, postavljene v razpisni doku-
mentaciji.

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

7. Pogodbena vrednost: /

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 18. 10. 2002.
Agencija RS za okolje

Ob-79614
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV; 134500 m; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 70,547.500
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,313.440 SIT, 68,939.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79615
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV; 34000 m; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,380.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6..
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9.304.000 SIT, 7,380.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79616
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV; 2500 m; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,440.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,059.260,87 SIT, 7,440.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79617
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebna
vozila; 7 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Štajerski av-
todom d.o.o., Maribor.
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7. Pogodbena vrednost: 15,814.033,60
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,814.033,60 SIT, 15,814.033,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79618
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: osebna
vozila; 17 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Štajerski avto-
dom d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 30,384.283,40
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,384.283,40 SIT, 29,103.602
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79619
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: NN kabli
do 1kV; 62000 m; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila

za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,608.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,145.000 SIT, 31,608.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79620
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: tovorna
vozila; 2 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Dumida
d.o.o., Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 55,940.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,138.200 SIT, 55,940.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79621
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: tovorna
vozila; 1 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: AC Intercar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,800.600
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,800.000 SIT, 15,800.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79622
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: tovorna
vozila; 3 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Dumida
d.o.o., Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 24,700.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,700.000 SIT, 24,630.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79623
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve, ki ga je potrebno dobaviti: računalni-
ška oprema; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Marand
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 22,668.430,40
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,668.430,40 SIT, 21,186.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79624
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: računalni-
ška oprema; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Marand
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 8,546.766,34
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,546.766,34 SIT, 8,113.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79625
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-

ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: računalni-
ška oprema; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: ITS Intertrade
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,533.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,958.667,16 SIT, 17,533.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79626
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: računalni-
ška oprema; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: ITS Intertrade
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,696.600
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,174.250 SIT, 19,696.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79627
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: terenska in
kombinirana vozila; 2 kos; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Nissan adria
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,666.666,67
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,666.666,67 SIT, 9,666.666,67 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79628
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: terenska in
kombinirana vozila; 3 kos; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Suzuki odar
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,740.500
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,740.500 SIT, 7,740.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 90-91 / 25. 10. 2002 / Stran 7377

Ob-79629
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: terenska in
kombinirana vozila; 1 kos; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Dumida
d.o.o., Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 5,730.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,072.600 SIT, 5,730.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79630
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

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

ve, ki ga je potrebno dobaviti: terenska in
kombinirana vozila; 1 kos; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Autocommer-
ce d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 8,156.180
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,156.180 SIT, 8,156.180 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79631
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniška
oprema; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Blisk d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,020.405
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,654.200 SIT, 13,674.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79632
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave,

ki ga je potrebno dobaviti: orodje in meha-
nizacija; 19 kos; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 2: J-Rupert &
Co. d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,865.100
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,865.100 SIT, 6,704.390 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79633
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave, ki ga je potrebno dobaviti: orodje
in mehanizacija; 30 kos; skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (ute-
meljitev izbire): upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Merkur d.d.,
Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 9,593.031
SIT.

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

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

nudbe: 10,150.423 SIT, 9,593.031 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79634
1. Naročnik: Elektro Maribor, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: radijske
postaje; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (ute-
meljitev izbire): upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,553.400
SIT.

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

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

nudbe: 10,563.568 SIT, 10,553.400 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-79750
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks:
01/42-32-205, el.naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema “naprava za na-
nos PVD prevlek“, subvencionirana s stra-
ni MŠZŠ, XI. paket, zap. št. 262.

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: Cemecon AG, Wuer-
selen, Germany.

7. Pogodbena vrednost: 67,045.610
SIT (z DDV).

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: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana

Št. 1-1/2002 Ob-79758
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana; tel. 01/43-41-100; faks
01/43-61-228.

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema.
1. strežnik; 2 kom, avtomatski preklo-

pnik; 1 kom,
2. standardni osebni računalnik; predvi-

doma 48 kom,
3. standardni prenosni računalnik; 2

kom,
4. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim

optičnim čit. in fotokopirnim strojem A4, ČB;
6 kom,

5. sistemski laserski tiskalnik, A4, ČB; 1
kom,

6. licenčna programska oprema Micro-
soft; 52 kom.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: celovitost ponudbe, cena in

ostali kriteriji ter merila iz razpisne doku-
mentacije. V skladu z razpisno dokumenta-
cijo se kot najugodnejši ponudnik izbere
tisti ponudnik, katerega ponudba v vseh toč-
kah razpisa odstopa (je dražja) do 10% od
seštevka najugodnejših (najnižjih) vrednosti
posameznih točk razpisa vseh popolnih po-
nudb. Če ponudnik konkurira za več točk
skupaj, lahko naročnik izbere iz celovite po-
nudbe posamezno točko.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Za točke 1,3,4 in 5
ponudniku Oria Computers d.o.o., Polje 4,
1410 Zagorje ob Savi, za točko 6 ponudni-
ku Gambit Trade d.o.o., Savska cesta 3 A,
1000 Ljubljana. Za točko 2 naročnik ni pri-
dobil najmanj dveh pravilnih ponudb, zato
se za to točko javni razpis ponovi.

7. Pogodbena vrednost: Oria Compu-
ters d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi v
skupni vrednosti 4,153.200 SIT (z DDV) in
Gambit Trade d.o.o., Savska cesta 3 A,
1000 Ljubljana v skupni vrednosti
7,284.789,60 SIT (z DDV).

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

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

nudbe:
– za točke 1,3,4 in 5: 5,257.068 SIT (z

DDV), 4,153.200 SIT (z DDV);
– za točko 6: 8,048.652 SIT (z DDV),

7,284.789,60 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 10. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov Republike Slovenije

Št. 12/02 Ob-79827
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: (poštni naslov

naročnika, lahko tudi številka telefaksa,
elektronski naslov, telefonska številka in
podobno): Ljubljanska ul. 5, 2000 Ma-
ribor.

3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: računalniška oprema; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
sameznega predračuna iz skupine od A1
do A6.

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

1. ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Lesko-
škova 6, 1000 Ljubljana, za skupino A5;

2. LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor, za skupine A1, A2, A3, A4
in A6.

7. Pogodbena vrednost: ITS:
1,225.036,80 SIT; Lancom: 7,055.220
SIT.

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

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

nudbe:

A1: 3,085.738,56 SIT; 1,988.964 SIT;
A2: 2,938.339,78 SIT; 2,104.646,40

SIT;
A3: 3,066.049,82 SIT; 2,194.646,40

SIT;
A4: 527.794,80 SIT; 473.167,20 SIT;
A5: 1,676.640 SIT; 1,225.036,80 SIT;
A6: 359.616 SIT; 293.796 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-58986.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-79859
1. Naročnik: Osnovna šola neznanih tal-

cev Dravograd.
2. Naslov naročnika: Trg 4. julija 64,

2370 Dravograd, tel. 02/872-08-50, faks
02/872-08-62.

3. Datum izbire: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: računalniška oprema (s potrebno
opremo – priložena specifikacija): 14
osebnih računalnikov, 1 zmogljivejši
osebni  računalnik,  1  digitalni  pro-
jektor.

Kraj dobave: Osnovna šola neznanih tal-
cev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370 Dra-
vograd.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– zahtevana oprema po priloženi speci-
fikaciji,

– najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Liko Pris, d.o.o., Verd
100/A, 1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 3,952.488
SIT.

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

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

nudbe: 4,355.400 SIT, 3,952.488 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: 14. 10. 2002.
Osnovna šola neznanih talcev

Dravograd

Ob-79880
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

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

ve: nakup kombiniranega vozila za pre-
voz potnikov 8+1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena. Izbran ni bil
noben ponudnik, ker nista bili pridobljeni
dve samostojni pravilni ponudbi.
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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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,305.936,36 SIT, 4,294.290 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73350.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2002.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,

Ljubljana

Ob-79903
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001

Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet

13. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: standardna, mrežna in ostala raču-
nalniška oprema, 29 računalnikov, 13
monitorjev, Fakulteta za računalništvo
in informatiko.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) Računalniki: Unistar LC d.o.o., Ljub-
ljana,

b) Monitorji: Oria Computers d.o.o., Za-
gorje.

7. Pogodbena vrednost:
a) 4,938.465,60 SIT,
b) 939.405,60 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 3,
b) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 5,412.612,00 z DDV, 4,938.465,60

z DDV,
b) 1,180.788 z DDV, 939.405,60 z

DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 43-44 z dne 1. 6.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 10. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Št. 17123-06-403-13/2002 Ob-79904
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 30. 8. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: predmet javnega naročila je dobava
programske opreme:

– sklop 1 – aplikativna programska
oprema,

– sklop 2 – sistemska programska
oprema,

– sklop 3 – programska oprema Lotus
Notes,

– sklop 4 – programska oprema Arcser-
ver,

– sklop 5 – programska oprema SPSS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so prispele 4
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Pri analizi ponudb je naročnik ugotovil,
da so vse ponudbe pravilne, primerne in
sprejemljive. Naročnik je za posamezen
sklop izbral najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer na
podlagi edinega merila: najnižja cena.

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

– za sklop 1: Select Technology d.o.o.,
Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3: ITS Intertrade Sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– za sklope 2, 4 in 5 javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 12,096.804 SIT z vklju-

čenim DDV,
– za sklop 3 je 2,442.960 SIT z vključe-

nim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 12,316.014,07 SIT z DDV,

12,096.804 SIT z DDV,
– sklop 3: 2,516.400 SIT z DDV,

2,442.960 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-73054.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-03-308/39-02 Ob-79905
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava
prevoznih sredstev za potrebe MNZ RS:

– sklop 1 – kombinirano intervencijsko
vozilo večje (5+4); 12 kosov,

– sklop 2 – kombinirano intervencijsko
vozilo manjše (4+2); javni razpis ni uspel,

– sklop 3 – osebno specialno vozilo za
prevoz službenih psov – večje (3+3+6); 1
kos,

– sklop 4 – priklopnik za prevoz 6 slu-
žbenih psov; javni razpis ni uspel,

– sklop 5 – osebno specialno vozilo za
izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vo-
zil v cestnem prometu; javni razpis ni uspel,

– sklop 6 – civilno osebno vozilo od
1400 do 1600 ccm; 4 kosi,

– sklop 7 – civilno osebno vozilo kara-
van od 1400 do 1600 ccm; 1 kos,

– sklop 8 – kombinirano vozilo za pre-
voz oseb (8+1); 2 kosa.

Dobava: Ministrstvo za notranje zadeve,
Vodovodna 93a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
ponudbi dveh ponudnikov ne ustrezata
vsem zahtevam predmetne razpisne doku-
mentacije, zato sta bili ponudbi iz nadaljnje-
ga postopka izločeni. Pri pregledu ostalih
ponudb je naročnik ugotovil, do so ponud-
be pravilne. Naročnik je za posamezen
sklop izbral ekonomsko ugodnejšo ponud-
bo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in
sicer na podlagi meril: cena, servisna pokri-
tost na območjih policijskih uprav, čas ga-
rancije in finančno stanje ponudnika.

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

– za sklopa 1 in 3: Citroen Slovenija
d.o.o., Ul. 15. maja 18, 6000 Koper,

– za sklopa 6 in 7: Revoz d.d., Belo-
kranjska 4, 8000 Novo mesto,

– za sklop 8: Summit Motors Ljubljana
d.o.o., Leskoškova c. 4, 1000 Ljubljana,

– za sklope 2, 4 in 5: javni razpis ni
uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je 81,864.968,98 SIT z

vključenim DDV,
– za sklop 3 je 7,098.037,36 SIT z vklju-

čenim DDV,
– za sklop 6 je 9,519.999,98 SIT z vklju-

čenim DDV,
– za sklop 7 je 2,730.000 SIT z vključe-

nim DDV,
– za sklop 8 je 10,440.000 SIT z vklju-

čenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 7,353.311 SIT brez

DDV/kos, 5,685.067,29 SIT brez
DDV/kos,

– sklop 3: 6,600.749 SIT brez
DDV/kos, 5,915.031,13 SIT brez
DDV/kos,

– sklop 6: 2,954.771 SIT brez
DDV/kos, 1,983.333,33 SIT brez
DDV/kos,

– sklop 7: 3,169.876 SIT brez
DDV/kos, 2,275.000 SIT brez DDV/kos,

– sklop 8: 6,180.666 SIT brez
DDV/kos, 4,350.000 SIT brez DDV/kos.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69042.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68470.

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

Ministrstvo za notranje zadeve
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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. 414-04-051/2001 Ob-79459
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in insta-
lacijska dela z zunanjo ureditvijo in priključ-
ki za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne
šole in telovadnice Mirna na Mirni.

5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMOS Inženiring d.d., Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 596,248.956
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 560,474.018 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 710,476.067,30 SIT in 596,248.956
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: Ob-66848.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 7. 2002.

Občina Trebnje

Št. 344-04/02-4 Ob-79462
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija javne poti
JP 829060 Stojnci – Zagojiči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena 80 točk, refe-
rence ponudnika 10 točk in garancijska do-
ba 10 točk. Izbrani ponudnik je zbral najve-
čje število točk od možnih 100.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 14,981.171,40
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,650.880 SIT, 14,981.171,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osno-
vi javnega razpisa brez omejitev.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002,
Ob-75943.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Občina Markovci

Št. 31000-002/02 Ob-79542
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,

4205 Preddvor, preddvor@siol.net, faks
04/275-10-20.

3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dobava daljinskega nadzora
in prenosa podatkov z vso odvisno opre-
mo na mreži daljinskega ogrevanja in si-
stemu kompatibilnih toplotnih postaj. Kraj
izvedbe: Preddvor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu z 2. točko prve-
ga odstavka 20. člena ZJN-1 in mnenja Ura-
da za javna naročila, št. 383/2002-AP.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: El-tec Mulej, d.o.o., Pot na
lisice 7, Bled.

7. Pogodbena vrednost: ker obseg del
ni znan, bo pogodbena vrednost odvisna od
interesa za priključitev.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: odvisno od obsega
gradnje.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročilo je funkcijsko vezano na dobav-
ljeno kotlovsko opremo, izbrano na mednaro-
dnem razpisu pod št. SL-9912.01.01.0003.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Občina Preddvor

Št. 1/2002 Ob-79642
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohorju

1, 2364 Ribnica na Pohorju.
3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba GOI del za izgrad-
njo stanovanjskega bloka I Ribnica na
Pohorju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje d.d.,
Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 59,950.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,480.695 SIT, 59,950.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Občina Ribnica na Pohorju

Št. 312 Ob-79787
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13, Men-

geš.
3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradbeno instalaterska dela
z dobavo opreme za prenovo sanitarij in
kopalnic, Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d., Podmil-
ščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 74,872.222,87
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,130.117,20 SIT, 74,872.222,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 19. 10. 2002.
Dom počitka Mengeš

Ob-79813
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 3. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba postajališča Ljublja-
na–Vodmat.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila:

– višina ponudbene cene – 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

20%,
– rok izvedbe – 20%.
Po navedenih kriterijih je izbrani izvajalec

zbral maks. število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana, Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,876.141
SIT.

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

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

nudbe: 29,932.943,58 SIT, 22,633.323
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. P-6/30-02 Ob-79879
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja vodovoda, kanali-
zacije in čistilne naprave za vas Podgorje.

KS Podgorje – Mestna občina Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izpolnjevanje vseh pogojev iz
razpisne dokumentacije, najnižja ponudbena
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 508,136.684
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 100,267.034,40 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 523,792.512 SIT, 508,136.684 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Št. 9/02, Ob-67547.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 3140/20 Ob-79881
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradbena in obrtniška dela
za izgradnjo elektro nadzorništva Črno-
melj v Črnomlju:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektro instalacije,
– strojne instalacije,
– zunanja ureditev z dovozno cesto in de-

ponijo drogov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (85% delež),
– reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
SCT, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljub-
ljana

7. Pogodbena vrednost:
196,356.441,60 SIT (DDV vključen).

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

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 183,875.512,68 SIT (brez DDV),
163,630.368 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 28. 10. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 352-01/1010/02-03 Ob-79916
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice, tel. 07/384-51-80,
faks 07/384-51-90.

3. Datum izbire: 23. september 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba rekonstrukcije lo-
kalne ceste in vodovoda ter izgradnje jav-
ne razsvetljave, fekalne in meteorne ka-
nalizacije v Meniški vasi ter izgradnje čr-
pališča Podhosta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom Novo mesto, d.o.o.,
Košenice 86, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
252,921.325,96 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 356,594.594 SIT, 252,921.325,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 10. 2002.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 8/2002 Ob-80051
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dobava in montaža svetilk in
EIB krmiljenja v poslovni stavbi naročni-
ka na Kolodvorski ul. 15 v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena 60 točk, garancijski pogoji
20 točk in rok izvedbe del 20 točk. Izbrani
ponudnik je prejel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prelog d.o.o., Cesta XIV.
divizije 4, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 22,828.932
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,859.844,60 SIT; 19,216.015 SIT.

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 obja-
vo: 15. 10. 2002.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. A/21-G/02 Ob-80052
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: modernizacija ceste R3-674
odsek 1384 Zavratec – Bučka v dolžini
2.460.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto

7. Pogodbena vrednost: 269,416.550
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 284,999.117 SIT, 166,965.163 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-46-G/02 Ob-80053
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

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

3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev križišča na cesti
R2-418 Zbure–Škocjan in R3-667 Zbu-
re–Mačkovec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto

7. Pogodbena vrednost: 168,173.541
SIT.

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

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

be: 177,028.772 SIT, 168,173.541 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. A-47-G/02 Ob-80054
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev ceste R3-667/1385
Šmarješke Toplice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto

7. Pogodbena vrednost: 166,336.203
SIT.

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

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

be: 182,079.237 SIT, 166,336.203 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-49-G/02 Ob-80055
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

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

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova ceste Rogla – Pade-
ški vrh na R3-701 odsek 1430 od km
6+500 do km 11+359.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 398,900.072
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 421,663.534 SIT, 398,900.072 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-57-G/02 Ob-80056
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev ceste G1-5/0334
Boštanj–Impoljca od km 2.100 do km
3.260 skozi naselje Log pri Sevnici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:/

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto

7. Pogodbena vrednost: 109,890.218
SIT.

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

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

nudbe: 111,422.956 SIT, 109,890.218
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-59-G/02 Ob-80057
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izdelava protiprašne za-
ščite na cesti RT – 907 Zg. Radovna–
Mojstrana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G7 združenje za cestograd-
njo, GIZ, Tržaška, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 34,400.444
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,022.696 SIT, 34,400.444 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-61-G/02 Ob-80058
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-3/0322 Kapca-Hotiza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakov-
ska ul. 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 237,966.732
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 253,351.698 SIT 237,966.732 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-63-G/02 Ob-80059
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mo-
stu čez Dravinjo v Draži vasi, na cesti
R3-686 odsek 1278, Tepanje–Žiče v km
2.000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 145,939.015
SIT.

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

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

nudbe: 153,213.057 SIT, 145,939.015
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-66-G/02 Ob-80080
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev križišča cesta
R1-209/1088 Lesce – 2. faza semafori-
zacija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 37,216.135
SIT.

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

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

be: 37,876.302 SIT, 37,216.135 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. A-67-G/02 Ob-80061
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev ceste R2-410/1134
Mlaka–Kokrica od km 12+182 do km
13+145.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 402,911.826
SIT.

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

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

nudbe: 419,181.914 SIT, 402,911.826
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-68-G/02 Ob-80062
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-210/1109 Škofja Loka – Žabnica –
Grenc 4, 5 in 6 faza od km 6.500 do km
7.264.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 205,327.344
SIT.

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

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

nudbe: 224,941.940 SIT, 205,327.344
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-71-G/02 Ob-80063
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 8. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja nadomestnega pro-
pusta čez hudournik v Škednju na
R3-686/1279.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 88,788.623
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,290.883 SIT, 88,788.623 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-73-G/02 Ob-80064
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 10. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-3/318 Petajnci-Tišina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad.o.o., Bakov-
ska 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 145,999.855
SIT.

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

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

nudbe: 149,256.601 SIT, 145,999.855
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-75-G/02 Ob-80065
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

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

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: preplastitev ceste G1-3/315
Lenart–Benedikt.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 89,986.151
SIT.

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

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

nudbe: 103,203.928 SIT, 89,262.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-77-G/02 Ob-80066
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/478-80-02 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev ceste R2-435/1431
v Limbušu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 46,080.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,093.527 SIT, 46,080.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. A-78-G/02 Ob-80067
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

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

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: ureditev avtobusnega posta-
jališča ob G1-1 odsek 0244 Brezno –
Ruta od km 3.880 do km 4.020.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,463.452
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,543.395 SIT, 11,103.697 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 90005-8/2002-21 Ob-79460
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: informacij-

ska posodobitev sistema za izdajanje po-
datkov in finančnega poslovanja v zvezi
z izdajanjem podatkov Geodetske upra-
ve Republike Slovenije – naloga 1: delna
implementacija modela za izdajanje po-
datkov Geodetske uprave Republike Slo-
venije, – naloga 2: informacijska poso-
dobitev finančnega poslovanja v zvezi z
izdajanjem podatkov Geodetske uprave
Republike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za nalogo 1: cena od 0 do
51 točk, kvalifikacije pondunika in izvajalcev
od 0 do 20 točk, reference vojde naloge in
sodelujočih strokovnjakov od 0 do 19 točk,
metodološki pristop od 0 do 10 točk; za
nalogo 2: cena od 0 do 61 točk, kvalifikacije
ponudnika in podizvajalcev od 0 do 20 točk,
reference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov od 0 do 19 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naloga 1: Hermes Plus d.d.,
Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana; naloga 2:
MAOP d.o.o. Ljubljana, Moškričeva 39,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: naloga 1:
38,850.000 SIT; naloga 2: 6,967.459,32
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: naloga 1: 2;
naloga 2: 1 ponudba – naročilo oddano po
postopku s pogajanji.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: naloga 1: 41,497.760 SIT in
38,850.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo za nalogo 2 je dvakrat po-
novljeno, po mnenju Urada za javna naročila
je naročilo oddano v postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90415-12/2002-12 Ob-79461

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-
stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 21. 8. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-79-G/02 Ob-80068
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-1265 Črna–Šentvid od km 20.200 do
km 20.700.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Ul. Savinj-
ske čete 6, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 67,332.599
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,549.021 SIT, 67,332.599 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Datum: 18. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. A-80-G/02 Ob-80069
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-1-221/1218 Separacija v Zagorju
1. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – vodilni
partner, SGP Zasavje, Savinjska c. 15, 1420
Trbovlje – partner.

7. Pogodbena vrednost: 548,595.482
SIT.

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

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

be: 590.559.339 SIT, 548,595.482 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

4. Vrsta in obseg storitev: skaniranje
aeroposnetkov, izvedba aerotriangulaci-
je, izdelava ortofotov in izrisov ortofotov
v letu 2-02; 255 listov DOF, 100 liste AT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glavni merili sta bili cena (60
točk) in rok (20 točk), zagotavljanje kakovo-
sti storitve (20 točk). Cena je bilo odločilno
merilo glede na ponudbe. Izbran je bil izvaja-
lec, ki je zbral največje število točk glede na
objavljena merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski inženiring Mari-
bor – Geoin d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,869.284 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 7,430.370 SIT, 5,869.284 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 15. 10. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 044-01/2002-22/8 Ob-79464
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Sloveni-

ja, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/478-97-50, Mirjana Erdelji,
elektronski naslov: mirjana erdelji@dz-rs.si.

3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja

računalniškega konferenčno glasovalne-
ga sistema v veliki dvorani Državnega
zbora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena za razvoj in namestitev
programske opreme, cena za osnovno vzdr-
ževanje, metodologija, zanesljivost, diagno-
stika, testiranje in rok izvedbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comland, razvoj informacij-
skih rešitev, d.o.o., Kotnikova ulica 30, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,747.686,89
SIT (z vključenim davkom na dodano vre-
dnost).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,584.000 SIT in 23,620.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave na podlagi pred-
hodnega soglasja Urada za javna naročila št.
510/02-A.P.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Republika Slovenija
Državni zbor

Ob-79470
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d.
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2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. Vrsta in opis storitve: izdelava PGD –
Centra za ravnanje z odpadki Sežana, na
podlagi že izdelanega idejnega projekta.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: način se oddaja v celoti, oddaja po
sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe del: Centralno odlagali-
šče Sežana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo ponudbo samo v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del 1. 12.
2002, dokončanje del 31. 1. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalno stano-
vanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2,
6210 Sežana, kont. oseba mag. Vlasta Ku-
kanja,u.d.biol., tel. 05/73-11-240, faks
05/73-11-201, e-mail: ksp.sezana.vla-
sta@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0034825420, Banka Ko-
per, pred dvigom razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Se-
žana, v zapečateni kuverti s pripisom “ Po-
nudba za izdelavo PGD CERO Sežana – ne
odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 11. 2002
ob 10. uri na upravi Komunalno stanovanj-
skega podjetja d.d., Partizanska cesta 2, Se-
žana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je minimalno 60 dni od prejema potrjene
situacije.

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

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

15. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 25. 11. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.

Št. 17123-04-308/15-02 Ob-79535
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega razpisa je izvajanje storitev fizičnega
varovanja Azilnega doma, in sicer zajema:

– varovanje oseb, premoženja in objekta
ter zagotavljanje asistence pri prevozu prosil-
cev za azil na določene loakcije;

– opravljanje receptorske službe;
– preverjanje upravičenosti vstopa in iz-

stopa iz objekta,
– delni pregled oseb s sumljivo prtljago

ter pregled s kovinskim detektorjem,
– opravljanje občasnih obhodov notranjo-

sti in okolice objekta ter parkirnih mest in
spremljanje dogajanja na monitorjih video
nadzora objekta,

– vodenje knjige dežurstva in obiskov ter
poročanje vodji operativne službe;

– vodenje knjig napak in okvar;
– obveščanje operativne službe v prime-

ru okvare zgradb in pristojnega dežurnega
vzdrževalca na dom;

– nadzor nad javnim redom in mirom v
objektu;

– vodenje določenih evidenc z uporabo
računalnika v programu Windows (Word, Ex-
cel).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da v
ponudbah dveh ponudnikov predloženi do-
kumenti ne ustrezajo zahtevam predmetne
razpisne dokumentacije, zato sta bili ponud-
bi iz nadaljnjega postopka izločeni.

Naročnik je izbral ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala me-
rilom: cena, strokovna priporočila, urejenost
sistema kakovosti in finančno stanje ponu-
dnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Ljubljana, d.d., Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,740.800
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: 41,207.040 SIT z vključenim DDV,
35,740.800 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002,
Ob-66504 in v Uradnem listu RS, št. 32-33
z dne 12. 4. 2002, Ob-67327.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2914/03 403-86/02 Ob-79541
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-56-35.

3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotavlja-

nje asistence pri uporabi strojne in pro-
gramske opreme ter izvajanje svetoval-
nih storitev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izvedel postopek
v skladu z 2. odstavkom 1. točke 20. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1). Za mnenje
je zaprosil tudi Urad za javna naročila, ki je
dne 17. 7. 2002 izdal pozitivno mnenje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIL Podatkovne komuni-
kacije, d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: letna pogodbe-
na vrednost znaša 30,216.339,21 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 9. 10. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve

Policija
Generalna policijska uprava

Št. 34001-001/01 Ob-79543
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,

4205 Preddvor, preddvor@siol.net, faks
04/275-10-20.

3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

osnovnošolskih otrok.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu z 2. točko prve-
ga odstavka 20. člena ZJN-1 in zaprosila za
mnenje Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alpetour – potovalna agenci-
ja, d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: vrednost je od-
visna od števila izdanih vozovnic po cenah, ki
so določene za prevoz potnikov v linijskem
cestnem prometu.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 15. 10. 2002.
Občina Preddvor
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Št. 2411-02-001 Ob-79532
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Urad za železnice.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-18, faks
01/478-81-48.

3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava stro-

kovno razvojne naloge z naslovom “Stro-
kovne podlage za cenovno politiko Re-
publike Slovenije za področje javnega
potniškega prometa“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– kvaliteta predloženega osnutka naloge:
od 0 do 40 točk,

– reference ponudnika: od 10 do 30
točk,

– ponudbena cena: od 0 do 20 točk,
– rok izvedbe del: od 0 do 10 točk.
Izbrani ponudnik je prejel največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Prometni institut Ljubljana,
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT z DDV.

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

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

be: 15,000.000 SIT z DDV, 4,080.000 SIT
z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 10. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

Ob-79790
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava PGD

in PZR “Posodobitev ENP in izvedba da-
ljinskega vodenja ENP na progah Dobo-
va–Ljubljana–Jesenice in Zidani Most–
Šentilj”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je zbral mak-
simalno število točk v skladu z merili v razpi-
sni dokumentaciji:

– višina ponudbene cene – 70%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

18%,
– rok izvedbe javnega naročila – 12%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Korona d.d., Cesta v Mestni
log 88a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,059.762,40
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 29,778.000 SIT, 27,059.762,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve 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 obja-
vo: 18. 10. 2002.

RS Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

Ob-79791
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: “izdelava štu-

dije variant za usek Križni vrh na odseku
proge Poljčane-Slovenska Bistrica“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila:

– višina ponudbene cene – 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

30%,
– rok izvedbe javnega naročila – 10%.
Po navedenih kriterijih je izbrani izvajalec

zbral maksimalno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje Ljub-
ljana d.d., Vilharjeva 16a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 69,865.716
SIT (vključuje DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 24,793.716 SIT.

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

be: 70,904.916 SIT, 69,865.716 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: 18. 10. 2002.
RS Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet Maribor

Ob-79793
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava PGD

“Modernizacija SV naprav na progi Diva-
ča–Koper”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je zbral mak-

simalno število točk v skladu z merili v razpi-
sni dokumentaciji:

– višina ponudbene cene – 65%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

20%,
– rok izvedbe javnega naročila – 15%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Informatika Inženiring,
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 108,877.551
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 62,340.924 SIT.

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

be: 118,617.246 SIT, 108,877.551 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 10. 2002.
RS Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 1284 Ob-79820
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: poskusni po-

lji prekrivk jalovišč Boršt in Jazbec.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: cena: 60 točk, rok plačila: 10
točk, reference podjetja: 30 točk. Izbrani po-
nudnik je pridobil največje število točk (100).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
63,994.540,68 SIT z DDV.

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

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

be: 64,602.948,69 SIT, 63,994.540,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 10. 2002.

Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.

Št. 404-08-79/2002-15 Ob-80020
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

24-26, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nezgodno za-

varovanje oseb MORS od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003.

Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na

služenju vojaškega roka v SV za ves čas
trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do
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30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na dan), v
vojaško službo vpoklicani pripadniki rezer-
vne sestave SV v poveljstvih, enotah in zavo-
dih v RS, vključno s pripadniki rezervne se-
stave vojaške policije tako, da rezervni sesta-
vi zavarovanje teče le v času, ko odidejo od
doma na obveznost (neposredno opravljanje
vojaške službe, vojaške vaje, druga uspo-
sabljanja ipd.), med obveznostjo in do vrnitve
domov (skupaj 6000 oseb);

1.2. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se na njih opravlja vojaška
služba za čas razporeditve na tem delovnem
mestu za ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12 mesecev -
24 ur na dan) (100 oseb);

1.3. Potniki na zračnih plovilih v času vož-
nje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri
reševanju ob nesreči s plovilom (100 oseb);

1.4. Potniki na vodnih plovilih v času vož-
nje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in
pri reševanju ob nesreči s plovilom (7oseb);

1.5. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 10.
2002 do 30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur
na dan) (20 oseb);

1.6. Državljani, ki sodelujejo na usposab-
ljanjih in vajah civilne obrambe v organizaciji
zavarovalca v času, ko odidejo od doma na
obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (10 oseb);

1.7. Inšpektorji Inšpektorata RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na dan)
(53 oseb);

1.8. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in
pomoč, osebe, ki prostovoljno sodelujejo v
Civilni zaščiti, delavci Uprave RS za zaščito
in reševanje in uprav za obrambo v času
izvajanja delovne dolžnosti, v času službenih
potovanj doma in v tujini, sodelovanja na va-
jah in drugih oblikah usposabljanja, udele-
ženci usposabljanj v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS, udeleženci uspo-
sabljanj v programih, ki jih organizira Uprava
RS za zaščito in reševanje oziroma Izobraže-
valni center za zaščito in reševanje RS, zuna-
nji predavatelji in inštruktorji v Izobraževal-
nem centru za zaščito in reševanje RS, vsi
do tu navedeni pod to točko - 1.8. - v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med ob-
veznostjo in do vrnitve domov, poveljnik Ci-
vilne zaščite RS in člani Štaba Civilne zaščite
RS ter poveljniki in člani regijskih štabov Ci-
vilne zaščite ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12 mesecev -
24 ur na dan) (skupaj 300 oseb);

1.9. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obram-
bo in delavci MORS, ki so s sklepom mi-
nistra določeni za prenos odločitev o izvaja-
nju ukrepov za pripravljenost in povelj za iz-
vajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševal-
cev ukrepov za pripravljenost MORS v času
opravljanja nalog, ko odidejo od doma na
obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (30 oseb).

Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandi-

dati za pilote štipendiste med selektivnim le-
tenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in

izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in pri
postopkih, povezanih z uporabo plovila (sku-
paj 90 oseb);

2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovilom
in pri postopkih, povezanih z uporabo plovila
(25 oseb);

2.3. Demonterji min, pirotehniki in piro-
mehaniki, pripadniki enot za varstvo pred ne-
eksplodiranimi ubojnimi sredstvi, delavci, ki
opravljajo delo kot skladiščniki in vzdrževalci
streliva MES in raket, izvajalci testiranja stre-
liva in orožja ter poveljniki pionirskih oddel-
kov, vodov in čet ter potapljači v času, ko
odidejo od doma na obveznost, med obvez-
nostjo in do vrnitve domov (skupaj 70 oseb);

2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani
športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji gor-
ske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času, ko
odidejo od doma na obveznost, med obvez-
nostjo in do vrnitve domov (skupaj 40 oseb);

2.5. Vojaški diplomatski predstavniki ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003 - 12 mesecev - 24 ur na dan)
(20 oseb);

2.6. Sodelavci za materialno tehnične za-
deve v Sektorju za civilno obrambo v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med ob-
veznostjo in do vrnitve domov (2 osebi).

Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operacijah,

ki so nameščeni na kriznem območju z ne-
pretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziro-
ma pogostimi incidenti – po seznamu zava-
rovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 - 12 mesecev -
24 ur na dan) (170 oseb).

Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno od-
škodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.

– storitev po prilogi IA zakona o javnih
naročilih in sicer pod št. 6. finančne storitve,
a) zavarovalniške storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki, ki so izpolnili po-
goje za usposobljenost in sposobnost, so bili
ocenjeni na podlagi naslednjih ocenjevalnih
meril:

a)
– cena – utež: 0,8.
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme

10 točk, ostali pa prejmejo
– procentualno ustrezno manjše število

točk, in sicer glede na procentualno vrednost
odstopanja njegove ponudbene cene od ce-
ne najugodnejšega ponudnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 – ((B – A) / A) * 10
oziroma ocena = (10 – ((B – A) / A) * 10)

* utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
b)
– finančno stanje – utež: 0,2.
Količnik pokrivanja garancijskega sklada

v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimu-
mom.

Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede

na procentualno vrednost odstopanja količ-
nika ocenjevane ponudbe od najvišjega ko-
ličnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji.
Končni izračun oziroma ocena je sešte-

vek ocene merila pod točko a. (cena) in toč-
ko b. (finančno stanje).

Strokovna komisija je pregledala in v skla-
du z merili iz objave javnega razpisa in iz
razpisne dokumentacije ocenila vse pravo-
časne in pravilne ponudbe.

Strokovna komisija je na podlagi oprav-
ljene analize ponudb ugotovila, da je naju-
godnejša ponudba v skupni vrednosti
49,332.244,48 SIT z vključenim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, posredo-
vana s strani zavarovalnice: Adriatic zavaro-
valna družba Koper d.d., ki je dosegla najvi-
šjo oceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adriatic zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a,
6503 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 49,332.244,48
SIT.

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

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

be: 63,841.234 SIT in 49,332.244,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 10. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 7593/720 Ob-80023
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

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

8270 Krško, tel. 07/48-02-348, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

toplotnih prenosnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Framatome ANP, Tour Fra-
matome, 92084 Paris La Defense cedex,
France.

7. Pogodbena vrednost: 860.770 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 156.783 EUR.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 10. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Javni razpisi

Št. 635-4/2002 Ob-79893
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02 in 80/02), Pravilnika o fi-
nanciranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99
in 46/01), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju (Ur. l. RS, št.
100/99, MP- 29/99), in Zapisnika o 2.
zasedanju Skupnega slovensko-ameriške-
ga odbora za znanstveno tehnološko sode-
lovanje z dne 11. 9. 2001, Ministrstvo Re-
publike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-ameriških znanstveno
tehnoloških projektov v obdobju

2003 – 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) raziskovalcev iz Republike Sloveni-
je in raziskovalcev iz Združenih držav Ameri-
ke, ki bodo izvajali skupne raziskovalne pro-
jekte v obdobju od 1. 1. 2003 do 31.12.
2004 (kratki obiski do 14 dni, dolgi obiski
od 15 do 30 dni).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji vi-
šini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske raziskovalce ob obiskih v ZDA,

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za ameriške raziskovalce ob obi-
skih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni),

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečnega nadomestila (za na-
mene dnevnic) v SIT protivrednosti za ame-
riške raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od 15 do 30 dni).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja v ZDA in prevoznih stroškov ameriških
partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji
obvezno dogovoriti s svojimi partnerji in o
tem predložiti pisno zagotovilo ameriškega
partnerja.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih,

– projekti so 2-letni,
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v

naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,

določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),

– vsebine predlogov projektov se morajo
navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane programe JRO,
ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane oziroma sofinancirane pro-
jekte temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja, ali odobrene mednarodne projekte (zla-
sti npr. sodelovanje v 5. okvirnem programu
EU na področju raziskav, tehnološkega raz-
voja in predstavitev) oziroma s strani Mini-
strstva za gospodarstvo sofinancirane razvoj-
no tehnološke projekte (obvezno navesti ši-
fre in naslove projektov), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.

5. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-

nost raziskav,
– interes za sodelovanje - komplemen-

tarnost skupin,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– dosedanje sodelovanje z ameriškim

partnerjem,
– prednost pri izbiri bodo imeli projekti,

ki jih financirajo ameriške agencije.
6. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:
a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-

datki o vlagatelju, nosilcu projekta in ostalih
sodelujočih raziskovalcih, vsebino projekta
ter podatki o ameriškem partnerju,

b) kratka življenjepisa nosilca projekta in
ameriškega partnerja z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanaša-
jo na vsebino projekta,

c) navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani,

d) pregled predlaganih obiskov za dve
leti,

e) opis dosedanjega sodelovanja ter na-
vedbo skupnih publikacij,

f) dokazilo o ameriškem sofinanciranju
projekta (pisna izjava ameriškega partnerja
o sofinanciranju medsebojnih obiskov).

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.

8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. januar 2003.

9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2003 do 31. decembra 2004.

10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-ameriških projektov v obdobju
2003 – 2004“ morajo vlagatelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS
za šolstvo, znanost in šport, glavna pisarna,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno pet-
ka, 10. januarja 2003 do 12. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za vodenje postopka.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
ponedeljek, 13. januarja 2003 ob 9. uri.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma v 15 dneh od dneva ocenjeva-
nja vlog.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, tel. 01/4784-690, elektronska poš-
ta: alenka.mihailovski@gov.si. Razpis in pri-
javni obrazci bodo po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS objavljeni tudi na splet-
nih straneh Ministrstva RS za šolstvo, zna-
nost in šport, vlagatelji pa razpisno doku-
mentacijo jih lahko dvignejo tudi v Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-79550

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice

1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve.

2. Naslov prodajalca (poštni naslov, šte-
vilka telefona in številka telefaksa): Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-97-300, faks 01/58-97-347.

3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 4.000 ton pšenice (poreklo
ZDA). Najmanjša količina, ki jo mora ponu-
dnik odkupiti, je 25 ton.

4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve v Republiki Sloveniji.

5. Najnižja cena: 36 SIT/kg pšenice, fco
skladišče Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve.

Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, ima
prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje
količine pšenice. Po ocenitvi ponudb Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z
najugodnejšo kombinacijo ponudb.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti na ŽR
50101-603-402300.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku desetih dni po odpi-
ranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogod-
be ne sklene, naročnik priloženo kavcijo
zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevzemom
pšenice na ŽR 50101-603-402300 ali v ro-
ku 30 dni po prevzemu pšenice, če zavaruje
plačilo z bančno garancijo, ki jo mora dosta-
viti v roku petih delovnih dni po podpisu po-
godbe. Bančna garancija se mora glasiti na
vrednost pogodbene količine pšenice in z
rokom dospelosti 15 dni po preteku obvez-
nosti plačila. Položena kavcija se v primeru
takojšnjega plačila všteje v kupnino oziroma
se v primeru plačila z odlogom vrne po izpol-
nitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku pet-
ih delovnih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije o razpisu (kvali-
teta pšenice in lokacije skladiščenja, …):
Dušan Šelih, tel. 01/58-97-327, faks
01/58-97-347.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 14. 11. 2002 do
10. ure.
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Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
pšenice-ne odpiraj!«

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.

12. Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezrve

Št. 650-7/02 Ob-79512
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) objavlja Občina
Medvode,Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 2003
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje programov:

A) šport otrok in mladine (»Zlati sonček«,
»Krpan«, tečaji plavanja in šolska športna
tekmovanja),

B) šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek –
športne šole, športno rekreacijska dejav-
nost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek),

C) kakovostni šport,
D) vrhunski šport,
E) šport študentov in občanov starih nad

65 let,
F) izobraževanje strokovnega kadra,
G) športne prireditve,
H) investicij, investicijskega in rednega

vzdrževanja objektov ter opreme.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna društva
in zveze društev, ki izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto;

– delujejo skladno z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) in Za-
konom o športu (Uradni list RS, št. 22/98).

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvidenim
številom udeležencev, krajem izvajanja pro-
grama in urnikom ter predložiti dosežene re-
zultate za vsako delujočo vrsto v športu za
dosežek – športne šole, športu za odrasle –
športu za dosežek in kakovostnem športu.
Upoštevajo se rezultati panožnih športnih zvez.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu pre-
dložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Občine Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 30. 11.
2002.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje špor-
tnih programov v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 2003.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, Oddelek za družbene de-
javnosti, p.p. 54, 1215 Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, 031/599-388.

Občina Medvode

Št. 173/6 Ob-79529

Javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

vgradnjo opreme za center vodenja
SENG

1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gori-
ca d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica.

2. Predmet naročila: dobava in vgradnja
opreme za center vodenja SENG.

3. Kraj dobave in izvedba del: objekti
SENG.

4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava opreme in montaža. Dela se oddajo
po sklopih:

– sklop A: video nadzor,
– sklop B: stenski prikazovalnik,
– sklop C: naprave računalniškega si-

stema daljinskega vodenja.
5. Datum dobave in izvedbe: po termin-

skem planu iz razpisne dokumentacije.
6. Dvig razpisne dokumentacije in do-

datne informacije: na sedežu družbe pri Raj-
ku Volk, univ. dipl. inž. el., tel.
05/33-96-373, faks 05/33-96-315, v ro-
ku od 4. 11. 2002 do 8. 11. 2002.

7. Pogoji za prevzem razpisne dokumen-
tacije: dvig je možen ob predhodni telefon-
ski najavi in le ob predložitvi potrdila o plači-
lu razpisne dokumentacije.

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) je potrebno plačati na TRR
04750-0000545385 pri Nova KBM d.d.
Maribor.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 26. 11. 2002 do 11. ure.

10. Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbe: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 2002 ob 12. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, sejna soba.

12. Finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od neto ponudbene cene.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: po razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 50%,
– ustreznost opreme – 30%,
– možnost vzdrževanja – 10%,
– plačilni rok – 5%,
– garancijska doba – 5%.
15. Druge zahteve: po razpisni doku-

mentaciji.
Soške elektrarne

Nova Gorica d.o.o.

Št. 37/20 Ob-79530
SENG, d.o.o., Nova Gorica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo jezovnih
zapornic in vtočnih rešetk HE Plave –

jez Ajba
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Go-

rica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca.

2. Predmet naročila: obnova jezovnih
zapornic in vtočnih rešetk HE Plave–jez
Ajba.

3. Kraj dobave in izvedba del: jez Ajba.
4. Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:

dobava opreme in montažno-demontažna
dela, dela se oddajo v celoti.

5. Datum dobave in izvedbe: po termin-
skem planu in v odvisnosti od hidroloških
razmer.

6. Dvig razpisne dokumentacije in do-
datne informacije: na sedežu družbe pri Oto-
kar Pavlinu, univ. dipl. inž., tel.
05/33-96-344, faks 05/33-96-315, v ro-
ku 14 dni od objave razpisa.

7. Pogoji za prevzem razpisne dokumen-
tacije: dvig je možen ob predhodni telefon-
ski najavi in le ob predložitvi potrdila o plači-
lu razpisne dokumentacije.

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT (v ceni
je vključen DDV) je potrebno plačati na TRR
04750-0000545385 pri Nova KBM d.d.
Maribor.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 11. 2002 do 12. ure.

10. Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbe: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 2002 ob 13. uri na sedežu družbe
Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva
20, sejna soba.

12. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od neto ponudbene ce-
ne.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: po razpisni dokumentaciji.

14. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70%,
– reference – 10%,
– plačilni rok – 10%,
– garancijska doba – 10%.
15. Druge zahteve: po razpisni doku-

mentaciji.
Soške elektrarne

Nova Gorica d.o.o.

Št. 15000-0002/2002 Ob-79536
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02) objavlja Mestna
občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Mur-
ska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje projektov in

programov na naslednjih področjih:
A) socialnega varstva in
B) zdravstvenega varstva.
1. Predmet razpisa so: programi nevla-

dnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavo-
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dov, ki delujejo na področju socialnega var-
stva in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in or-

ganizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje pro-
stega časa otrok in mladostnikov ter invali-
dnih otrok med poletnimi počitnicami,

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,

– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in staro-
stnih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za sto-
rilce nasilnih dejanj,

– programi vključevanja socialne izklju-
čenosti invalidnih oseb,

– programi za svetovanje, pomoč in re-
habilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,

– programi za zmanjševanje nasilja nad
ženskami in otroki,

– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in dru-
gim osebam v osebnih stiskah,

– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alko-
hola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,

– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbu-
jajo širjenje prostovoljnega dela starih sa-
mih ter prostovoljnega dela za stare.

Pod B)
– programi društev in organizacij, ki de-

lujejo v javnem interesu na področju zdrav-
stvenega varstva,

– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

– programi za promocijo zdravja v Me-
stni občini Murska Sobota,

– programi za vzgojo otrok in mladostni-
kov za zdrav način življenja,

– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdra-
vja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,

– programi svetovanja, pomoči in reha-
bilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih sto-
ritev.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis.

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prija-
vijo program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdrav-

stveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejav-
nosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih pro-
gramov,

– dobrodelne organizacije kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in profitne organizacije, ki jih v

skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne in zdravstvene potrebe svojih članov,

– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo pose-
bne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalid-
nosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo ob-
činske programe na področju socialne in
zdravstva ali občinske programe za izboljša-
nje kvalitete življenja za občane MO Murska
Sobota.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje MO Murska Sobota oziroma njene
občane.

3. Orientacijska vrednost razpisa.
Orientacijska vrednost razpisa za obe po-

dročji za leto 2003 je 17,800.000 SIT, in
sicer:

– za področje A: 13,600.000 SIT,
– za področje B: 4,200.000 SIT.
4. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov (udeležen-

cev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2003 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so regis-
trirani za opravljanje socialno varstvenih sto-
ritev - namesto odločbe ali sklepa o regis-
traciji se lahko predloži odločba o statusu
društva, ki deluje v javnem interesu na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva,

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet (ne velja za javne zavode, katerih
ustanovitelj je MO Murska Sobota in za izva-
jalce programov, ki so zaključni račun že
predložili k poročilu o izvajanju programa za
preteklo leto),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.

7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 30. 11. 2002 na naslov Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisanem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Mestne občine Murska Sobota).

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj –
ponudbe za razpis” in s pripisom “za podro-
čje A” oziroma “za področje B”, odvisno od
tega, za katero razpisno področje ponudnik
oddaja ponudbo.

Ponudniki lahko kandidirajo z enim pro-
gramom ali projektom za sredstva samo na

enem od razpisnih področij. V primeru, da
prijavitelj pošilja več programov, mora biti
vsaka ponudba poslana v posebni kuverti z
ustreznimi oznakami.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje ponudb bo strokovna
komisija opravila v ponedeljek 9. decembra
2002, ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Murska Sobota. Odpiranje ponudb ne bo
javno. V primeru nepopolno izpolnjenih pri-
jav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisi-
ja ponudnike pozvala da v 8 dneh dopolnijo
ponudbo. V primeru, da ponudniki v roku
ponudbe ne bodo dopolnili, bo ponudba
izločena kot nepopolna.

9. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja ponudb.

10. Kraj in čas, kje lahko ponudniki dvig-
nejo razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo dobijo zainteresirani na naslo-
vu Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
vložišču Mestne občine Murska Sobota, pri-
tličje, pri Pučko Amaliji. Vse dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobijo zainteresi-
rani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12.
uro na Oddelku za gospodarske in nego-
spodarske dejavnosti, tel. 531-10-00, in-
terna 478.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 46403-18/2001 Ob-79527
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,… 51/02),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97), v skladu z Uredbo o po-
stopkih prodaje in drugih oblikah razpola-
ganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01, 103/01), Odloka o stavbnih
zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
(Ur. l. RS, št. 5/00 ter sklepa Občinskega
sveta Mestne občine Slovenj Gradec, z dne
10. 10. 2002, objavlja Mestna občina Slo-
venj Gradec

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

stavbnega zemljišča za izgradnjo
poslovno-trgovskega objekta za

prodajo blaga široke potrošnje (z
gradbenim, instalacijskim, lesnim,

kovinskim, elektro in drugim
materialom)

1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec.

2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče s
skupno površino 6.147 m2. Kompleks se
prodaja kot celota in predstavlja: parc. št.
1069 k. o. Slovenj Gradec – travnik v izmeri
4.347 m2, del zemljišča s parc. št. 1007/1
k. o. Slovenj Gradec – travnik v izmeri
1800 m2.

3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
2. točke znaša 26 EUR za 1 m2, oziroma
159.822 EUR za celotno zemljišče, s povr-
šino 6.147 m2, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila.

4. Uspeli ponudnik nosi tudi vse investi-
torske stroške (stroški geodetske odmere,
komunalni prispevek in ostale prispevke za
priključke, stroške soglasij in dovoljenj),
stroške izgradnje priključkov na ceste, stro-
ške za izgradnjo parkirnih prostorov, s ce-
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lotno ureditvijo tega prostora ter stroške no-
tarskega zapisa in davek na promet nepre-
mičnin.

5. Razpisni pogoji:
Stavbno zemljišče je namenjeno izgradnji

poslovno-trgovskega objekta za prodajo bla-
ga široke potrošnje (z gradbenim, instalacij-
skim, lesnim, kovinskim, elektro in drugim ma-
terialom), v skladu z Zazidalnim načrtom za
del območja »Ct 1 – južni vstop 2« v Slovenj
Gradcu, ki ga je izdelal ZUM Maribor, Urbani-
zem, planiranje, projektiranje d.o.o.

Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stav-
bnega zemljišča je 8 dni od pravnomočno-
sti sklepa komisije za izvedbo javnega razpi-
sa, o izbiri ponudnika.

Pričetek gradnje je v letu 2002, rok za
dokončanje pa v letu 2003. V primeru, da
uspeli ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne
prične z gradnjo oziroma ne konča z delom
v predpisanem roku, je dolžan stavbno zem-
ljišče vrniti Mestni občini Slovenj Gradec v
prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih
je le-ta imela s postopkom vračanja zemlji-
šča in vso morebitno drugo škodo.

6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vloži-
šče Mestne občine Slovenj Gradec, najka-
sneje do petka, 8. 11. 2002 do 9. ure na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, z oznako »Ponudba na razpis
št. 46403-18/2001 za prodajo zemljišča
za izgradnjo poslovno-trgovskega objekta –
ne odpiraj!«

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plača-
nih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,

– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,

– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

8. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na TRR Me-
stne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, skl. št.
46403/18/2001. Kavcija bo uspelemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspe-
lim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani izbiri.

9. Plačilni pogoji:
– kupec mora celotno kupnino, v enkrat-

nem znesku, poravnati v roku 8 dni od pod-
pisa pogodbe o prodaji stavbnega zemlji-
šča;

– plačilo celotne kupnine je pogoj za pri-
dobitev lastninske pravice na zemljišču.

10. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, dne 11. 11. 2002, ob 9. uri. Komisija
za izvedbo javnega razpisa bo javni razpis
izvedla v skladu z Uredbo o postopkih pro-
daje in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Ur. list RS, št. 47/01).

11. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala kriterije, po na-
slednjem vrstnem redu:

– namenskost objekta,
– sposobnost ponudnika za pridobitev

ostalih zemljišč za izgradnjo objekta po Za-
zidalnem načrtu »Ct 1 – južni vstop 2«, na-
vedenem v 5. točki tega razpisa,

– cena za m2 zemljišča,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje.
12. Mestna občina Slovenj Gradec si pri-

držuje pravico, da z nobenim sodelujočim
ponudnikom ne sklene pogodbe, kljub us-
treznosti ponudbe.

13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko zainteresirani ponudniki dobijo na Me-
stni občini Slovenj Gradec ali po tel.
02/88-12-111 – kontaktna oseba je di-
rektor občinske uprave Ivan Plevnik, univ.
dipl. prav. Na vpogled je zazidalni načrt,
omogočen je ogled zemljišča, po predho-
dni najavi.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-79885
Občina Brežice, Cesta prvi borcev 18,

Brežice objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
1. Predmet prodaje so naslednja nepre-

mičnina:
Stanovanjska soba v pritličju večstano-

vanjske hiše v Stari vasi 68, površine
20,94 m2 s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem na parceli številka 206/1 k.o.
Stara vas. Izklicna cena je po cenitvenem
poročilu stalnega sodnega cenilca in izve-
denca gradbene stroke, aprila 2002
673.637 SIT,

2. Lastnik nepremičnine je Občina Bre-
žice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

3. Prodajali bomo po sistemu “vide-
no-kupljeno“.

4. Nepremičnina bo prepisana na kup-
ca, ko bo podpisana kupoprodajna pogod-
ba in kupnina plačana v celoti.

5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be in samostojni podjetniki s sedežem v Re-
publiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pravne ose-
be morajo predložiti izpisek iz sodnega re-
gistra, samostojni podjetniki priglasitveni list,
fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu.

Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10 % od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Brežice, št.
01209-0100008385.

S potrdilom o plačani varščini se ponudnik
izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne
more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim poobla-
stilom.

Varščina bo najboljšemu ponudniku vra-
čunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku razpisnega roka v sejni sobi
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice ob 12. uri.

8. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena ce-
na, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.

9. Uspeli ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku 8 dni od dneva pod-
pisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogod-
be v tem času ne sklene, izgubi pravico do
vračila varščine. Varščino zadržimo in po-
godbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponu-
dnik ne poravna celotne kupnine.

10. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se bo opravil po plačilu celotne ku-
pnine in stroškov.

11. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.

12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerim koli ponudni-
kom sklenil pogodbo za nepremičnine iz
tega razpisa.

13. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
telefonu 07/49-91-514 vsak dan od 8. do
14. ure, kontaktna oseba je Dragica Lazan-
ski. Ogled nepremičnin je mogoč po pred-
hodnem dogovoru.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
nepremičnin – Stara vas 68“.

Občina Brežice

Javne dražbe

Št. 039-25/2002 Ob-79547

Javna dražba
za prodajo stvarnega premoženja

(osebni avtomobil)
Naročnik: Republika Slovenija Upravna

enota Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje,
tel. 03/899-57-00, faks 03/899-58-40.

1. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: osebni avtomobil VW Golf CL z
naslednjimi karakteristikami:

– Proizvajalec: Volkswagen
– Tip vozila: Golf CL
– Gorivo: bencin
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– Masa praznega vozila: 1.075 kg
– Število sedežev: 5
– Barva vozila: SOM
– Reg. označba: CE 44 - 00 E
– Št. karoserije: WVWZZZ1HZSW146592
– Št. motorja: TIPADZ
– Moč motorja: 66 KW
– Delovna prostornina: 1.781 m3

– Prevoženih kilometrov: 103,604 KM
– Registracija: do 16. 11. 2002.
2. Izklicna cena avtomobila: 532.100 SIT.
3. Ogled avtomobila: 29. 10. 2002 od

9. do 14. ure, v kletnih prostorih Upravne
enote Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje.

4. Pogoji in pravila javne dražbe: avtomo-
bil se prodaja po istemu videno-kupljeno.
Predpisane davčne dajatve in stroške prepi-
sa plača kupec.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: draži-
telji lahko dvigujejo izklicno ceno za 20.000
SIT.

6. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jezku.

7. Rok sklenitve kupoprodajne pogodbe:
pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi.

8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Upravne enote
Velenje: 01100-6390625522, sklic 18
62553-7141998-070000. Po opravljeni jav-
ni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obre-
sti.

9. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na transakcijski račun
Upravne enote Velenje
01100-6390625522, sklic 18
62553-7141998-070000. Položena kavci-
ja se všteje v kupnino. Lastništvo preide na
kupca s plačilom celotne kupnine.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji: dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udele-
žbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. raču-
na) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega
dokumenta) fizične osebe,

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba se

izvaja v skladu z uredbo o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

11. Datum, čas in kraj javne dražbe:
12. 11. 2002 ob 10. uri. Sam potek javne
dražbe se bo odvijal v sejni sobi, št. 5, III.
nadstropje, na naslovu. Republika Slovenija
Upravna enota Velenje, Rudarska 6a, 3320
Velenje.

Upravna enota Velenje

Št. 465-43/2001-0507 Ob-79839
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, na podlagi 17. in 34. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) in na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 –
odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 –
odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba
US RS, 16/02 in 51/02), objavlja

javno dražbo
za odprodajo dveh poslovnih prostorov
v objektu na naslovu Bohoričeva 11 v

Krškem, šestih garaž na naslovu
Bohoričeva 13 v Krškem, osmih garaž
na naslovu Bohoričeva 15 v KRŠKEM,

petih garaž na naslovu Bohoričeva 17 v
Krškem in treh garaž na naslovu

Bohoričeva 19 v Krškem
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
A) poslovni prostor v skupni izmeri

61,97 m2 v pritličju objekta na naslovu Bo-
horičeva 11 v Krškem,

B) poslovni prostor v skupni izmeri
29,80 m2 v pritličju objekta na naslovu Bo-
horičeva 11 v Krškem,

C) pet garaž v posamični izmeri 12,50 m2

in ena garaža v posamični izmeri 17 m2 v
kleti na naslovu Bohoričeva 13 v Krškem,

D) štiri garaže v posamični izmeri
12,50 m2, dve garaži v posamični izmeri
17 m2 in dve garaži v posamični izmeri 20 m2

v kleti na naslovu Bohoričeva 15 v Krškem,
E) štiri garaže v posamični izmeri

12,50 m2 in dve garaži v posamični izmeri
20 m2 v kleti na naslovu Bohoričeva 17 v
Krškem,

F) dve garaži v posamični izmeri 12,50 m2

in ena garaža v posamični izmeri 20 m2 v
kleti na naslovu Bohoričeva 19 v Krškem.

Poslovna prostora se nahajata v individual-
nem objektu poslovno stanovanjskega kom-
pleksa Bohoričeve ulice v Krškem. Individual-
ni objekt je po katastrskih in zemljiškoknjižnih
podatkih lociran na zemljišču parc. št. 2853/1
– stanovanjska stavba v izmeri 2 88 m2, sta-
novanjska stavba v izmeri 2 94 m2 in dvorišče
v izmeri 26 22 m2, ki je vpisana v zemljiškok-
njižni vložek št. 1842 k.o. Krško in je zemlji-
škoknjižno v lasti Občine Krško. Katastrski in
zemljiškoknjižni podatki za individualni objekt
so identični stanju v naravi.

Garaže se nahajajo v skupnih objektih
poslovno stanovanjskega kompleksa Boho-
ričeve ulice v Krškem. Za skupni objekt pote-
ka vzpostavitev etažne lastnine in je po kata-
strskih in zemljiškoknjižnih podatkih lociran
na zemljiščih parc. št. 2860/1 – njiva v izme-
ri 5 45 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
1 73 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vlo-
žek št. 409 k.o. Krško, parc. št. 2861/1 –
njiva v izmeri 5 64 m2, ki je vpisana v zemlji-
škoknjižni vložek št. 1739 k.o. Krško, parc.
št. 2865/1 – travnik v izmeri 19 38 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 77 k.o.
Krško, parc. št. 2865/3 – travnik v izmeri 3
38 m2 in cesta v izmeri 8 95 m2, parc. št.
2865/4 – travnik v izmeri 4 46 m2 in parc.
št. *554 – stanovanjska stavba v izmeri

59 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vlo-
žek št. 1269 k.o. Krško. Zemljišča so zemlji-
škoknjižno v lasti Občine Krško. Katastrski in
zemljiškoknjižni podatki za skupni objekt ni-
so identični stanju v naravi.

Individualni objekt poslovno stanovanjske-
ga kompleksa na naslovu Bohoričeva 11 v
Krškem je bil zgrajen 1993. leta, skupni ob-
jekt poslovno stanovanjskega kompleksa na
naslovu Bohoričeva 13, Bohoričeva 15, Bo-
horičeva 17 in Bohoričeva 19 v Krškem, pa
je bil zgrajen 1990 leta. Objekta se nahajata
v naselju – mesto Krško – staro mestno je-
dro. Komunalna opremljenost zemljišča je
visoka, in sicer zajema javno cestno omre-
žje, parkirišča, javno razsvetljavo, elektriko v
zemeljski izvedbi, vodovod, telefon, KaTV,
meteorno in fekalno kanalizacijo ter toplo-
vod. Zemljišče leži v ureditvenem območju
mesta Krško, kjer je dovoljena gradnja ob-
jektov. Individualni objekt in skupni objekt sta
dobro vzdrževana in potresno varna.

2. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 11. 11. 2002 z začetkom
ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.

3. Izklicne cene:
– za poslovni prostor v skupni izmeri

61,97 m2 v pritličju objekta na naslovu Boho-
ričeva 11 v Krškem je 9,358.974,44 SIT,

– za poslovni prostor v skupni izmeri
29,80 m2 v pritličju objekta na naslovu Boho-
ričeva 11 v Krškem je 4,805.143,49 SIT,

– za posamično garažo v izmeri 12,50 m2

je 779.880,52 SIT,
– za posamično garažo v izmeri 17 m2 je

1,132.677,40 SIT,
– za posamično garažo v izmeri 20 m2 je

1,332.564,40 SIT.
V cenah je vključena tudi solastnina na

pripadajočem delu skupnih prostorov v ra-
zmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in
solastnina na pripadajočih skupnih delih, na-
pravah in zemljišču s pripadajočo komunal-
no opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v ra-
zmerju do vrednosti celotnega objekta.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT za poslovna prostora in 50.000
SIT za posamično garažo.

4. Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejši-
mi dražitelji, bodo v roku 5 dni po opravljeni
javni dražbi sklenjene kupoprodajne pogod-
be z rokom plačila 8 dni od podpisa pogod-
be na račun prodajalca.

5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– pri poslovnih prostorih morajo dražitelji
predložiti dokazila za opravljanje svoje dejav-
nosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120,

– izbrani bodo dražitelji, ki bodo izpolnje-
vali pogoje in ponudili najvišjo ceno,

– pri enaki ponujeni ceni ima prednost
dražitelj, ki je najemnik posamičnega poslov-
nega prostora ali dražitelj, ki je najemnik po-
samične garaže,
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– izbrani dražitelji so dolžni v roku 5 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti kupoprodaj-
ne pogodbe s prodajalcem,

– če izbrani dražitelji ne bodo sklenili ku-
poprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,

– uspelim dražiteljem se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake posamičnega pred-
meta prodaje,

– ogled predmetov prodaje je možen
ob predhodni najavi na sedežu Občine Kr-
ško, tel. 07/49-81-279, kjer so na voljo
tudi ostale informacije o prodaji pri Preskar
Stanislavi,

– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.

Občina Krško

Razpisi delovnih
mest

Ob-79522
Svet Zavoda za gluhe in naglušne, Ljub-

ljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana, razpisu-
je delovni mesti

ravnatelja srednje šole in
ravnatelja doma.
Kandidati morajo za imenovanje na fun-

kcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske pogoje, skladno s 53. in 145. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).

Izbrana kandidata bosta imenovana za
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela za ravnatelja
srednje šole bo 2. 1. 2003 oziroma skla-
dno s sklepom o imenovanju oziroma skla-
dno s soglasjem ministra k imenovanju in
za ravnatelja doma 4. 4. 2003 oziroma
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenova-
nju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najpozneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Za-
voda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojko-
va 74, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Svet Zavoda za gluhe
in naglušne Ljubljana

Ob-79765
Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi

družbe HSE – IIP družba za izgradnjo in-
frastrukture Posavja d.o.o., Trg svobode 9,
8290 Sevnica, objavlja Holding Slovenske
elektrarne d.o.o., Cesta v Mestni log 88a,

1000 Ljubljana, kot ustanovitelj družbe jav-
ni razpis za zbiranje prijav za

direktorja družbe HSE – IIP družba za
izgradnjo infrastrukture Posavja d.o.o.

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi
družbe mora direktor poleg izpolnjevanja
splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še
naslednje zahteve:

– da ima VII. stopnjo izobrazbe tehnične
ali družboslovne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja in

– da obvlada angleški ali nemški jezik.
Direktorja imenuje ustanovitelj družbe za

dobo 4 let.
Kandidati naj prijave s priloženimi doka-

zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in
kratkim življenjepisom pošljejo v roku 15
(petnajst) dni od dneva te objave na naslov:
Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Cesta
v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, s pripi-
som: »HSE IIP – za razpis – ne odpiraj«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh od poteka roka za zbiranje prijav.

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-79767
Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi

družbe HSE Invest d.o.o. družba za inženi-
ring in izgradnjo energetskih objektov,
Obrežna 170a, 2000 Maribor, objavlja Hol-
ding Slovenske elektrarne d.o.o., Cesta v
Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, kot ustano-
vitelj družbe javni razpis za zbiranje prijav za

direktorja družbe HSE Invest d.o.o.
družba za inženiring in izgradnjo ener-
getskih objektov.

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi
družbe mora direktor poleg izpolnjevanja
splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še
naslednje zahteve:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na področju vodenja in
– da obvlada angleški ali nemški jezik.
Direktorja imenuje ustanovitelj družbe za

dobo 4 let.
Kandidati naj prijave s priloženimi doka-

zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in
kratkim življenjepisom pošljejo v roku 15
dni od dneva te objave na naslov: Holding
Slovenske elektrarne, d.o.o., Cesta v Me-
stni log 88a, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»HSE Invest – za razpis – ne odpiraj«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh od poteka roka za zbiranje prijav.

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-79826
Na podlagi 11. člena sklepa o ustanovitvi

Filmskega sklada Republike Slovenije- javne-
ga sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00,
66/01, 84/01 in 85/02) nadzorni svet Film-
skega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada objavlja javni razpis za imenovanje

direktorice/direktorja
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo

delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na

področju poslovanja ali filmske dejavnosti,
– poznavanje področja dela sklada,
– sposobnost za organizacijo in vodenje

dela,

– izkazati aktivno znanje slovenščine in
še najmanj enega svetovnega jezika.

Mandat direktorja traja štiri leta. Delovno
razmerje z izbranim kandidatom se bo skle-
nilo predvidoma 1. 1. 2003.

Prijavi je potrebno priložiti dokazila, kot
so: fotokopija diplome, potrdila o aktivnem
znanju jezikov, življenjepis oziroma osebno
predstavitev s predlogom programa razvoja
oziroma dela sklada, ki naj ne obsega več
kot 12.000 tipkarskih znakov oziroma več
kot 5 tipkanih strani. Kandidati naj prijave z
dokazili pošljejo s priporočeno pošto v roku
15 dni po tej objavi oziroma do 11. 11.
2002 na naslov: Filmski sklad Republike
Slovenije-javni sklad, Miklošičeva 38/5,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj –
razpis za direktorja sklada«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po zaključku javnega razpisa.

Filmski sklad RS – javni sklad

Št. 122-360/2002 Ob-80125
Vlada Republike Slovenije, Gregorčiče-

va 20, Ljubljana, razpisuje na podlagi 34.
člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91, 8/96 in 36/00), 61. člena Zakona
o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in 67/02)
in 16. člena sklepa o organizaciji in začetku
dela Zavoda za gozdove Slovenije (Ur. l.
RS, št. 72/93, 3/94, 43/94, 15/98 in
72/02) prosto delovno mesto

direktorja Zavoda za gozdove Slove-
nije.

Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba gozdarske

smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, morajo

kandidati izpolnjevati še z zakonom določene
splošne pogoje. Izbrani kandidat bo na razpi-
sano delovno mesto imenovan za 4 leta.

Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, 1000 Ljubljana, Dunajska 56, 58, s pri-
pisom “Prijava na razpis za delovno mesto
direktorja Zavoda za gozdove Slovenije.

Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva
objave razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Druge objave

Ob-79528
Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija

RS za regionalni razvoj objavlja

rezultate razpisa
sklenjene pogodbe o dotacijah v

mesecu oktobru 2002
Program in finančna linija: Program Pha-

re čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija
2000, Sklad za male projekte

1. Pogodbe o dotacijah Evropske skup-
nosti sklenjene po razpisu SL0009.03.01,
objavljenem dne 10. 5. 2002
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Koristnik:Ime & lokacija Naziv projekta Lokacija projekta Trajanje projekta Znesek Odstotek
(mesecev) donacije celotne

(EUR) vrednosti
projekta (%)

Društvo za ohranjanje kulturne Academia croppensis - Gorenjska 12 49.950,00 75
in zgodovinske dediščine Kropp-Kropa Umetniško kovaštvo

Občina Slovenska Bistrica Izdelava modelov investicij v boljše Podravje 12 37.092,00 66,9
koriščenje biomase za individualne in
skupinske uporabnike

Občina Vojnik Dobrodošlica raznolikosti Savinjska 12 32.590,00 72,55

Center za kartografijo favne in flore, Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran Podravje; Spodnja Štajerska 12 49.529,14 50,12
Miklavž na Dravskem polju

Srednja biotehnična šola Kranj Čezmejno sodelovanje kmetijskih šol Gorenjska; Graz 12 42.100,00 74,78
na področju izobraževanja za ekološko
predelavo mleka in sadja

Mestna občina Velenje Festivali dveh kultur Savinjska; Avstrijska Koroška 12 49.450,00 47,93

LTO Bohinj Arheološki park »Ajdovski gradec« Gorenjska 12 47.997,00 75

Osnovna šola II Murska Sobota Ekošola Murska Sobota in Pomurska ; Avstrijska Koroška 12 11.427,60 75
Kinderschule Grashalm –
Utirajmo skupno ekološko pot

Kulturno društvo Osem src Odranci Stičišče Pomurje; 12 29.981,20 59,93
Avstrijska Štajerska in Koroška

Občina Črenšovci Dober dan, Romi Pomurska 12 37.498,00 75

Občina Kungota Obmejna panoramska pot Podravska; Koroška, 12 28.890,00 71,57

Podjetniški center Slovenj Gradec Spodbujanje razvoja trženja rokodelskih Koroška 12 12.042,00 64,9
izdelkov Koroške

KGZS - Kranj, Kmetijsko svetovalna služba Turistična sirarska pot po Gorenjska 12 33.110,00 61,71
Bohinjskih planinah

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod, Organizacija, izobraževanje Pomurska, Štajerska, 12 25.398,00 75
Murska Sobota in promocija kmetij, ki se ukvarjajo Koroška, Gorenjska;

z neposredno prodajo Avstrijska Koroška, Štajerska

Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica Keramični center – znanje za sodelovanje Podravska 12 47.710,80 71

Prleška razvojna Agencija, Ljutomer Klopotec Pomurska, Podravska,
Štajerska; Steiermark 12 42.878,25 75

RA Sinergija, Moravske Toplice Mladi, podjetništvo in sodobne tehnologije Pomurska; Avstrijska Koroška 12 31.235,00 73

Tecos, Celje Orodjarstvo kot multikulturna veščina Savinjska; Avstrijska Koroška
in Spodnja Štajerska 12 49.980,00 71,4

Ljudska Univerza Škofja Loka Izboljšave sistema socialnega varstva, Gorenjska 12 46.642,50 75
nege in oskrbe starejših in bolnih ter
njihovih pogojev življenja in bivanja v
prekomejni regiji

Razvojna agencija Sora, Škofja Loka Izboljšajmo kakovost izdelkov podeželja Gorenjska, Koroška,
Savinjska; Avstrijska Koroška 12 44.939,00 74,54

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Regionalni podjetniški portal Podravska 12 49.800,00 65
Maribor

Ozara Slovenija, Maribor Rehabilitacijsko učni center Šober Podravska 12 50.000,00 71,52

Občina Mežica Varovanje in upravljanje prostora Koroška 12 33.557,78 75
pomembnih vodnih virov za slovensko -
avstrijske kraje na obeh straneh Pece

Občina Radlje ob Dravi Razgledni stolp Sv. Pankracij – Koroška; Avstrijska Koroška 12 48.066,00 72,75
panorama dveh dežel
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Koristnik:Ime & lokacija Naziv projekta Lokacija projekta Trajanje projekta Znesek Odstotek
(mesecev) donacije celotne

(EUR) vrednosti
projekta (%)

Tehnološki inovacijski zavod Center za pridelavo, predelavo in trženje
Dravinjske doline, Slovenske Konjice ekoloških in turistično kmetijskih izdelkov Savinjska 12 45.260,00 75

Društvo “Žitek”, Marjanci Novo življenje v opuščenih Pomurje; 12 22.875,73 40,26
podeželskih hišah v Pomurju Vzhodna Avstrijska Štajerska

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-79829
Na podlagi Zakona o postopnem zapira-

nju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št.
61/00), Programa ukrepov za razvojno pre-
strukturiranje regije – Letni izvedbeni pro-
gram 2002 in 2003 (sprejeto na 78. seji
Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6.
2002), Pogodbe o izvajanju štipendiranja
na območju občin Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, skle-
njene med Ministrstvom za gospodarstvo in
Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. ter
Pravilnika o štipendiranju Regionalnega cen-
tra za razvoj, Regionalni center za razvoj
d.o.o., Cesta zmage 35b, Zagorje, razpi-
suje

za študijsko leto 2002/2003
štipendije za višješolski strokovni,

visokošolski, univerzitetni
in podiplomski študij

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje izbranih štipendistov na ob-
močju občin Hrastnik, Laško, Litija, Rade-
če, Trbovlje, Zagorje ob Savi za študijsko
leto 2002/2003.

2. Upravičenci
Štipendije so namenjene za redne in iz-

redne študente višjih strokovnih šol in viso-
košolskih zavodov (univerzitetni in visoki
strokovni programi), ki se izobražujejo na
dodiplomskih ali podiplomskih študijskih
programih z javno veljavnostjo doma ali v
tujini ter se bodo po končanem študiju za-
poslili v eni izmed zasavskih organizacij.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (ob-

čine Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje, Zagorje ob Savi),

– ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja niso starejši
od 26 let (starost kandidatov, ki prvič vlaga-
jo vlogo za uveljavitev pravice do štipendije,
je glede na letnik in izbrani izobraževalni
program lahko ustrezno višja),

– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske
ali druge štipendije,

– imajo ob vpisu na podiplomski študij
javno veljavno diplomo višješolskega ali vi-
sokošolskega zavoda in so dosegli med štu-
dijem najmanj povprečno oceno 7,5.

Pravice do štipendije za dodiplomski štu-
dij ne more uveljaviti kandidat, ki:

– je v delovnem razmerju ali vpisan v
evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za
zaposlovanje,

– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali dru-
go predpisano evidenco na območju Repu-
blike Slovenije,

– je lastnik ali solastnik gospodarske dru-
žbe,

– prejema drugo štipendijo.
Več o štipendiranju in pogojih je oprede-

ljeno v Pravilniku o štipendiranju Regional-
nega centra za razvoj.

3. Višina razpisanih sredstev
Za štipendiranje kadrov v Zasavski regiji

je namenjenih 40,000.000 SIT. Podeljeno
bo okvirno 40 novih štipendij, prednostno
za deficitarne poklice, glede na potrebe za-
savskih organizacij.

4. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloge za štipendije, v skladu s

prejetimi navodili, mora biti s priporočeno
pošiljko poslana na naslov: Regionalni cen-
ter za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Tr-
bovlje, do vključno dne 25. 11. 2002 (velja
poštni žig tega dne).

Vloga mora biti poslana na naslov v zapr-
ti ovojnici z oznako “Vloga za štipendijo –
ne odpiraj“.

Osebna oddaja vlog ni možna.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno

oziroma bodo nepravilno opremljene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene poši-
ljatelju.

4. Popolna vloga
Vloga je popolna, če predlagatelj do

predpisanega roka za oddajo vlog v razpi-
su, predloži pravilno zapečatene dokumen-
te po naslednjem vrstnem redu:

1. prijavni obrazec;
2. dokazilo o državljanstvu in stalnem

prebivališču;
3. originalno potrdilo o vpisu za šolsko

leto 2002/2003;
4. overjen prepis ali overjeno fotokopijo

spričevala oziroma potrdilo o opravljenih iz-
pitih v preteklem šolskem oziroma študij-
skem letu za dodiplomske ter overjeno foto-
kopijo diplome in potrdilo o povprečni oce-
ni v času študija za podiplomske študente,

5. kopijo bančne kartice, tekočega ra-
čuna ali prve strani hranilne knjižice.

6. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Prijavni obrazec lahko kandidati brez pla-
čila prevzamejo na Regionalnem centru za
razvoj d.o.o. (Cesta zmage 35b v Zagorju
ali Gabrsko 12 v Trbovljah), v lokalnih po-
djetniških centrih (Jerebova ulica 8 v Litiji ali
Gabrsko 12 v Trbovljah) ali na Oddelkih za
družbene dejavnosti občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Trbovlje, Zagorje ob Savi.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internet naslovu www.rcr-zasavje.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro, kontaktna ose-
ba mag. Franci Čeč, tel. 03-56-60-530 ali
03-56-60-532, e-mail: franci.cec@rcr-zasa-
vje.si.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komi-

sija bo vloge odpirala 27. 11. 2002.
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene

in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste kandidate, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih kandidati v določe-
nem roku ne bodo dopolnili, bo komisija
zavrgla.

8. Obveščanje o izboru
Kandidati bodo o rezultatih razpisa pisno

obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Regionalni center za razvoj d.o.o.

Ob-79516
Podjetje Higiea d.o.o. razpisuje

dve štipendiji za šolsko leto
2002/2003,

in sicer za prvi in četrti letnik Eurošole v
Ljubljani, Gosposvetska 4, s pogojem: stal-
no bivališče v Občini Trzin.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave pošljite na naslov: Higiea d.o.o.

Blatnica 10, 1236 Trzin.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najka-

sneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo.
Higiea d.o.o., Trzin

Ob-79770
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. St 31/2000
z dne 8. 10. 2002 nad stečajnim dolžnikom
ŽŠ Vzdrževanje d.o.o. v stečaju, Železarska
3, 3220 Štore objavlja stečajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki sku-

pno znašajo 5,456.264,18 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:

1.1 Terjatev do podjetja KLH Trade
d.o.o., Škofja vas, v skupni višini
793.014,46 SIT;

1.2 Terjatev do podjetja ATM d.o.o.,
Šentjur, v skupni višini 2.338.314,51 SIT;

1.3 Terjatve do Slovenske železarne
d.d., Gregorčičeva 98, Ljubljana, v skupni
višini 2,324.935,21 SIT;
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Izklicna cena za komplet terjatev, zniža-
nih za 70% znaša 1.636.879,25 SIT.

Varščina za nakup terjatev znaša:
170.000 SIT.

Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po pred-
hodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točko 1 se prodaja

skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu

»videno – kupljeno in brez jamstev za izter-
ljivost«.

3. Premoženje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogod-
bo v roku 15 dni po prejemu poziva stečaj-
nega upravitelja za sklenitev pogodbe, ku-
pnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

5. Davek in ostale morebitne dajatve pre-
nosa terjatev kupcu plača kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od po-
godbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.

7. Premoženje – terjatve preidejo v la-
stništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine in do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II., in
III. odstavek ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni zne-
sek, ponudba pa mora biti podpisana s stra-
ni osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljan-
stvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisane in navedene pogoje.

4. Ponudniki plačajo varščino na tran-
sakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0895994343 s
pripisom namena nakazila: »varščina za zbi-
ranje ponudb«.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, se varščina brez obresti

vrne v osmih dneh od izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbi-
ranje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v osmih dneh od
izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Ce-
lje s pripisom »Stečajni postopek Opr. Št.
36/2000 – Ponudba za odkup – ne odpi-
raj«.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani po-
nudniki pri stečajnem upravitelju Kos Toma-
žu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/582-20-22. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terja-
tvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem.

ŽŠ Vzdrževanje, d.o.o., v stečaju
Štore

Ob-79775
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. St 62/2001
z dne 8. 10. 2002 nad stečajnim dolžnikom
Krojaštvo Cvetko s.p. v stečaju, Sveti Flor-
jan 56, 3250 Rogaška Slatina, objavlja ste-
čajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki sku-

pno znašajo 1,116.268,94 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:

1.1 Terjatev do podjetja King d.o.o., Us-
njarska 1, Litija, v skupni višini 55.130,32
SIT;

1.2 Terjatev do podjetja Twigy d.o.o.,
Osojnikova 9, Ptuj, v skupni višini 372.510
SIT;

1.3 Terjatve do Furlan Davorin s.p., Šta-
njel, v skupni višini 99.484 SIT;

1.4 Terjatve do KOS Marija s.p., Slovenj
Gradec, v skupni višini 61.880 SIT;

1.5 Terjatve do Žagar Vladka s.p., To-
polšica, v skupni višini 311.894,62 SIT;

1.6 Terjatve do Trgovina MC. Marjano-
vič Cvetka s.p., Ljutomer v skupni višini
215.370 SIT.

Izklicna cena za komplet terjatev, zniža-
nih za 70% znaša 334.880,68 SIT.

Varščina za nakup terjatev znaša:
40.000 SIT.

Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po pred-

hodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točko 1 se prodaja

skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu

»videno – kupljeno in brez jamstev za izter-
ljivost«.

3. Premoženje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogod-
bo v roku 15 dni po prejemu poziva stečaj-
nega upravitelja za sklenitev pogodbe, ku-
pnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

5. Davek in ostale morebitne dajatve pre-
nosa terjatev kupcu plača kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od po-
godbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.

7. Premoženje – terjatve preidejo v la-
stništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine in do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II., in
III. odstavek ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni zne-
sek, ponudba pa mora biti podpisana s stra-
ni osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljan-
stvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisane in navedene pogoje.

4. Ponudniki plačajo varščino na tran-
sakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06376-0514493058 s
pripisom namena nakazila: »varščina za zbi-
ranje ponudb«.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbi-
ranje ponudb.
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3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v osmih dneh od
izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Ce-
lje s pripisom »Stečajni postopek Opr. Št.
62/2001 – Ponudba za odkup – ne odpi-
raj«.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani po-
nudniki pri stečajnem upravitelju Kos Toma-
žu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/582-20-22. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terja-
tvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem.

Krojaštvo Cvetko, s.p., v stečaju
Rogaška Slatina

Ob-79777
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. St 36/2000
z dne 7. 10. 2002 nad stečajnim dolžnikom
stečajna masa – Hmezad Hram, Obrtniška
ul. 2, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja ste-
čajni upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
1. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki sku-

pno znašajo 2,928.327,79 SIT. Seznam
terjatev je naslednji:

1.1 Terjatev do podjetja Hop Trade
d.o.o., Ljubljana, v skupni višini
1.052.226,13 SIT;

1.2 Terjatev do podjetja Falcon AIR
d.o.o., Radovljica, v skupni višini
479.870,30 SIT;

1.3 Terjatve do Špegel Karel s.p., Vele-
nje, v skupni višini 1,010.000 SIT;

1.4 Terjatve do Pem Albina s.p., Oplot-
nica v skupni višini 312.336,90 SIT;

1.5 Terjatve do Potočnik Judita, Lesič-
no, v skupni višini 73.894,46 SIT.

Izklicna cena za komplet terjatev, zniža-
nih za 70% znaša 878.498,38 SIT.

Varščina za nakup terjatev znaša:
100.000 SIT.

Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po pred-
hodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod točko 1 se prodaja

skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu

»videno – kupljeno in brez jamstev za izter-
ljivost«.

3. Premoženje bo prodano najugodnej-
šemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni

upravitelj pod nadzorom predsednika ste-
čajnega senata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogod-
bo v roku 15 dni po prejemu poziva stečaj-
nega upravitelja za sklenitev pogodbe, ku-
pnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

5. Davek in ostale morebitne dajatve pre-
nosa terjatev kupcu plača kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v točki 4, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od po-
godbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.

7. Premoženje – terjatve preidejo v la-
stništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del ku-
pnine, ki ostane po pokritju varščine in do-
datnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II., in
III. odstavek ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni zne-
sek, ponudba pa mora biti podpisana s stra-
ni osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljan-
stvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene po-
goje.

4. Ponudniki plačajo varščino na tran-
sakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0895218343 s
pripisom namena nakazila: »varščina za zbi-
ranje ponudb«.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnej-
šega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejše-
ga ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbi-
ranje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v osmih dneh od
izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Ce-
lje s pripisom »Stečajni postopek Opr. Št.
36/2000 – Ponudba za odkup – ne odpi-
raj«.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani po-
nudniki pri stečajnem upravitelju Kos Toma-
žu, GSM 041/652-185 ali na tel.
03/582-20-22. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terja-
tvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem.

Stečajna masa – Hmezad Hram
Šmarje pri Jelšah

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-96/2001-15 Ob-79510

Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča Jurenec Marjana, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ju-
renec Marjanu, roj. 6. 9. 1950, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ulica
Koroškega bataljona 11, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-546/2002-8 Ob-79511

Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča Vulanović Marka, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Vulanović Marku, roj. 20. 12. 1948, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Rožna ulica 37, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 484-159/02-2-94-09/58-1651/02 Ob-79549

Davčna uprava Republike Slovenije, Dav-
čni urad Maribor, je v postopku odmere
davka od dohodkov iz dejavnosti za leto
2001 za davčnega zavezanca Krasniqui Ma-
lusha, s.p., Kopališka 4, 2310 Slovenska
Bistrica, sedaj neznanega prebivališča na
podlagi 51. člena Zakona o upravnem po-
stopku – ZUP sklenila:

1. Otorepec Štefan, s.p., – knjigovodski
servis Rokopis, Laporje 105, 2318 Lapor-
je, se postavi za začasnega zastopnika dav-
čnega zavezanca Krasniqui Malusha, s.p.
Kopališka 4, 2310 Slovenska Bistrica, v po-
stopku odmere davka od dohodkov iz de-
javnosti za leto 2001 (obnova postopka).

2. Začasni zastopnik sodeluje v postop-
ku le toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma sama
stranka ali njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-24/93-121 Ob-79444
Pravila sindikata Koordiancija sindi-

katov družb in poslovnih funkcij Raden-
ska Radenci, Zdraviliško naselje 14,
Radenci, ki so bila z odločbo št.
028-24/93-03 z dne 21. 5. 1993, vzeta v
hrambo pri Občini Gornja Radgona pod
zaporedno številko 8 se vzamejo iz hram-
be in izbrišejo iz evidence statutov sindika-
tov z dnem 9. 10. 2002.

Št. 024-1/2002 Ob-79445
Upravna enota Tolmin, Oddelek za kme-

tijstvo in gospodarske dejavnosti z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo Pravila
sindikata SVIZ Centra za izobraževanje in
usposabljanje Tolmin.

Pravila so vpisana v evidenco z dne
9. 10. 2002 pod zap. št. 42 z nazivom Pra-
vila sindikata SVIZ Centra za izobraževanje
in usposabljanje Tolmin.

Pravila so vpisana na zahtevo poobla-
ščene osebe sindikata Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije –
Center za izobraževanje in usposablja-
nje Tolmin, s sedežem v Tolminu, Ruta-
rjeva 18.

Št. 121-4/02-008 Ob-79446
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

Pravilo o organiziranju in delovanju Sindi-
kata Stupis Zvezda. Sedež sindikata je v
Kranju, Savska cesta 46.

Pravila Sindikata Stupis Zvezda so z
dnem izdaje te odločbe, vpisana v evidenco
statutov  sindikatov pod zaporedno številko
171.

Št. 02048/00012/2002-002 Ob-79640
1. Statut sindikata Sindikatov železni-

ške infrastrukture (SŽI), s sedežem v
Ljubljani, Trg OF 7, se hrani pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.

2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 158, dne 14. 10. 2002.

Št. 141-37/2002-112 Ob-79639
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila Sindikata Centra za
pomoč na domu Maribor, z dne 24. 9.
2002.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod za-
poredno številko 37, z dne 14. 10. 2002.

Identifikacija - matična številka sindikata z
imenom: Sindikat zdravstva in socialnega skrb-
stva Slovenije, Sindikat Centra za pomoč na
domu Maribor in sedežem sindikata v Maribo-
ru, Partizanska cesta 12, je 1437143.

Št. 01400-6/02 Ob-79848
Pravila Sindikata zdravstva in social-

nega varstva v Centru za socialno delo v
Postojni, Tržaška c. 36, se z dnem 17. 10.
2002 hranijo pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravila so vpisa-
na v evidenco statutov pod zap. št. 31.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-60/02-6 Ob-79513
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 15. 10.
2002 izdal odločbo, v kateri skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odloči, da
priglašeni koncentraciji družb Securidev S.A.,
Rue de l’Arc de Triomphe 20, 75017 Pa-
riz, Francija in Titan, tovarna kovinskih iz-
delkov in livarna d.d., Kovinarska c. 28,
1241 Kamnik, ne nasprotuje. Koncentracija
je skladna s pravili konkurence.

Koncentracija se bo izvedla na podlagi
javne ponudbe za odkup.

Koncentracija se nanaša na dejavnost
proizvodnje ključavnic. Urad je presojal kon-
centracijo na trgih stavbenih ključavnic, po-
hištvenih ključavnic ter sistemov za kontrolo
dostopa. Na teh trgih ne bo prišlo do spre-
memb v tržnih deležih, saj v koncentraciji
udeležena podjetja niso prisotna na istih
upoštevnih geografskih trgih, zaradi česar
ni izkazan resen sum o neskladnosti obrav-
navane koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30723-4/02-15 Ob-79887
1. Osnutek Dogovora o sozavarovanju

za zavarovanje odgovornosti zavarovalnih
posrednikov, ki naj bi ga sklenile spodaj
navedene zavarovalnice: Adriatic, Zavaro-
valna družba d.d., Ljubljanska c. 3a, Ko-
per; Generali Zavarovalnica d.d., Kržiče-
va 3, Ljubljana; Grawe Zavarovalnica
d.d., Gregorčičeva 39, Maribor; Merkur
Zavarovalnica d.d., Dunajska c. 58, Ljub-
ljana; Slovenica, Zavarovalnika hiša d.d.,
Celovška c. 206, Ljubljana; Zavarovalni-
ca Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor;
Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova c. 5,
Novo mesto in Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, je v skla-
du s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK in
zato ni prepovedan in ničen.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje te odločbe in se podeli za do-
bo 3 let od dneva začetka učinkovanja po-
samične izjeme.

3. Priglasitelj mora izpolniti naslednje ob-
veznosti:

– osem dni po sklenitvi Dogovora o so-
zavarovanju za zavarovanje odgovornosti za-
varovalnih posrednikov predložiti Uradu ko-
pijo dogovora.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-79649
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zakona
o gospodarskih družbah, generalni direktor
družbe Novoles lesna industrija Straža d.d.,
Na žago 6, 8351 Straža in direktor družbe
Novoles – Bor mize in leseni polproizvodi
Krško d.o.o., Cesta krških žrtev 133/a,
8279 Krško, objavljata obvestilo, da je bila
Okrožnemu sodišču v Novem mestu dne
22. 10. 2002 predložena

pogodba o pripojitvi in ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti
družbe z omejeno odgovornostjo Novo-

les – Bor mize in leseni polproizvodi Krško
d.o.o., kot prevzete družbe k delniški dru-
žbi Novoles lesna industrija Straža, d.d., kot
prevzemni družbi.

Delničarje prevzemne družbe uprava
prevzemne družbe in direktor prevzete dru-
žbe opozarjata:

a) da se jim od dne 25. 10. 2002 do
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
dne 27. 11. 2002 odločala o pripojitvi, na
sedežu družbe Novoles d.d. Straža, Na žago
6, Straža, v kadrovsko pravnem sektorju vsak
delavnik med 9. in 12. uro, zagotavlja pre-
gled in jim daje na vpogled naslednje listine:

– pogodba o pripojitvi in ureditvi medse-
bojnih pravic in obveznosti,

– letno poročilo delniške družbe Novo-
les d.d. Straža in družbe Novoles – Bor
Krško d.o.o., za poslovna leta 1999, 2000
in 2001,

– poročilo uprav Novoles d.d. Straža in
Novoles – Bor Krško d.o.o., o pripojitvi,

– poročilo nadzornih svetov družb No-
voles d.d. Straža in Novoles – Bor Krško
d.o.o., o pripojitvi,

– vmesni bilanci Novoles d.d. Straža in
Novoles – Bor Krško d.o.o., na dan 30. 9.
2002;

b) da bo Novoles d.d. Straža, vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dal prepis
listin iz a) točke;

c) na pravico iz 528/3 člena ZGD.
Novoles d.d., Straža

generalni direktor
Novina Zvone, univ. dipl. inž.

Novoles – Bor Krško d.o.o.
direktor

Štangelj Alojz
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Ob-79650
Skladno z določilom prvega odstavka

516. člena in določilom 528. člena Zako-
na o gospodarskih družbah, generalni di-
rektor družbe Novoles lesna industrija Stra-
ža d.d., Na žago 6, 8351 Straža in direktor
družbe Novoles – Ploskovni elementi po-
hištveni polproizvodi, Trebnje d.o.o., ob-
javljata obvestilo, da je bila Okrožnemu so-
dišču v Novem mestu dne 22. 10. 2002
predložena

pogodba o pripojitvi in ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti

družbe z omejeno odgovornostjo Novo-
les – Ploskovni elementi pohištveni polpro-
izvodi, Trebnje d.o.o., kot prevzete družbe
k delniški družbi Novoles lesna industrija
Straža, d.d., kot prevzemni družbi.

Delničarje prevzemne družbe uprava
prevzemne družbe in direktor prevzete dru-
žbe opozarjata:

a) da se jim od dne 25. 10. 2002 do
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
dne 27. 11. 2002 odločala o pripojitvi, na
sedežu družbe Novoles d.d. Straža, Na ža-
go 6, Straža, v kadrovsko pravnem sektorju
vsak delavnik med 9. in 12. uro, zagotavlja
pregled in jim daje na vpogled naslednje
listine:

– pogodba o pripojitvi in ureditvi medse-
bojnih pravic in obveznosti,

– letno poročilo delniške družbe Novo-
les d.d., Straža in družbe Novoles – Plo-
skovni elementi Trebnje, d.o.o., za poslov-
na leta 1999, 2000 in 2001,

– poročilo uprav Novoles d.d. Straža in
Novoles – Ploskovni elementi Trebnje,
d.o.o., o pripojitvi,

– poročilo nadzornih svetov družb No-
voles d.d., Straža in Novoles – Ploskovni
elementi Trebnje, d.o.o., o pripojitvi,

– vmesni bilanci Novoles d.d., Straža in
Novoles – Ploskovni elementi Trebnje,
d.o.o., na dan 30. 9. 2002;

b) da bo Novoles d.d., Straža vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dal prepis
listin iz a) točke;

c) na pravico iz 528/3 člena ZGD.
Novoles d.d., Straža

generalni direktor
Novina Zvone, univ. dipl. inž.

Novoles – Ploskovni elementi
Trebnje d.o.o.

direktor
Longar Adolf

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-79537
V skladu s 465. členom ZGD objavljamo,

da so pooblaščene investicijske družbe Se-
tev, d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., vse
Vilharjeva 29, Ljubljana, ki jih upravlja DZU S
Hram, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, skupno
lastnice 46,5% vseh izdanih delnic družbe
Kona d.d., Ljubljanska 64, Domžale.

Prav tako v skladu s 465. členom ZGD
objavljamo, je družba KS1 - Naložbe, d.d.,
Dunajska 9, Ljubljana, lastnica 46,3% vseh
izdanih delnic družbe Kona, d.d., Ljubljan-
ska c. 64, Domžale.

Kona, d.d., Domžale

Ob-79538
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da je družba STP Leasing, d.d., Vilhar-
jeva 29, Ljubljana, latnica 36,8% vseh izda-
nih delnic družbe Napredek Bistrica, d.d.,
Ljubljanska c. 64, Domžale.

Napredek Bistrica, d.d., Domžale

Ob-79539
V skladu s 465. členom ZGD objavlja-

mo, da so pooblaščene investicjske družbe
Setev, d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., vse
Vilharjeva 29, Ljubljana, ki jih upravlja DZU
S Hram, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, sku-
pno lastnice 35,9% vseh izdanih delnic dru-
žbe Tabor, d.d., Ljubljanska 64, Domžale.

Prav tako v skladu s 465. členom ZGD
objavljamo, je družba KS1-Naložbe, d.d.
Dunajska 9, Ljubljana, lastnica 41,1% vseh
izdanih delnic družbe Tabor, d.d., Ljubljan-
ska c. 64, Domžale.

Tabor d.d., Domžale

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 01/02 Ob-79583
Na podlagi 12. člena statuta delniške

družbe SAFE INVEST posredovanje d.d.,
Osojnikova 3-5., Ptuj ter v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah Uprava
družbe sklicuje

14. redno sejo skupščine
delniške družbe SAFE INVEST

posredovanje, d.d. Osojnikova 3-5, Ptuj
Skupščina delniške družbe bo dne 26.

11. 2002 ob 10. uri na Osojnikovi 3-5 na
Ptuju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala, izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagan predsednik
skupščine. Izvoli se predlagan preštevalec
glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljen notar in tolmač za nemški jezik.

2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 2001 skupaj z mnenjem pooblaščene-
ga revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za 2001 skupaj z mnenjem po-
oblaščenega revizorja v predloženem bese-
dilu.

3. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: za revidiranje konsolidi-
ranega letnega poročila za 2002 se imenu-
je neodvisna revizijska hiša ITEO-Abeceda,
podjetje za revizijo in sodne storitve d.o.o.,
Ljubljana.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
114,252.000 tolarjev ostane nerazporejen.

5. Podelitev razrešnice članom uprave.
Predlog sklepa: skupščina podeli razre-

šnico upravi za poslovno leto 2001.
6. Uskladitev dejavnosti s Standardno

klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa: skupščina uskladi de-

javnost s standardno klasifikacijo dejavnosti
v predloženem besedilu.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlog sprememb statuta družbe, tako da se
dosedanje besedilo statuta v celoti nado-
mesti z novim predlaganim besedilom.
Skupščina pooblasti predsedujočega skup-
ščine, da podpiše čistopis statuta.

8. Imenovanje člana uprave
Predlog sklepa: zaradi poteka doseda-

njega mandata z dnem 8. 4. 2003 skupšči-
na ponovno izvoli za mandatno obdobje 5
let Zvonka Lučeva kot člana uprave. Izvoljen
član zastopa družbo brez omejitev. Mandat
začne teči z dnem 9. 4. 2003.

Predsedujoči skupščine v imenu skup-
ščine in član uprave skleneta pogodbo, v
kateri se dogovorita o medsebojnih pravi-
cah in obveznostih.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Osojnikova 3-5, Ptuj, vsak delovni dan od
13. do 16.ure.

Delničarji lahko v desetih dneh po sklicu
skupščine predlagajo dopolnitev dnevnega
reda s predlogi, ki morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in pred zaseda-
njem predloženo družbi. Vsebovati mora ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja.

Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 11. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

SAFE INVEST d.d.
uprava

Ob-79637
Na podlagi določil 41. člena statuta MIP

d.d., Nova Gorica, sklicuje uprava družbe

osmo izredno skupščino družbe,
ki bo 26. 11. 2002 ob 14. uri, na sede-

žu družbe MIP d.d., v Novi Gorici, Panov-
ška c. 1, v sejni dvorani z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Andreja Costantinija.

Za preštevalki glasov se imenujeta: Mag-
dalena Saksida in Zdenka Vidmar.

Za zapisnikarja se imenuje Jožico Vid-
mar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.

2. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta v sedanjem mandatu.
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Predlog sklepa: razreši se člana nadzor-
nega sveta Stanka Tomaniča in Pavla Mer-
molja. Na predlog uprave se imenujeta pre-
dlagana za člana nadzornega sveta Darinka
Ušeničnik in Igor Adlešič.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu
družbe.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih in bo
ponovno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

MIP d.d., Nova Gorica
direktor uprave

Srečko Tratnik, univ. dipl. ek.

Ob-79638
Na podlagi 63. člena statuta družbe Ti-

skarna Ljubljana, d.d. sklicuje uprava družbe

4. redno sejo skupščine
družbe Tiskarna Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 26. 11. 2002 ob 12. uri v
prostorih proizvodnega obrata družbe v Ivan-
čni Gorici, Stanetova ulica 9 z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvoli se za
– predsedujočega skupščine: Metod Lo-

gar,
– preštevalca glasov: Gorazd Karlin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega

sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2001 in revizijskega poročila za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina družbe se seznani s pi-
snim poročilom nadzornega sveta z dne 15.
10. 2002, ki se nanaša na preveritev letne-
ga poročila družbe za leto 2001 in revizij-
skega poročila za poslovno leto 2001.

3. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta, s katero
potrjuje in odobrava njihovo delo v poslov-
nem letu 2001.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina pooblašča upravo, da
za namen iz 2. alinee prvega odstavka 240.
člena ZGD pridobi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.

Uprava oblikuje rezerve za lastne delni-
ce v višini 24,920.200 SIT iz splošnega
prevrednotevalnega popravka kapitala.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
Tiskarne Tone Tomšič, d.d. iz leta 2000 in
izgube Tiskarne Ljubljana, d.d. iz leta 2001.

Predlog uprave in nadzornega sveta je:
ugotovljena izguba v družbi Tiskarne Tone
Tomšič, d.d. iz leta 2000 v višini
3,403.390,93 SIT in pripadajoča revalori-
zacija za leto 2001 v višini 238.237,37 SIT
ter ugotovljena izguba Tiskarne Ljubljana,
d.d. za leto 2001 v višini 55.524.752,60
SIT, torej skupaj 59.166.380,90 SIT se po-
krije v breme nerazporejenega dobička Ti-
skarne Ljubljana, d.d. iz preteklih let v višini
54,345.293,89 SIT.

Razlika do ugotovljene izgube v višini
4,821.087,01 SIT se pokrije v breme pre-
vrednotevalnega popravka kapitala.

6. Uskladitev dejavnosti družbe, spre-
memba sedeža družbe, sprejem sprememb
in dopolnitev statuta družbe in sprejem či-
stopisa statuta družbe.

Predog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) dejavnost družbe se uskladi v skladu z
novo uredbo o uvedbi in uporabi standar-
dne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
2/02), kot izhaja iz predloženega gradiva;

b) sprejme se sprememba sedeža dru-
žbe, kot izhaja iz predloženega gradiva;

c) sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe, kot izhaja iz predložene-
ga gradiva;

d) sprejme se čistopis statuta družbe,
kot izhaja iz predloženega gradiva.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002
se imenuje predlagana revizijska družba.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu družbe v
Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delniča-
rejv k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vlo-
ženi v sedmih dneh po objavi tega sklica, v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo – cen-
tralni register KDD na dan 22. 11. 2002,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničijo delničarji, njihovi zastopniki ali poo-

blaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu družbe v Ivančni Gorici,
Stantetova ulica 9, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in pre-
vzema glasovalnih lističev. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom ali pisnim pooblastilom.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% glasov.

Če skupina ne bo sklepčna ob napove-
dani uri, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Tiskarna Ljubljana d.d., Ljubljana
uprava

direktor Franc Gazvoda, univ. dipl. ek.

Ob-7 9647
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Var-

stroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d.,
Lendava, Industrijska cesta 4, sklicujem

11. skupščino
družbe Varstroj, Tovarna varilne in

rezalne opreme d.d., Lendava,
ki bo v torek, 26. 11. 2002 ob 12. uri, v

sejni sobi družbe na Industrijski cesti 4 v
Lendavi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in sprejem dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).

Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: za dobo štirih let se iz-

volijo člani nadzornega sveta družbe, ki za-
stopajo interese delničarjev.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci z glaso-
valno pravico, ki predstavljajo vsaj 20%
osnovnega kapitala. Skupščine se lahko ude-
ležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravi-
co tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD po stanju na dan 22. 11.
2002, katerih pisno napoved udeležbe je
družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. V imenu delničarjev se lahko
skupščine udeležijo in na njej odločajo njiho-
vi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Poo-
blastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarjev.

Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo dose-
žena, se sklicuje drugo zasedanje istega dne,
to je 26. 11. 2002 ob 14. uri, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled vsak de-

lovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d.,
Industrijska c. 4, Lendava, od 25. 10. 2002
do 25. 11. 2002, od 9. do 13. ure in
26. 11. 2002 od 9. do 11. ure.

Varstroj d.d., Lendava
direktor: mag. Štefan Kepe
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Ob-79763
Na podlagi prvega odstavka 13. člena

statuta družbe SINET, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje

10. skupščino
SINET d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 29. 11. 2002 ob 14. uri na

sedežu družbe v Hrastniku, Grajska pot 8 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi predse-

dnika in dveh preštevalcev glasov (članov).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe in
čistopis statuta družbe.

3. Odpoklic in imenovanje uprave.
Uprava družbe predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: skupščina skladno
s predlogom uprave odpokliče in imenuje
upravo družbe – direktorja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: imenujejo se člani nadzor-
nega sveta, skladno s predlogom uprave
(Marija Leskovšek, Branko Lukšič in Kseni-
ja Jakopič).

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetni-
ki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zaseda-
njem, zaradi vzpostavitve evidenc in more-
bitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.

Sinet d.d. Hrastnik
uprava

Ob-79764
Na podlagi 16. člena Statuta Factor ban-

ke d.d. sklicuje uprava banke

7. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.,

ki bo v torek 26. novembra 2002 ob
13.30 na sedežu Factor banke d.d., Tivol-
ska 48, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-

voli predsednika skupščine, dvočlansko ve-
rifikacijsko komisijo in imenuje notarja po
predlogu sklicatelja.

2. Poslovni načrt Factor banke d.d. za
obdobje 2003–2005.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Poslovni načrt Factor banke d.d.
Ljubljana za obdobje 2003–2005.

3. Uskladitev in dopolnitev dejavnosti
banke.

Predlog sklepa: dejavnost banke s šifro
J/65.220 Drugo kreditno posredništvo se
uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti
in odslej glasi: 65.220 Drugo kreditiranje.

Dejavnost banke se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi, ki jih banka opravlja kot
pomožne bančne dejavnosti : 70.200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem, 72.220
Oskrba z računalniškimi programi in sveto-
vanje, 72.300 Obdelava podatkov, 72.400
Omrežne podatkovne storitve.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Fac-
tor banke d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve Statuta Factor banke d.d. v
predlaganem besedilu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članom

nadzornega sveta Andreju Čeču, dr. Petru
Falatovu, Darku Horvatu in Bogdanu Lipov-
šku 30. 11. 2002 preneha štiriletni man-
dat. Za člane nadzornega sveta se s 1. 12.
2002 za mandatno obdobje 4 let imenuje-
jo: dr. Peter Falatov, Darko Horvat, Bogdan
Lipovšek in Jožica Potočnik.

Skladno z 18. členom Statuta Factor
banke se skupščine delničarjev lahko ude-
ležijo vsi delničarji banke, na njej pa lahko
uresničujejo svojo glasovalno pravico, če
so vpisani v knjigo delničarjev Factor banke
d.d. vsaj pet delovnih dni pred zasedanjem
skupščine in ostanejo vpisani do konca za-
sedanja. Pooblaščenci, ki zastopajo posa-
mezne delničarje banke, morajo pred za-
četkom skupščine delničarjev predložiti ve-
ljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija
poooblastil se bo pričela 15 minut pred za-
sedanjem skupščine delničarjev.

Gradivo za skupščino delničarjev z be-
sedilom predlaganih sprememb in dopolni-
tev statuta bo delničarjem posredovano po
pošti, na voljo pa jim je tudi na sedežu ban-
ke: Tivolska 48, Ljubljana od dneva objave
sklica skupščine delničarjev dalje, vsak de-
lovnik v času uradnih ur.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje dne 26. 11.
2002 ob 14.30. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala, ne glede
na število zastopanega kapitala.

Factor banka, d.d.
uprava banke

Ob-79519
Uprava družbe IMP Telekom, Tovarna

telekomunikacijskih naprav d.d. Ljubljana,
Vojkova cesta 58 sklicuje

6. redno skupščino
delniške družbe IMP Telekom d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 11. 2002 ob 15.15

na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta

58 (sejna soba v stari upravni stavbi – pritli-
čje).

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Vladimir Palčec.

Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Pulko in Marjan Bitenc.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe in dopolni-
tve statuta družbe IMP Telekom d.d. v pre-
dlaganem besedilu.

3. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi d.d. ali njihovi poo-
blaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo upravi družbe svojo udele-
žbo na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, naslov
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastite-
lja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pooblastila morajo biti na sedežu družbe prav
tako najkasneje 3 dni pred skupščino. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci glasujejo
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vsto-
pu v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti.
Vsaka delnica daje en glas.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine naslednjega
dne, to je v petek, 29. 11. 2002 ob 15.15.

Gradivo za skupščino bo na vpogled od
25. 10. 2002 dalje vsak delovni dan od 10.
do 14. ure na sedežu družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58.

IMP Telekom d.d.
glavni direktor
Marjan Dimec

Ob-79756
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta del-

niške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, uprava družbe in nad-
zorni svet družbe sklicujeta

20. skupščino
delničarjev delniške družbe

Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5,

ki bo v sredo, 27. novembra 2002 ob 9.
uri v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v
veliki sejni sobi v III. nadstropju.

Dnevni red in pregled sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
izvolijo se člani verifikacijske komisije in za-
pisnikarica, skladno s predlogom sklicatelja
skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni
notar.

2. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe z izdajo novih delnic.

I.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz

3,350.000.000 SIT za 500,000.000 SIT
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na 3.850,000.000 SIT, z izdajo 50.000
delnic šeste emisije. Delnice so nava-
dne/redne imenske delnice, ki dajejo imet-
nikom pravice določene s statutom družbe.

2. Namen povečanja osnovnega kapita-
la je izpolnjevanje in povečanje kapitalske
ustreznosti Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, skladno z določbama člena 110 in
111 Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/00).

3. Celotni emisijski znesek delnic za po-
večanje osnovnega kapitala je
500,000.000 SIT ali 10.000/delnica.

4. Novo izdane delnice se ponudijo v
odkup delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto
pri KDD.

5. Dosedanji delničarji Zavarovalnice Ti-
lia d.d. Novo mesto imajo v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pre-
dnostno pravico do vpisa novih delnic. Rok
za uveljavitev prednostne pravice je 14 dni
od objave tega sklepa.

Delnice, ki jih ne vplačajo prednostni
upravičenci, se v celoti ponudijo v odkup
strateškemu partnerju Pozavarovalnici Sava,
d.d., Ljubljana. Prednostna pravica dose-
danjih delničarjev na teh delnicah se v celo-
ti izključi.

6. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.

7. Izdaja delnic:
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica Ti-

lia d.d. Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.

Oznaka delnic: delnice so navadne,
imenske delnice istega razreda.

Skupna vrednost celotne izdaje delnic:
500,000.000 SIT.

Način oziroma oblika izdaje delnic: del-
nice bodo izdane v nematerializirani obliki.

Nominalna vrednost ene delnice:
10.000 SIT.

Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.

Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.

Čas vpisa in vplačila delnic
Za prednostne upravičence 14 dni po

objavi sklepa o povečanju osnovnega kapita-
la, za vpis in vplačilo na neizkoriščenem delu
razpisanih delnic, do največ 5 dni po preteku
14-dnevnega roka, za strateškega partnerja
Pozavarovalnico Sava, d.d., Ljubljana.

Vpis in vplačilo delnic za vse upravičen-
ce je vsak delovni dan od 8. do 13. ure na
sedežu družbe.

Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na transakcijski račun
družbe takoj po vpisu.

Oblika vplačila delnic: delnice se vpla-
čujejo v celoti v gotovini, v polnem emisij-
skem znesku.

Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vpla-
čila vrnila takoj.

Razred delnic: vse delnice tvorijo en raz-
red.

Način objave delnic: o izdaji delnic bo
družba obvestila vse delničarje pisno.

Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skla-
dno s predpisi o izdaji delnic v nematerializi-
rani obliki.

Način razpolaganja z delnicami: z delni-
cami bodo delničarji razpolagali skladno s
predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki ob upoštevanju predkupne pravice
delničarjev, ki so prevzeli delnice na podla-
gi tega sklepa.

Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru pove-
čanja osnovnega kapitala družbe predno-
stno pravico do vpisa novoizdanih delnic pri
povečanju osnovnega kapitala z vložki, če
prednostna pravica s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.

II.
Sklep ima naravo statutarnega sklepa o

spremembi statuta in se na njegovi podlagi
spremenijo in uskladijo določbe statuta ter
izdela čistopis statuta. Za izdelavo spre-
memb in uskladitev statuta ter izdelavo či-
stopisa statuta, skupščina pooblašča upra-
vo družbe.

3. Sprejem sprememb oziroma dopolni-
tev Statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be oziroma dopolnitve statuta družbe po po-
danem predlogu nadzornega sveta družbe.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe za izdelavo čistopisa statuta in us-
kladitev sprememb statuta, ki so nastale za-
radi sprememb oziroma dopolnitev statuta.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta skupščina izvoli predlagane člane
nadzornega sveta – predstavnike delničar-
jev za mandat od 24. 3. 2003 dalje, za
dobo 4 let.

5. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina, ki pri-
pada predsedniku in članom nadzornega
sveta po podanem predlogu.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresni-

čevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoni-
ti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skup-
ščine morajo svojo udeležbo napovedati naj-
pozneje 3 dni pred sejo skupščine na naslo-
vu družbe. Družba bo upoštevala pisne prija-
ve, ki bodo prispele do ponedeljka, 25.
novembra 2002 oziroma bodo tega dne po-
slane s priporočeno pošiljko. Udeležence po-
zivamo, da se ob prihodu na skupščino pol
ure pred pričetkom seje prijavijo predstavni-
ku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
morebitne glasovalne lističe.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
in besedilo predlaganih sprememb statuta
je na voljo v tajništvu uprave družbe na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dnevna sklica pa do dneva zaseda-
nja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v enem tednu po ob-
javi skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne, uro pozneje, to je
ob 10. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Zavarovalnica Tilia d.d.
nadzorni svet

uprava družbe

Ob-79884
Mavrica, Trgovsko podjetje z barva-

mi in laki, d.d. Ljubljana, sklicuje

7. skupščino družbe,
ki bo dne 26. novembra 2002 ob 10. uri

v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani,
Resljeva cesta 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se izvoli Ksenijo Ocvirk, za preš-
tevalko glasov Ksenijo Čadež.

Skupščini prisostvuje vabljen notar Voj-
ko Pintar.

2. Sprejem sprememb dejavnosti in sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be dejavnosti in statuta družbe Mavrica d.d,
Ljubljana, tako, da se dosedanje besedilo
statuta nadomesti z novim besedilom sta-
tuta, po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

3. Razrešitev dosedanjih članov NS in
imenovanje novih članov NS.

Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji
člani NS in imenujejo novi člani NS, pred-
stavniki delničarjev.

Skupščina se seznani z novima članoma
nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delav-
ce družbe.

Gradivo za skupščino, skupaj s predlo-
gom spremembe dejavnosti in statuta, je na
voljo delničarjem družbe, na sedežu dru-
žbe, od dneva objave sklica skupščine do
dneva skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo, delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pismeno. Pogoj za udele-
žbo na skupščini in glasovalno pravico lah-
ko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave na sedežu dru-
žbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 10 minut pred zasedanjem zara-
di vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega re-
gistra. Sejna soba bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 90-91 / 25. 10. 2002 / Stran 7403

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mavrica d.d., Ljubljana
uprava

Tomaž Založnik

Ob-80024
Na podlagi Statuta družbe KIG Kovinska

industrija Ig, d.d., Ig, uprava družbe sklicuje

8. redno skupščino
družbe KIG Kovinska industrija Ig, d.d.,

Ig 233a, 1292 Ig,
ki bo potekala v četrtek, dne 28. novem-

bra 2002 ob 9. uri na sedežu družbe na
Igu, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Matjaž Satler.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vab-
ljena notarka mag. Nina Češarek.

2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave dru-

žbe in nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta družbe.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in izvolitev novih
članov nadzornega sveta predstavnika del-
ničarjev z mandatom za dobo štirih let.

Predlog sklepa: odpokliče se in razreši
dosedanje člane nadzornega sveta Matjaža
Satlerja, Samota Stoniča in Bojana Hovnika
in se namesto njih izvoli nove člane nadzor-
nega sveta Matjaža Satlerja, Toneta Černi-
ča in Janeza Draginca.

4. Podelitev razrešnice članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: do datuma izvolitve no-
vih članov nadzornega sveta se obstoječim
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za leto 2002.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo pri KDD tri dni pred zasedanjem skup-
ščine in ki svojo udeležbo na skupščini pred-
hodno najavijo. Udeležba na skupščini se
najavi pisno s priporočenim pismom, ki mo-
ra prispeti na sedež družbe najkasneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino najprej pol ure pred njenim
začetkom podpisali seznam prisotnih delni-
čarjev in prevzeli gradivo in glasovalne listi-
če. Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled sedežu družbe na Igu vsak
delavnik od 14. 11. 2002 do vključno 27.
11. 2002 med 9. in 11. uro v tajništvu
družbe.

KIG Kovinska industrija Ig, d.d.
uprava družbe

Ob-79819
Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vre-

dnostnih papirjev družba Mercata 1 holding

d.d., Železna c. 18, Ljubljana, obvešča, da
je skupščina  delničarjev dne 14. 10. 2002
v prisotnosti vabljenega notarja Vojka Pin-
tarja sprejela naslednje sklepe

sklepi
1. Skupščina izvoli za predsednika skup-

ščine Dejana Bjelobabo.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Voj-

ko Pintar iz Kranja.
2. Sprejmejo se predlagana spremem-

ba statuta, tako, da se dosedanje besedilo
statuta nadomesti z novim besedilom statu-
ta.

3. Članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo sejnina v višini 40.000 SIT in
predsedniku 50.000 SIT bruto na sejo. Sej-
nina se prične obračunavati od dneva spre-
jema tega sklepa na skupščini delničarjev.

4. Firma družbe se spremeni in je od-
slej: Fond invest, družba za ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d. Skraj-
šana firma družbe se spremeni in je odslej
Fond invest, d.d.

Mercata 1 holding, d.d.
predsednik uprave

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2002/00198 IZ-18021
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00198, ki ga je dne 24. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
34, v skupni izmeri 61,95 m2, ki se nahaja v
VII. nadstropju stanovanjskega bloka na Mi-
klošičevi cesti 1/c v Domžalah, s pripadajo-
čo kletjo in solastnim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnikov, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00213 IZ-18024
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00213, ki ga je dne 24. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 4,
v izmeri 67,54 m2, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Simo-
na Jenka 13/a in garaže v izmeri 16,28 m2,
v istem bloku, ki stoji na zemljišču na parc.
št. 4794/1, vl. št. 1218, k.o. Domžale, ki
je last dolžnikov, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 54.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 9. 2002

Z 2002/00153 IZ-18049
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2002/00153, ki ga je dne 26. 9. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
79, v X. nadstropju v elementu D objekta
SPB-1/II-29, na naslovu Ljubljanska 84,
Domžale, v skupni izmeri 37,63 m2 in do-
datnem prostoru, ki pripada predmetnemu
stanovanju v skupni izmeri 7,8 m2 ter na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču v k.o. Domžale, v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 9. 2002

Z 02/00071 IZ-18070
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00071 z dne 23.
9. 2002 in rubežem oziroma popisnem in
cenilnem zapisniku iste opr. št. in z istega
dne, je bil na enosobnem stanovanju št.
IV/6, tip stanovanja I/S, v IV. etaži, neto
površine 40,07 m2, s shrambo št. 28, v
neto izmeri 3,60 m2, ki se nahaja v poslov-
no stanovanjskem objektu v Grosupljem
med Adamičevo in Taborsko cesto (stoječ
na parc. št. 1263, 1262, 1264/1, 1264/2,
1264/4, 1264/5, 2222/2 in 1224, vse
k.o. Grosuplje naselje), ki je last dolžnice
Jakopin Brigite, Taborska c. 2a, Grosuplje
naselje, opravljen rubež in ustanovljena za-
stavna pravica v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Ljubljana, Čopova
38, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 9. 2002

In 2001/00024 IZ-18035
Na podlagi sklepa opr. št. In

2001/00024, ki ga je dne 23. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je bil
dne 1. 10. 2001 opravljen rubež v korist
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, stanovanja v izmeri 64 m2, na naslo-
vu Maistrova ulica 13 v Ilirski Bistrici, last
dolžnika Branka Gobca, Maistrova 13, Ilir-
ska Bistrica. Zapisnik o rubežu ima pravni
učinek.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 9. 2002

Z 02/00092 IZ-18018
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr.
št. SV 813/02 z dne 6. 6. 2002, in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00092 z dne 18. 7.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, do dolžnika Zlatarstvo
in filigranstvo Široka Greta, s.p., Čevljarska
2, Koper, na podlagi kreditne pogodbe reg.
št. 24 A 200124, z dne 24. 5. 2002, v
znesku 4,000.000 SIT, s pp, z realno obre-
stno mero 5,5% letno, ki se spreminja v skla-
du z vsakokrat veljavnim sklepom o obre-
stnih merah upnice, kredit se revalorizira na
podlagi temeljne obrestne mere oziroma v
rokih, višini in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom upnice, ki ga bo dolžnik
vračal v 47 mesečnih obrokih, ki zapadejo v
plačilo 15. v mesecu s tem, da prvi zapade v



Stran 7404 / Št. 90-91 / 25. 10. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

plačilo 15. 7. 2002, zadnji pa 15. 6. 2006
ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazu-
ma in kreditne pogodbe, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovni prostor v izmeri 23,51 m2, na-
menjen trgovski dejavnosti – zlatarstvo, v pri-
tličju poslovno-stanovanjske hiše na naslovu
Čevljarska ul. št. 2, Koper, stoječa na parc.
št. 729, vpisani v vl. št. 67, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem na isti parceli, k.o.
Koper, ki ga je zastaviteljica pridobila s pro-
dajno pogodbo, ki jo je dne 15. 12. 1994
sklenila z Občino Koper.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2002

Z 02/00103 IZ-18019
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane,
pod opr. št. SV 696102 z dne 25. 7. 2002
in sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00103, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, 1000 Ljublja-
na, do dolžnikov: 1. Violeta Krevatin, Pleši-
čeva ul. 27, Ljubljana in 2. Vedran Krevatin,
Matije Gupca 5, 42460 Buje, R Hrvaška,
na podlagi kreditne pogodbe št.
1701/0003857-00 z dne 19. 7. 2002, v
znesku 63.000 EUR, v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije, z
vsemi obrestmi, ostalimi stroški in pogoji,
kot so navedeni v sporazumu in kreditni po-
godbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer trisobno sta-
novanje št. 9, v skupni izmeri 78,45 m2, ki
obsega kuhinjo, tri sobe, hodnik, WC, ko-
palnico, klet in se nahaja v drugem nadstro-
pju stanovanjske hiše – bloka v Kopru, na
naslovu Kozlovičeva ul. 25, stoječega na
parc. št. 229/7, k.o. Semedela, stanovanju
pripada sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in
na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hi-
še, last Violete Krevatin, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 4. 7. 2002, skle-
njene z Vuk Martinom.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2002

Z 02/00077 IZ-18025
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 193/02 z dne 15. 2. 2002 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00077 z dne
7. 6. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, do dolžnika

Transkop – Trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
per,Ankaranska št. 7, Koper, na podlagi po-
godbe o izdaji garancije reg. št.
4048-46/00 z dne 8. 11. 2000 in dodatka
št. 1 k pogodbi o izdaji garancije, reg. št.
4048-46/00 z dne 8. 11. 2000, sklenje-
nim dne 26. 10. 2001 v znesku
20,000.000 SIT s pp, z rokom veljavnosti
do vključno 31. 12. 2002 ter pod drugimi
pogoji, razvidnimi iz citiranega sporazuma,
pogodbe in dodatka, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje št. 211, v izmeri 69,76 m2,
v poslovno-stanovanjskem objektu Center
Ankaran, sedaj z naslovom Ankaran, Re-
gentova ul. 2/a, z ustreznim delom skupnih
prostorov, delov in naprav hiše, pri čemer je
solastniški delež sorazmeren vrednosti sta-
novanja, glede na skupno vrednost etažne
lastnine v celi hiši, stavba stoji na parc. št.
1363/13, 1363/12, 1314/8, 750/5,
1314/10, 750/1, vse k.o. Oltra, ki jo je
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 20/95, sklenjene dne 25. 1.
1995, s prodajalcem GIP Stavbenik, d.d.,
Koper, Ul. 15. maja 16, Koper.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2002

In 26/01 IZ-18072
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ce Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Ko-
per, zoper dolžnika: 1. Darka Bajca in 2.
Nado Rabič Bajc, oba Beblerjeva 12, Ko-
per, zaradi izterjave 131.074 SIT, dne
20. 9. 2002, sklenilo:

zarubi se nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, poslovni prostor v objektu
št. A/15-P2, ki stoji na parc. št. 254/1,
k.o. Semedela, v izmeri 70,15 m2, na na-
slovu Beblerjeva 12, Koper. Nepremičnina
je last dolžnice Nade Rabič Bajc, na podla-
gi soinvestitorske pogodbe z dne 30. 3.
1990, št. Ž III-A/15-PP2.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
koma je prepovedano razpolagati z zarublje-
no nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali
kako drugače preprečiti plačilo upnici, sicer
storita kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2002

Z 80/2002 IZ-17999
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 80/2002 z dne 10. 7.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v
skupni izmeri 37,10 m2, s trajno pravico
souporabe vseh skupnih prostorov in na-
prav v večstanovanjskem objektu v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Zlato polje 2/a
v Kranju, ki stoji na parc. št. 448/5, 454/1

in 448/6, vse k.o. Kranj, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Hazi-
ma Mujagić, roj. 9. 7. 1943, Gradnikova
ulica 11, Kranj, pridobil po kupoprodajni
pogodbi z dne 10. 10. 2001, ki jo je sklenil
s Frančiško Kos Bevc, roj. 28. 11. 1921,
Zlato polje 2/a, Kranj, na naroku dne 19. 9.
2002 zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po posojilni pogodbi št. 9/02 z dne
1. 2. 2002, v višini 1,500.000 SIT s pripad-
ki, v korist upnika Hippa, finančne storitve,
d.o.o., Podreča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2002

In 2002/00192 IZ-18032
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00192 z
dne 26. 8. 2002, je bil dne 25. 9. 2002
opravljen v korist upnika Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, rubež stanova-
nja št. 12, v 2. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, ki je last dolžnika Radomirja Boškovi-
ča, Ulica Lojzeta Hrovata 10, Kranj, do 1/2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2002

Z 2002/01201 IZ-14130
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01201, ki ga je dne 4. 7. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v izmeri 98,99 m2, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Slomškova 8, stoječe na zemljišču parc. št.
120/2, vl. št. 36, k.o. Tabor, ki je last za-
staviteljice, na podlagi darilne pogodbe z
dne 14. 11. 1994, sklenjene z darovalcem
Martinom Jurečičem iz Ljubljane, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve v korist upni-
ka, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 31.055 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2002

Z 2002/01308 IZ-15961
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01308 z dne 27. 8. 2002,
je bilo stanovanje št. 4-5/2-1, v izmeri
98,60 m2, v visokem pritličju, s shrambo v
kleti z oznako I, v izmeri 5 m, garažo in atrijem
v izmeri 36 m2, vse v stanovanjski hiši št. 4, na
naslovu Kamnikarjeva ulica 29, Škofljica, ki je
zgrajena na parc. št. 1858/12, vpisani v vl. št.
2564, k.o. Rudnik, skupaj z idealnim solastni-
škim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču stano-
vanjske hiše, ki je last dolžnika ter solidarnega
poroka in plačnika, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 12/02 z dne
21. 5. 2002 in dodatka št. 1 z dne 18. 6.
2002, sklenjenih med prodajalcem Reality
Kranj d.o.o. ter dolžnikom in solidarnim poro-
kom in plačnikom kot kupcema, z dnem
27. 8. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 76.820 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
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Z 2002/01434 IZ-16004
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01434, ki ga je dne 31. 7. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako
B.II.01, v izmeri 49,20 m2, z balkonom v
izmeri 10,02 m2, v II. nadstropju objekta
B, s parkirnim mestom oznake P-178, v
izmeri 11,60 m2, v garažni kleti in s shram-
bo v kleti objekta, v izmeri 6 m2, vse na
naslovu Cesta na Brdo 73, Ljubljana, s
pripadajočo solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih in napravah objekta
kot celote ter funkcionalnem zemljišču, ki
je last dolžnice, na podlagi prodajne po-
godbe št. 421/2000-6 z dne 20. 10.
2000 in dodatka št. 421-770/2002-6 k
prodajni pogodbi št. 421/2000-6 z dne 1.
7. 2002, obeh sklenjenih s prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 15.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2002

Z 2002/01803 IZ-18017
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01803, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izme-
ri 63 m2, ki se nahaja na objektu na Tr-
stenjakovi 1 a v Ljubljani, stoječem na parc.
št. 2066/3, vl. št. 916, k.o. Bežigrad, ki je
last dolžnika, na podlagi pogodbe o prodaji
poslovnega prostora z dne 21. 9. 1998,
sklenjene s prodajalko Sonjo Savnik iz Ljub-
ljane, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Factor Banke d.d., Tivolska cesta 48,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002

Z 2002/01778 IZ-18028
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01778, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. P-1, v izmeri
62,99 m2, v pritličju stanovanjsko poslovne-
ga objekta v Dravljah, parc. št. 1548/14,
vl. št. 2265, k.o. Dravlje, s pripadajočim
parkirnim mestom in solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah, ki služijo stavbi kot celoti in zemlji-
šču, na katerem objekt stoji ter funkcional-
nem zemljišču objekta, ki je last dolžnice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 7.
2002, sklenjene s prodajalcema Jovanom
Mićićem in Arkus M d.o.o., zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,600.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

Z 2002/01785 IZ-18029
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01785, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
7, v izmeri 89,84 m2, kateremu pripada
tudi hrambni prostor v kleti istega objekta,
na naslovu Ul. bratov Učakar 124 v Ljub-
ljani, skupaj z ustreznim solastniškim de-
ležem na skupnih objektih, delih in napra-
vah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na parc. št. 2219/9,
k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 11. 1998, sklenjene med prodajalce-
ma Simono Weiss in Goranom Šarcem iz
Ljubljane in dolžnikom Davidom Mirom in
Klemenom Mirom kot kupcema, ter na
podlagi pogodbe o razdelitvi solastne ne-
premičnine z dne 20. 3. 2000, sklenjene
med dolžnikom Davidom Mirom kot prvo
pogodbeno stranko in Klemenom Mirom
iz Ljubljane, kot drugo pogodbeno stran-
ko, s prepovedujo odtujitve in nadaljnje
obremenitve v korist upnice, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

Z 2002/01713 IZ-18030
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01713, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 7
(stara št. 11), s pritiklinami v II. nadstropju
objekta Beethovnova 14 v Ljubljani, v sku-
pni izmeri 99,82 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
2860 in 2861, vl. št. 594, k.o. Ajdovščina,
ki je last dolžnice, na podlagi pogodbe o
prodaji z dne 15. 4. 2002, sklenjene s pro-
dajalko Bredo Volčanšek iz Ljubljane, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002

Z 2002/01702 IZ-18031
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01702, ki ga je dne 19. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju št. 10, v izmeri 39,22 m2, v prvem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ulica Simona Jenka 14 v Medvodah, sto-
ječi na parc. št. 296/18, vl. št. 179, k.o.
Medvode, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih delih, napravah stav-
be, stavbišču in funkcionalnem zemljišču,
ki je last zastaviteljice, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 10. 6. 2002, sklenje-
ne s prodajalcem Bajramom Palamarjem
iz Medvod, s prepovedjo odtujitve in na-
daljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
4,450.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2002

In 2002/00217 IZ-18037
In 2002/00221
In 2002/00225
In 2002/00229
In 2002/00233
In 2002/00237
In 2002/00241

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
den 11. 3. 2002, opr. št. In 2002/00217,
je bil dne 12. 9. 2002 opravljen rubež sta-
novanja, ki ni vknjiženo v zemljiško knjigo,
in sicer stanovanje št. 1, v izmeri 39,52 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
Cesta v Pečale 20, Ljubljana, ki je last dol-
žnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2002

In 2002/00557 IZ-18050
In 2002/00560
In 2002/00561
In 2002/00564
In 2002/00565
In 2002/00568
In 2002/00569
In 2002/00578

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne 11. 6. 2002, opr. št. In 2002/00557,
In 2002/00560, In 2002/00561, In
2002/00564, In 2002/00565, In
2002/00568, In 2002/00569, In
2002/00578, je bil dne 19. 9. 2002 oprav-
ljen rubež stanovanja št. 30, v izmeri
71,30 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske
hiše Zelena pot 9, v Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2002

In 2001/00359 IZ-18051

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne  11. 7. 2001, opr. št. In 2001/00359,
je bil dne 19. 9. 2002 opravljen rubež eno-
sobnega stanovanja s kletno shrambo št.
11, v 2. nadstropju v izmeri 37,70 m2, Ig
440, Ig pri Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2002

In 2001/01154 IZ-18053

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne 22. 4. 2002, opr. št. In 2001/01154,
je bil dne 12. 7. 2002 opravljen rubež sta-
novanja  v izmeri 41,20 m2, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši Poljanski nasip 48,
Ljubljana, parc. št. 127/2, k.o. Poljansko
predmestje, ki je last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

In 2001/00960 IZ-18054

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne 2. 10. 2001, 22. 10. 2001, 19. 12.
2001, 26. 2. 2002, opr. št. In
2001/00960, In 2001/00991, In
2001/01358, In 2001/01342, In
2002/00151, je bil dne 5. 9. 2002 oprav-
ljen rubež stanovanja 6, v izmeri 51,27 m2,
v 1. nadstropju večstanovanjske hiše v Ljub-
ljani, Jamova 72.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2002
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In 2001/00943 IZ-18055
In 2001/00992
In 2001/01039
In 2001/01278
In 2001/01326
In 2001/01327
In 2001/01343

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne 8. 10. 2001, 15. 10. 2001, 24. 10.
2001, 19. 12. 2001, opr. št. In
2001/00943, In 2001/00992, In
2001/01039, In 2001/01278, In
2001/01326, In 2001/01327, In
2001/01343, je bil dne 5. 9. 2002 oprav-
ljen rubež stanovanja št. 7, v izmeri
58,42 m2, v večstanovanjski hiši v Ljubljani,
Dolenjska c. 40.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2002

In 2001/00986 IZ-18056
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 15. 10. 2001, opr. št. In 2001/00986
je bil dne 3. 9. 2002 opravljen rubež stano-
vanja št. 9, v izmeri 59,79 m2, v III. nadstro-
pju, na naslovu Celovška 142, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2002

Z 2002/01627 IZ-18067
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 2002/01627 z dne 25. 9.
2002, so bili poslovni prostor - lokal, v pa-
saži objekta A1 in A2, pod oznako KP-29, v
izmeri 108,94 m2 in parkirna mesta št. 187
in 188, kar vse se nahaja na stavbnem zem-
ljišču v območju urejanja BO 2/3 Topniška
- vojašnica v Ljubljani, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 46-A/96,
sklenjene dne 26. 4. 1996, (16. 4. 1996)
med prodajalcem Imos d.d. Ljubljana in dol-
žnikom kot kupcem, z dnem 25. 9. 2002
zarubljeni v korist upnice Slovenske Investi-
cijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 46.600
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

Z 2002/00413 IZ-18068
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00413 z dne 25. 9. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 10, ki se na-
haja v III. nadstropju na naslovu Viška c. 49/a,
Ljubljana, v izmeri 45,52 m2 ter na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemlji-
šču, k.o. Vič, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 11. 2001 in
aneksa k navedeni pogodbi z dne 10. 12.
2001, sklenjenih med prodajalcem Stokin
Markom, Viška c. 49/a, Ljubljana ter dolžni-
kom kot kupcem, z dnem 25. 9. 2002 zarub-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

In 9/2000 IZ-18033
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča na Ptuju, opr. št. In 9/2000 z dne

26. 8. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnice
Krekove zavarovalnice d.d. Ljubljana, Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, zoper dolžnico
Gordano Frljužec, Miklošičeva 4, Ptuj, za-
radi izterjave 1,095.683,10 SIT s pp, na
naroku zarubljena nepremičnina, stanova-
nje št. 15, v skupni izmeri 38,74 m2 in se
nahaja v drugem nadstropju večstanovanj-
ske hiše Rimska ploščad 7, Ptuj, in stoji na
parc. št. 513/1, k.o. Ptuj.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 9. 2002

Z 01/00091 IZ-16007
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
01/00091 z dne 26. 8. 2002, je bila ne-
premičnina, stanovanje št. 19, v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše na Bledu, na naslovu
Alpska 13, ki je bila zgrajena leta 1982,
stanovanje obsega skupno 72,40 m2, in si-
cer kuhinjo v izmeri 12,50 m2, sobo v izmeri
13,70 m2, sobo v izmeri 15,35 m2, sobo v
izmeri 8,30 m2, hodnik v izmeri 7,71 m2,
WC in kopalnico v izmeri 3,76 m2, balkon
oziroma teraso v izmeri 9,51 m2 in klet v
izmeri 1,57 m2, stanovanje predstavlja sola-
stniški delež 3,58% stanovanjske hiše, ki
stoji na delu parc. št. 305/4 in 377/1, vl.
št. 1498, k.o. Želeče, zarubljena v korist
upnika Hippa, finančne storitve, d.o.o., Po-
dreča 74, Mavčiče, za zavarovanje njegove
denarne terjatve v znesku 950.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 8. 2002

Z 01/00121 IZ-18066
Na podlagi pravnomočnega sklepa tu-

kajšnjega sodišča, opr. št. Z 01/00121 z
dne 20. 8. 2002, je bila nepremičnina, dvo-
sobno stanovanje št. 18, v izmeri 57,37 m2,
v 2. nadstropju gasilsko stanovanjskega ob-
jekta v Lescah, s pripadajočim parkirnim
mestom št. 23, vse stoječe na parc. št.
544/11 in 544/13, vl. št. 307, k.o. Hraše,
parc. št. 90/28, vl. št. 1252, k.o. Hraše,
ter parc. št. 91/11, vl. št. 763, k.o. Hraše,
last dolžnika in zastavitelja Primoža Čema-
žarja, roj. 24. 6. 1969, Alpska c. 3, Bled,
zarubljena v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska c.
140, Ljubljana, za zavarovanje njegove de-
narne terjatve v znesku 21.700 EUR s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 9. 2002

Z 2002/00040 IZ-18073
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
02/00040 z dne 5. 6. 2002, so bile pre-
mične stvari – celota delujočega žičniškega
sistema nihalne žičnice Vogel, ki obsega
naslednje sklope oziroma dele:

– vozila:
zap. št.: 1
sklopi: voziček
količina: 2
zap. št.: 2
sklopi: obešala
količina: 2
zap. št.: 3
sklopi: kabini

količina: 2
zap. št.: 4
sklopi: nosilna vrv
količina: 4 × 2000 m
zap. št.: 5
sklopi: vlečna vrv
količina: 1 × 4000 m
zap. št.: 6
sklopi: napenjalna klema
količina: 4
zap. št.: 7
sklopi: kolesa
količina: 40
– zgornja postaja:
zap. št.: 8
sklopi: kolesa
količina: 8
zap. št.: 9
sklopi: odbijač
količina: 2
zap. št.: 10
sklopi: hidravlična enota perona
količina: 1
– spodnja postaja:
zap. št.: 11
sklopi: kolesa
količina: 14
zap. št.: 12
sklopi: odbijač
količina: 2
zap. št.: 13
sklopi: hidravlična enota perona
količina: 1
zap. št.: 14
sklopi: hidravlični agregat
količina: 1
– kolesa:
zap. št.: 15
sklopi: kolo za navijanje rez. vrvi
količina: štiri
zap. št.: 16
sklopi: kolo protiuteži
količina: 2
zap. št.: 17
sklopi: osi in kolesa
količina: 4
zap. št.: 18
sklopi: osi in kolesa protiuteži
količina: 2
– pogon:
zap. št.: 19
sklopi: pogonsko kolo
količina: 2
zap. št.: 20
sklopi: osi in obroča
količina: 2
zap. št.: 21
sklopi: zavora z ležiščem
količina: 4
zap. št.: 22
sklopi: hidravlična zavora
količina: 1
zap. št.: 23
sklopi: reduktor
količina: 1
– pomožni pogon:
zap. št.: 24
sklopi: diesel motor
količina: 1
zap. št.: 25
sklopi: hidravlični prenos
količina: 1
zap. št.: 26
sklopi: vmesni reduktor
količina: 1
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zap. št.: 27
sklopi: zobniki in nazobčana krona
količina: 1
– elektromotor:
zap. št.: 28
sklopi: elektromotor
količina: 1
– elektrooprema:
zap. št.: 29
sklopi: jakostna omara
količina: 1
zap. št.: 30
sklopi: kontrola pogona
količina: 1
zap. št.: 31
sklopi: kontrola povratka
količina: 1
zap. št.: 32
sklopi: sistem kontrolne vrvi
količina: 1
– reševalni sistem:
zap. št.: 33
sklopi: reševalna oprema
količina: 2
– vrvi:
zap. št.: 1
sklopi: siro G2
količina: 4
zap. št.: 2
sklopi: sidro G1
količina: 4
– stebra:
zap. št.: 3
sklopi: čevlji S1
količina: 2
zap. št.: 4
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 5
sklopi: vrvni čevlji S2
količina: 2
zap. št.: 6
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 7
sklopi: stopnice
količina: 2
zap. št.: 8
sklopi: nosilec s kolesi
količina: 14
zap. št.: 9
sklopi: sidra
količina: 8
– zgornja postaja:
zap. št.: 10
sklopi: vrvni čevlji
količina: 2
zap. št.: 11
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 12
sklopi: stopnice
količina: 1
zap. št.: 13
sklopi: premične platforme
količina: 4
– spodnja postaja:
zap. št.: 14
sklopi: vrvni čevlji
količina: 2
zap. št.: 15
sklopi: jeklena konstrukcija
količina: 1
zap. št.: 16
sklopi: stopnice

količina: 1
zap. št.: 17
sklopi: premične platforme
količina: 4
– napenjalni sistem:
zap. št.: 18
sklopi: okvir protiuteži
količina: 1
zap. št.: 19
sklopi: vodila
količina: 1
– pogon:
zap. št.: 20
sklopi: okvir motorja
količina: 1
za to funkcionalno celoto delujočega žič-

niškega sistema nihalne žičnice Vogel pa je
RS, Ministrstvo za okolje in prostor pod št.
351-04-43/01, dne 7. 8. 2001 izdalo upo-
rabno dovoljenje, RS, Ministrstvo za promet
pa pod št. 2672-12/2001-2, dne 7. 8.
2001 dovoljenje za obratovanje in ki so last
dolžnika in zastavitelja Žičnice Vogel Bo-
hinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko Jezero, za-
rubljene v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 85,000.000 SIT s pp, ter ostalimi pogoji,
razvidnimi iz navedenega notarskega zapisa
in kreditne pogodbe za trajna sredstva, reg.
št. 4101-211200073/bc z dne 8. 3. 2002.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 9. 2002

Z 26/02 IZ-17030
Okrajno sodišče v Sežani je s sklepom o

zavarovanju opr. št. Z 26/02 z dne 18. 9.
2002 opravilo rubež nepremičnine, in sicer
dvoinpolsobnega stanovanja št. 403, v 4.
nadstropju JJV, v neto izmeri 66,70 m2, ki
se nahaja v poslovno-stanovanjskem objek-
tu z naslovom Sežana, Partizanska cesta
68, stavba stoječa na parcelah št. 6084/9,
št. 339/1, št.4203, št. 404 - delno, št.
4212/203 - delno, št. 3212/179 - delno,
št. 4212/265, št. 4214/266, št. 4210/1,
št. 41/11 in št. 339/2 - delno, vse vpisane
v k.o. Sežana, ki je last zastaviteljice Mevlja
Nives, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 05K-588/OJ/91 z dne 28. 10. 1991
sklenjene s prodajalcem SGP Kraški zidar
p.o. Sežana, overjene pri Temeljnem sodi-
šču v Kopru, enoti  v Sežani, dne 10. 1.
1992, OV št. 32/92, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika v višini 3,500.000 SIT s
pripadki in obrestmi ter stroški, določenimi
v pogodbi o kratkoročnem kreditu št.
465/02 z dne 2. 7. 2002, ki je kot priloga
sestavni del notarskega zapisa, terjatev pa
zapade v plačilo 30. 6. 2003, oziroma ta-
koj, če kreditojemalec ne poravna dveh za-
porednih zapadlih obveznosti, ali če kakor-
koli prekine sodelovanje z banko, ki jo ima
do dolžnika Benčina Valterja s.p. Sežana,
Partizanska 21.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 9. 2002

Z 124/2002 IZ-18074
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. Z 124/2002 z dne
6. 9. 2002, v zadevi upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Divizija Ve-
lenje, Rudarska 3, Velenje, zoper dolžni-

ka Poslovni in računovodski servis Amiga,
Tanja Goljar, s.p., Kersnikova cesta 11,
Velenje in zastavitelja Goljar Tanja in
Franc, Kersnikova cesta 11, Velenje, za-
radi zavarovanja denarne terjatve, ki jo ima
upnica do dolžnikov v znesku 3,700.000
SIT s pp, na podlagi 211. in 243. ter 245.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
opravilo rubež in popis nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi in obsega apar-
tma v apartmajskem naselju Gaber števil-
ka G-92, v skupni izmeri 30 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču na
parc. št. 1095/9, k.o. Hudinja, katerega
lastnika sta zastavitelja Goljar Tanja in
Franc, Kersnikova cesta 11, Velenje, vsak
do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 6. 2002, sklenjene med
prodajalko Novo Ljubljansko banko, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana in za-
staviteljema, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 3,700.000 SIT s pp, ki jo
ima upnica do dolžnikov, kot izhaja iz spo-
razuma strank, sklenjenega v obliki notar-
skega zapisa opr. št. SV 490/2002 z dne
17. 7. 2002, pri notarju Ribič Avgustu iz
Velenja.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 9. 2002

Z 2002/00161 IZ-17998
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00161, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena in s prepovedjo odtujitve in
obremenitve razen v korist upnice na sta-
novanju št. 15, v skupni izmeri 98,11 m2,
ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Trg svobode 1 v Trbov-
ljah, ki je last dolžnika Avguština Kralja,
Trg svobode 1, Trbovlje, do celote. Nave-
deno stanovanje je dolžnik pridobil s ku-
poprodajno pogodbo št. 230/92/SI/T z
dne 9. 10. 1992, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 9. 2002

IZ-79438
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz
Domžal, opravilna številka SV 569/02 z dne
2. 10. 2002, je bilo stanovanje številka 82,
ki se nahaja v devetem nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Ljubljana, Beblerjev
trg 3, v skupni izmeri 93,52 m2, last dolžni-
ce in zastaviteljice Danice Lužar, stanuje
Ljubljana, Beblerjev trg 3, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe številka 36-9/73-ZB,
sklenjene dne 27. 11. 1991 s prodajalcem
Skupnost pokojninskega in invalidskega za-
varovanja Slovenije, zastavljeno v korist
upnika Volksbank Karnten Sud
reg.Gen.m.b.H Ferlach, Hauptplatz 6, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 40.000 EUR s pripadki.
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IZ-79688
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1195/02  z dne 17.
10. 2002, je bilo zastavljeno stanovanje št.
56, v pritličju stanovanjskega bloka na na-
slovu Cesta revolucije 1B, Jesenice, v sku-
pni izmeri 59,50 m2, ki je last zastaviteljice
Lee Dežman, Cesta Cirila Tavčarja 10, Je-
senice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 6. 8. 2002, sklenjene z Kerić Husni-
jo, Sabiho, Admiro (por. Talić) in Admirjem,
kot prodajalci. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.291,88 EUR s pripadki.

IZ-79690
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1114/02 z dne 30. 9.
2002, je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 36,14 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stanovanjske hiše v Ljubljani, Glavarjeva
47, ki stoji na parc. št. 33/3, k.o. Bežigrad,
last zastaviteljev Danice Magdič in Darka
Magdiča, vsakega do ene polovice, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 26. 11. 1999,
sklenjene s prodajalko Barbaro Novak. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 27,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79691
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1150/02 z dne 9. 10.
2002, je bilo zastavljeno enoinpolsobno sta-
novanje št. 35, v skupni izmeri 51,74 m2, v
tretjem nadstropju ter kletni prostor št. 35,
oboje v stanovanjskem objektu 11 /C, La-
mutova 2, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
1526/2, k.o. Glince, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih, de-
lih, napravah, stavbišču in funkcionalnem
zemljišču, last zastavitelja Fekonja Benjami-
na, EMŠO 2707972500384, Štihova 23,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 14. 8. 2002 s prodajalko
Rebeko Leo Kovačič, Pod vrbami 36, Ljub-
ljana, EMŠO 0704970505447 in Alešem
Pavlinom, Pod vrbami 36, Ljubljana, EMŠO
3006970500536. Stanovanje je zastavlje-
no v korist upnice SKB banke d.d., Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79693
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr.št. SV 1151/02 z dne 15.
10. 2002, je bila zastavljena stanovanjska
hiša Ob Sotočju niz A št. 8, na področju
urejanja BS 6/4-1 Gmajna, v Ljubljani-Čr-
nuče. Hiša z oznako A 08 ima neto površino
po projektu 165,19 m2, pripada pa ji zemlji-
šče v izmeri 172 m2 in je last zastaviteljev
Tjaše Slokar, Ulica Sergeja Mašere 7, Nova
Gorica in Matjaža Grabnarja, Radvanjska ce-
sta 63, Maribor, na podlagi prodajne po-
godbe št. 49/2002-6, sklenjene dne 17.
3. 2002 z Gradbenim podjetjem Grosuplje
d.d., Emonska 8, Ljubljana. Stanovanjska

hiša je zastavljena v korist upnika Gradbeno
podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 38.723,97 EUR s pripadki.

IZ-79694
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1164/02 z dne 14.
10. 2002, je bilo zastavljeno stanovanje št.
E 202, v skupni izmeri 98,58 m2, ki se
nahaja v II. in III. nadstropju poslovno-stano-
vanjskega objekta s podzemnimi garažami v
soseski Dravske terase v Mariboru (Koro-
ška, Lavričeva, Strma ulica), ki stoji na zem-
ljišču parc. št. 1979/1, 1979/2, 1979/3,
1979/4 in 1979/5, k.o. Koroška vrata ter
shrambe št. S-E-202 v velikosti 4,50 m2 in
garažnega mesta št. K3-GM28 v velikosti
13 m2, last zastaviteljev Jovanović Dušana,
roj. 1. 12. 1967, EMŠO 0112967500227,
davčna št. 53958101, Ferkova ulica 2, Ma-
ribor in Nikačević Dušanke, roj. 8. 9. 1964,
EMŠO 0809964505598, davčna št.
52618048, Prušnikova ulica 22, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-76/02, sklenjene dne 3. 10. 2002 s
Stanovanjskim skladom Republike Sloveni-
je, javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Sta-
novanjski sklad RS, javni sklad, Ljubljana,
Poljanska 31, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 16,829.893 SIT s pripadki.

IZ-79695
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1189/02 z dne
16. 10. 2002, so bili zastavljeni pisarniški
prostori, ki predstavljajo samostojni del pen-
thausa v poslovnem objektu Eurocenter v
Ljubljani, Tivolska 48, v izmeri 240,70 m2,
pripadajoče terase v izmeri 114 m2 in 24
parkirnih mestih z oznakami

– v 3. kleti št. K3-5, K3-7, K3-8, K3-9,
K3-13, K3-14, K3-15, K3-16, K3-17,
K3-18, K3-19, K3-20, K3-21, K3-22,

– v 3. medetaži št. M3-1 in M3-2,
– v 2. medetaži št. M2-17, M2-18,

M2-19, M2-20, M2-28, M2-29, M2-30,
M2-31,

last zastavitelja Bavarski dvor investicij-
sko podjetje d.o.o., Ljubljana, s sedežem
Tivolska cesta 48, Ljubljana. Poslovni pro-
stori in parkirna mesta so zastavljeni za za-
varovanje denarne terjatve v višini
227,130.000 SIT s pripadki.

IZ-79697
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1196/02 z dne 17.
10. 2002, je bilo zastavljeno trisobno sta-
novanje št. 37, v VII. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Trnovski pristan 8,
Ljubljana, v skupni izmeri 77,13 m2, na lo-
kaciji E-2 v soseski VS 1 Trnovo, last zasta-
viteljev Marka Kobeta, EMŠO
2712950500368, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana in Irene Kobe, EMŠO
1901953505097, Ulica stare pravde 5,
Ljubljana, na podlagi soinvestitorske pogod-
be VS-1 71/84 z dne 26. 9. 1984, dodatka
št. 1 z dne 28. 11. 1985 ter dodatka št. 2 z
dne 28. 11. 1985. Stanovanje je zastavlje-

no v korist upnice SKB banke d.d., Ljublja-
na, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79699
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 904/02 z dne 4. 10.
2002, je bilo stanovanje, ki se nahaja v 2.
nadstropju stanovanjske hiše v Kidričevem,
Kajuhova 7, v skupni izmeri 83,73 m2, last
zastavitelja Frčec Igora iz Kidričevega, Ka-
juhova ul. 7, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 049/STAN z
dne 13. 12. 1991 in aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 19.
9. 2002, sklenjene z TALUM tovarna alumi-
nija d.d., Kidričevo, Tovarniška c. 10, Kidri-
čevo, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Podružnica
Ptuj, Prešernova 6, Ptuj, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,500.000 SIT s pri-
padki.

IZ-79700
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 777/02
z dne 25. 9. 2002, je bilo 69/100-tink
stanovanjske stavbe na Lilekovi 2 v Celju,
stoječi na parc. št. 2247/1, stavbišče s
stanovanjsko stavbo v Celju, Lilekova 2, v
izmeri 105 m2 in dvorišče 34 m2, pripisana
pri vl. št. 2052, k.o. Celje, ki obstoji iz treh
posameznih enot v stavbi Lilekova 2, Celje,
in sicer poslovnega prostora v pritličju stav-
be v izmeri 74,73 m2, funkcionalnih prosto-
rov v nadstropju navedene stavbe v izmeri
65,33 m2, ter sanitarij v izmeri 6 m2, vse v
skupni izmeri 140,06 m2, ter pripadajočega
solastniškega deleža na skupnih prostorih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču
parc. št. 2247/1, k.o. Celje, pri stavbi Lile-
kova 2 v Celju, last Petek Kristijana s.p.,
Kristijan Styling, Lilekova 2, Celje, MŠ:
5313083, pridobljene na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 9. 2002 s prodajalcem
Intent d.o.o. Celje, zastavljeno v korist upni-
ce Abanke d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-79701
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 794/02
z dne 4. 10. 2002, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 2 v 1. nadstr. stan. bloka Na
Otoku 2, Celje, stoječe na parc. št. 736/2,
k.o. Celje, ki obsega 42,15 m2, z balkonom
0,41 m2 ter kletjo št. 2 v kletni etaži 2,97
m2, s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah v večstan. hiši in funkcionalnem zemlji-
šču last Kocbek Slobodanke iz Celja, Te-
harska 13, davčna številka 90414276, EM-
ŠO 1110946505807, pridobljenega na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18.
9. 2002 in aneksa h kupoprodajni pogodbi
z dne 18. 9. 2002, datiranega z 19. 9.
2002 med prodajalcem Leskovšek Toma-
žem in kupcem Kocbek Slobodanko, za-
stavljeno v korist upnice Probanke d.d. Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-79705
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 815/02 z dne 10.
10. 2002, je bilo trisobno stanovanje št. S
5, v 1. nadstr. stan. hiše v Laškem, Rimska
6 a, stoječe na parc. 246/10, k.o. Laško,
ki obsega 52,40 m2, s pripadajočim solast.
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah v večstan. hiši in funkc. zem-
ljišču, last Petrič Bojana, iz Slov. Konjic,
Tepanjski Vrh 1, pridobljeno na podlagi ku-
poprodajne pog. o prodaji stan. št.
466-80/92 z 31. 8. 1992 in dodatka k
kupoprodajni pogodbi o prodaji stan. z dne
31. 8. 1992, datiranega 27. 9. 2002, med
prodajalko Občino Laško in kupcem Petrič
Bojanom, zastavljeno v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG Celovec, Podružnica v
Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12.500 EUR s pripadki.

IZ-79714
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 735/2002 z dne
14. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 213200, ki se nahaja v četrtem nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Frankovo
naselje 72, Škofja Loka, stoječe na parc.
št. 626/3, k.o. Suha, v skupni izmeri 52,60
m2, ki obsega kuhinjo, dve sobi, hodnik,
wc, kopalnico in balkon oziroma teraso ter
druge prostore – klet, last zastaviteljice in
solidarnega poroka Lucije Malovrh, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 100/93 in aneksa h kupopro-
dajni pogodbi št. 100/93, obeh sklenjenih
dne 1. 4. 1993 s prodajalcem – podjetjem
Jelovica, lesna industrija Škofja Loka, p.o.,
Kidričeva 48, Škofja Loka, ki jo je zastopal
direktor Stojan Žibert, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki, vse pa s prepovedjo odsvojitve in
obremenitve ter predkupno pravico v korist
navedene upnice.

IZ-79741
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Rojec Antona iz Ce-
lja, opr. št. 701/2002-SV z dne 11. 10.
2002, je bil poslovni prostor št. 0,07 (104),
v skupni izmeri 30,70 m2, ki je lociran v kleti
trgovskega centra Tangram, na naslovu
Šmartinska cesta 152, v Ljubljani, stoječe-
ga na parc. št. 1228/2, k.o. Moste, last
dolžnika in zastavitelja Avtobutique Bučer
Dušan,s.p. Podjavorškova ulica 1, Celje, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 11.
1998, zastavljen v korist upnice Banke Ce-
lje, d.d., s sedežem Vodnikova 2, Celje, za
zavarovanje denarne terjatve 47.900 EUR,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, s pripadki.

IZ-79749
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-586/02 z dne
7. 10. 2002, je bil poslovni prostor št. 111
v izmeri 24,08 m2 v poslovno-stanovanj-
skem objektu BOČ Poljčane, last Lampret

Jožice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 257/93 z dne 2. 8. 1993 in poslovni
prostor št. 116 v izmeri 24,25 m2 v poslov-
no stanovanjskem objektu BOČ Poljčane,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
11/94 z dne 12. 1. 1994 in dodatka št.
494/94 h kupoprodajni pogodbi št. 11/94,
datiran z dne 19. 12. 1994, last Lampret
Alojza in Lampret Jožice, zastavljen v korist
upnice Nove KBM d.d., podružnice Sloven-
ska Bistrica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,500.000 SIT s pripadki.

IZ-79754
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 445/2002 z
dne 8. 10. 2002, je bilo stanovanje, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše v
Slovenskih Konjicah, Mestni trg 1, v skupni
izmeri 41,70 m2, last dolžnice in zastavitelji-
ce Oprešnik Milene, stan. Vodovodna cesta
4, Zreče, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 31. 7. 2002 in dodatka h
kupoprodani pogodbi, sklenjenega dne 26.
9. 2002 z Macuh Marjanom in Macuh Mar-
jeto, stan. Mestni trg 1, Slovenske Konjice,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,400.000 SIT s pripadki.

IZ-79757
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1010/02-1 z dne 27. 9. 2002, je bilo eno-
sobno stanovanje številka 3, v skupni izmeri
36,32 m2, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska
cesta 3, zgrajene na parceli številka 1399
katastrska občina Koroška vrata, last zasta-
viteljice Simone Kramberger do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 8.
2002, sklenjene med njo kot kupcem in
med Eriko Herman kot prodajalko, zastav-
ljeno v korist upnice Poštne banke Sloveni-
je d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22.000 EUR s pripadki, v tolarski pro-
tivrednosti, obračunani po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, in bodoče
in pogojne denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79760
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1059/02-1 z dne 10. 10. 2002, je bil apar-
tma številka B-23 v izmeri 43,93 m2 neto
površine oziroma 50,69 m2 bruto površine;
kar predstavlja 15,02/100 delov objekta v
sklopu zdraviliško rekreativnega kompleksa
Radenske v Banovcih, zgrajenega na par-
celi številka 902/9, pripisani zemljiškoknjiž-
nemu vložku številka 342, katastrska obči-
na Grlava, kar v naravi predstavlja apartmaj-
ski objekt “B”; last dolžnika – zastavitelja
Hixon, d.o.o, do celote, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 19. 7. 2002, sklenjene
med njim kot kupcem in med GIC Gradnje
d.o.o., kot prodajalcem, zastavljen v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-79761
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, Gregorčičeva ulica 4, opr. št. SV
978/02 z dne 10. 10. 2002, je bilo stano-
vanje št. 1 v nadstropju P, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Štantetova 30, k.o. Sp. Rad-
vanje, stoječe na parc. št. 1009/1, v sku-
pni izmeri 57,11 m2, last dolžnikov – zasta-
viteljev Bizjak Vere in Bizjak Ivana, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 3970/93, sklenje-
ne dne 15. 9. 1993 z Občino Maribor,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslo-
vu Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstri-
ja, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR oziroma v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan 10. 10. 2002 znaša 4,571.454 SIT s
pripadki.

IZ-79762
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, Gregorčičeva ulica 4, opr. št. SV
981/02 z dne 10. 10. 2002 je bila:

– vrstna stanovanjska hiša – objekt št.
13, v zadružni soseski Ribniško selo S 11.
Hiša stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska
stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri
220 m2, k.o. Krčevina, naslov Terčeva 47,
Maribor, last Brede Horvat do celote, na
podlagi pogodbe o medsebojnih premo-
ženjskih razmerjih z dne 23. 6. 1994, skle-
njene med njo kot članom zadruge – kup-
cem in Stanovanjsko zadrugo Maribor
z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot pro-
dajalcem in

– poslovni prostor št. 1, v skupni izmeri
78,68 m2 v prvem nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Vetrinjska 11, ki stoji na
parc. št. 1718, pripisani vl. št. 506, k.o.
Maribor-Grad; k poslovnemu prostoru pri-
pada kletni prostor ter pravica souporabe
skupnih prostorov in skupnih delov stavbe,
last zastaviteljice do celote na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1998,
sklenjene med Bredo Horvat kot kupcem in
Aljažem Brandnerjem ter Vlastislavo Bratuž
Gasparin, kot prodajalcema, vse zastavlje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, Stros-
smayerjeva 26, 2000 Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pripadki.

IZ-79771
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 2208/02 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 12, ki se nahaja
v II. nadstropju stanovanjske stavbe na na-
slovu Parmova 46, Ljubljana, v skupni izme-
ri 43,67 m2, last dolžnika in zastavitelja Ima-
na Bakheta, rojenega 4. 6. 1967, stanu-
jočega na naslovu Parmova ulica 46, Ljub-
ljana, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 14. 4. 1997, med prodajal-
ko Špelo Gobec-Lukman iz Ljubljane na eni
in zastaviteljico s starim imenom in priim-
kom ter naslovom Darja Mravljak, Fala 27
C, 2352 Selnica ob Dravi, zastavljeno v ko-
rist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
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Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 28.0560 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.

IZ-79772
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2211/02 z dne
23. 9. 2002, je bilo štirisobno stanovanje v
izmeri 91,58 m2, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ker-
snikova 11, stoječega na parc. št. 550 k.o.
Ajdovščina, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na vseh skupnih prostorih, delih, ob-
jektih in napravah objekta kot celote, last
zastaviteljice Jasne Majcen, na podlagi pro-
dajne pogodbe, ki jo je dne 15. 11. 1991
sklenila s prodajalko Republiko Slovenijo,
zastavljeno v korist upnika AGIP Slovenija
d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Mateja Robleka, v višini
6,500.000 SIT, s pripadki.

IZ-79773
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2219/02 z dne
24. 9. 2002, je bilo stanovanje št. 49, ki se
nahaja v VIII. nadstropju, v soseski ŠS-4/1
Stara cerkev, na naslovu Tržna ulica 3, Ljub-
ljana, ter na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1047, k.o. Stara cerkev, last dolžnice Mari-
je Hočevar, na podlagi prodajne pogodbe
št. 22/83 z dne 21. 12. 1983, sklenjene s
prodajalcem DO Giposs Inženiring, TOZD
Inženiring, Ljubljana, ter dolžnico in Marijo
Kregar, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 9. 9. 2002, sklenjene med prodajal-
ko Marijo Kregar in dolžnico, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,300.000 SIT s pripadki.

IZ-79774
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2224/02 z dne
25. 9. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 30, v izmeri 63,40 m2, ki se nahaja v
9. nadstropju stanovanjskega objekta C. 1.
maja 63, Kranj, ki stoji na parc. št. 214/3
vl. št. 123/0, k.o. Huje (sedaj 214/2, vl. št.
26, k.o. Huje), last zastaviteljev Janka Pir-
nata in Marinke Mrak Pirnat iz Kranja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 8.
1995, sklenjene s prodajalcem Igorjem Per-
netom iz Kranja, zastavljeno v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Matije Pirca iz Kranja in solidarnega poroka
Alenke Pirc iz Kranja, v višini 32.895 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita, s pripadki.

IZ-79776
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2227/02 z dne
25. 9. 2002, je bilo triinpolsobno stanova-
nje št. B2-L1-I-1, v izmeri 76,65 m2, ki se
nahaja v 1. nadstropju poslovno-trgovskega
stanovanjskega bloka z oznako B2, stoje-
čega na parc. št. 111/8, 110/4, 1600/10
in 110/4, vse k.o. Trzin, s pripadajočim

kletnim prostorom 3,52 m2 in parkirnim me-
stom št. 234 v garažni kleti, last dolžnice
Manje Moder iz Ljubljane, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 374/01 z dne 1. 10.
2001 in dodatka k prodajni pogodbi št.
374/01 z dne 5. 9. 2002, sklenjenih s
prodajalcema SGP Kraški zidar d.d., Seža-
na in IN.CO invest d.o.o., Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 31.720 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan izplačila kredita, s pri-
padki.

IZ-79778
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2243/02 z dne
26. 9. 2002, je bilo stanovanje z oznako
A.M.09 v mansardi objekta A, na naslovu
Cesta na Brdo 65, Ljubljana, s pripadajočo
shrambo v kleti in garažo z oznako G-31 v
kleti garažnega objekta, v skupni izmeri
90,66 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, parc. št. 1250/1, 1250/2,
1251, 1252/1, 1252/2, 1252/6,
1253/2, 1254/6-del, 1254/7, 1273/1,
1274/9, 1274/10, 1274/12, 1245/1,
1243/2, 1243/4, 1204/2, 1205/2,
1205/4, 1206/2, 1206/3, 2019/7,
2019/3 in 2019/4, vse k.o. Vič, last dol-
žnikov Katje Bizilj in Gregorja Trnovca, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 7.
2002, sklenjene s prodajalcem Prezelj To-
mažem, Zadnikarjeva ulica 3, Ljubljana in
dolžnikoma, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarnih terjatev v višini
4,000.000 SIT s pripadki in 4,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-79779
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2246/02 z dne
27. 9. 2002, je bilo stanovanje št. S1-204,
to je dvosobno stanovanje s kabinetom v
drugem nadstropju v prodajni površini 70,86
m2, s kletnim prostorom št. S1-204 in par-
kirnim mestom št. S1-204 v garažni kleti,
skupaj s sorazmernim lastniškim deležem
skupnim prostorov, delov in naprav celotne
stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 9C,
Kamnik in funkcionalnim zemljiščem, last
dolžnikov Darka Erjavška in Dragice Erjav-
šek iz Kamnika, vsakega do 1/2, na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 8.
2002 med prodajalcem Kristal Maribor, pro-
izvodnja, montaža in trgovina z ravnim ste-
klom – 1921 d.d., Mariborska cesta 46,
Selnica ob Dravi in dolžnikoma, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 2,750.000 SIT s pripadki in
2,750.000 SIT s pripadki.

IZ-79780
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2249/02 z dne
27. 9. 2002, je bilo stanovanje št. 4, ki se
nahaja v 1. nadstropju, stopnišče 2, v sku-
pni izmeri 77,93 m2, shramba št. 1-2-4 v
kleti v izmeri 1,35 m2 in parkirno mesto v
kletni etaži št. 30, stanovanjske hiše v Ljub-

ljani, objekt Vila blok Hušica, skupaj z us-
treznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1189/1, 1189/2,
1211/3 (del), 1211/2 (del) in 1211/1
(del), vse k.o. Bizovik, last dolžnika Marjana
Zupančiča, Čateška Gora 26, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 1-2-4-02-11 za
stanovanje št. 1-2-4 objekt Vila blok Hruši-
ca z dne 5. 6. 2002, sklenjene med proda-
jalcema A1, d.d., Ljubljana in DLC finančni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, ter dolžnikom
kot kupcem, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79781
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2252/02 z dne
27. 9. 2002, je bilo stanovanje št. 13, v
četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na
Povšetovi ulici 61 v Ljubljani, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na kate-
rem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah,
stoječe na parceli št. 512/34 (prej 512),
vpisani pri vl. št. 857, k.o. Udmat, v zemlji-
ški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
Maje Bezovšek in Saše Josifovića, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 29. 8. 2002, sklenjene s prodajalcem
Andrejem Novakom iz Ljubljane, zastavlje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih ter-
jatev v višini 2,600.000 SIT s pripadki in
1,400.000 SIT s pripadki.

IZ-79782
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2258/02 z dne
27. 9. 2002, je bilo stanovanje št. 42, ki se
nahaja v X. nadstropju stanovanjske stolpni-
ce na naslovu Bratovševa ploščad 24, Ljub-
ljana, v skupni izmeri 30,44 m2, stoječe na
zemljišču parc. št. 273/10, 1244/1,
1470/2, k.o. Stožice, last Katarine Klepac
in Mateja Koletnika, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 9.
2002, sklenjene s prodajalcem Markom Va-
gajo iz Dola pri Ljubljane, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,200.000 SIT s pripadki.

IZ-79783
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2280/02 z dne 30. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 17 v tretjem
nadstropju, na naslovu Bratovševa ploščad
6, Ljubljana, v skupni izmeri 64,70 m2, sku-
paj z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št.
273/4, vpisane v vložek št. 1844, k.o. Sto-
žice, last dolžnikov Renate Šobak Sreš in
Alojza Sreša iz Ižakovcev, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 16. 9. 2002, skle-
njene s prodajalcem Weber Alešem, zastav-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih ter-
jatev v višini 4,050.000 SIT s pripadki in
4,950.000 SIT s pripadki.
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IZ-79785
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2283/02 z dne
1. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 12, v
izmeri 36,96 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
377/4, vl. št. 2136, k.o. Trnovsko pred-
mestje, na Krimski 1 v Ljubljani, s pripadajo-
čim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah, last Igor-
ja Pšenice iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 10. 1993, sklenjene
med prodajalcem Viljemom Bajcem iz Ljub-
ljane na eni ter kupcema Igorjem Pšenico in
Karlo Mikl iz Maribora na drugi strani in na
podlagi darilne pogodbe z dne 4. 11. 1998,
sklenjene med darovalko Karlo Mikl na eni
in obdarjencem Igorjem Pšenico na drugi
strani, zastavljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnika Enapsa,
informacijsko in poslovno svetovanje d.o.o.,
Krimska 1, 1000 Ljubljana, v višini
5,000.000 SIT, s pripadki.

IZ-79786
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2285/02 z dne
1. 10. 2002, je bil poslovni prostor št. 2 v
izmeri 208,25 m2, v pritličju poslovnega ob-
jekta na naslovu Lava 7, Celje in poslovni
prostor št. 14, 15, 16, 17, 18 in 18a (del
sanitarij) v skupni izmeri 138,75 m2, v pod-
strešju poslovnega objekta ter idealni sola-
stniški delež na dovozni cesti na parc. št.
1115/31 in 1115/21, ki je vpisana v vložni
št. 1207, k.o. Medlog, zastavljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 30,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79789
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2287/02 z dne
1. 10. 2002, je bilo stanovanje v izmeri
186,86 m2, ležeče v III. nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, Gradišče 6, ki stoji
na zemljišču parc. št. 150, vl. št. 7, k.o.
Gradišče predmestje I, ki obsega kuhinjo
12 m2, sobo 9,50 m2, sobo 26,60 m2, so-
bo 26,50 m2, sobo 20,80 m2, sobo
21,80 m2, kopalnico 5,90 m2, stranišče
1,40 m2, hodnik 35,50 m2, shrambo
1,90 m2, balkon oziroma teraso 8,06 m2,
ložo 10,65 m2 in druge prostore 6,35 m2,
last Tugomirja Staryja iz Ljubljane, na podla-
gi darilne pogodbe z dne 28. 3. 1992, skle-
njene z darovalko Nadino Škarica iz Ljublja-
ne, zastavljeno v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Gastro Interna-
tional, d.o.o. Ljubljana, Šubičeva 1, v višini
169.212 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti po podjetniškem prodajnem tečaju
banke na dan plačila.

IZ-79792
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2293/02 z dne
2. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 30, ki se
nahaja v VI. nadstropju stanovanjskega blo-
ka, na naslovu Kajuhova 42 v Ljubljani, s
pripadajočo kletjo z oznako 30 a, ter na
skupnih objektih, delih in napravah ter na

stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 876, vpisane
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 498, k.o.
Moste, last dolžnika Saše Pekeča in dolžni-
ce Ksenije Pekeč, vsake do 1/2, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 30. 8. 2002,
sklenjene s prodajalko Dušo Grubački An-
djelov, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 4,000.000 SIT s pripadki in
4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79807
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2304/02 z dne
4. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje št.
5 v prvem nadstropju stanovanjske stavbe
na Mucherjevi 3 v Ljubljani, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na kate-
rem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah
stavbe, stoječe na parc. št. 1235, vl. št.
1288, k.o. Ježica, last Matevža Poharja iz
Ljubljane in Nuše Drinovec iz Pirana, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
30. 9. 2002, sklenjene s prodajalcema Vi-
čič Miranom in Hermino Govekar-Vičič, za-
stavljeno za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,320.000 SIT s pripadki.

IZ-79814
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2312/02 z dne
4. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 9, v dru-
gem nadstropju, na naslovu Jakopičeva uli-
ca 29, Kamnik, v tlorisni velikosti stanovanj-
ske površine 52,07 m2, s pripadajočo dva-
rnico – klet št. 9, izmere 5,54 m2, skupaj s
sorazmernim lastniškim deležem skupnih
prostorov, delov in naprav stavbe, stavbi-
ščem in funkcionalnim zemljiščem, last dol-
žnika in zastavitelja Edina Đuzića, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9. 2002,
sklenjene s prodajalcem Agroemona d.o.o.,
Levstikova 39, Domžale, zastavljeno za za-
varovanje denarnih terjatev v višini
2,652.000 SIT s pripadki in 1,428.000 SIT
s pripadki.

IZ-79815
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2321/02 z dne
8. 10. 2002, je bilo je bilo dvosobno stano-
vanje št. 16, v skupni izmeri 50 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju (5. etaži), stanovanj-
ske hiše v Novem mestu, na naslovu Kandij-
ska cesta 47 (prej Zagrebška cesta 16),
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 374/1, k.o.
Kandija, vpisane v zemljiški knjigi Okrajne-
ga sodišča v Novem mestu, last Romana
Judeža in Urše Sefran, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 9. 2002, sklenjene med
prodajalko Tomažin Jožefo in dolžnikom ter
zastaviteljico kot kupcema, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79816
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2322/02 z dne
8. 10. 2002, so bili poslovni prostori v izme-
ri 64,03 m2, v pritličju stavbe Levstikova 5,

Celje, skupaj s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji
in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah stavbe, stoječe
na parceli št. 2116, vl. št. 1495, k.o. Celje,
last družbe Študent d.o.o., Levstiikova ulica
5, Celje, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 10. 6. 2002, sklenjene s prodajal-
ko Mestno Občino Celje in Nepremičninami
Celje d.o.o., kot upravljalcem in gospodar-
jem, zastavljen v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarnih terjatev v višini 10.000 SIT s
pripadki in 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79817
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2334/02 z dne
9. 10. 2002, je bilo je bilo stanovanje št.
48, v 7. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Vogelna 10, Ljubljana, ki obse-
ga 74,99 m2, in sicer kuhinjo 14,95 m2,
sobo 17,87 m2, sobo 12,70 m2, sobo
12,70 m2, hodnik 8,41 m2, WC 0,99 m2,
kopalnico 3,64 m2, shrambo 1,31 m2, bal-
kon oziroma teraso 0,97 m2 in druge pro-
store 1,41 m2, last Tine Blaznik in Bogdana
Blaznika, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 6. 6. 1995, skle-
njene s prodajalcema Hazirom Sinanijem in
Kemajlom Sinanijem in poslovni prostor št.
49/N, v neto izmeri 35,60 m2, ki se nahaja
v 1. nadstropju gospodarsko-trgovskega
centra (GTC) v ureditvenem območju BP
6/4 – Brod pri Ljubljani, na naslovu Brnči-
čeva 13, Ljubljana, zgrajenem na parcelah
št. 887/2, 883/1, 885/3, 886/2, 911/4,
911/6, 885/5, 881/11, 912/4, 912/2,
881/5, 881/3, 881/13, 1058/3, 1056/2,
1055/2, 1056/3, 869/2, 868/3, 867/1,
k.o. Črnuče in št. 672/3, 672/2, 672/1,
677/2 in 678/1, k.o. Nadgorice, last Adna-
na Sarajlije in Bogdana Blaznika, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 5295GTC49 z dne 10. 5. 1995, skle-
njene s prodajalcem Gradis – Podjetje za
inženiring Ljubljana p.o., Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Glav-
na podružnica Ljubljana, Trdinova 4, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
11,836.674 SIT s pripadki.

IZ-79818
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2336/02 z dne
9. 10. 2002, je bilo stanovanje v izmeri
61,73 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše Šaranovičeva 10, Celje, ki stoji na
parc. št. 1219/13, vl. št. 778, k.o. Sp.
Hudinja, last Tatjane Zilli iz Celja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 70 z dne 1. 10. 1993, sklenjenega s
prodajalcem Konzorcij upnikov LIK Celje in
dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 70 z
dne 13. 8. 2002, sklenjenega s prevzemni-
kom Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, Javni sklad, zastavljeno v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Dejana Zillija iz Celja in solidarnega poroka
Nuše Gorjanc iz Žirovnice, v višini 52.575
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan iz-
plačila kredita, s pripadki.
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IZ-79830
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 862/02 z dne 24. 9.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše v
Ljubljani, Prvomajska ulica 15, na parc. št.
180, k.o. Udmat, v skupni izmeri 50,21 m2,
s shrambo v kleti in s solastninskim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah večstanovanjske hiše, last dolžnic
in zastaviteljic Amalije Valentinčič, rojene 6.
11. 1958, prebivališče Vrh pri Višnji Gori
29, ter Maje Valentinčič, rojene 5. 8. 1980,
prebivališče Vrh pri Višnji Gori 29, na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 5.
2000 z Alojzom Zagorcem, rojenim 20. 5.
1929, prebivališče Ljubljana, Prvomajska
ulica 15, zastavljeno v korist upnika Slavka
Šteblaja, rojenega 23. 5. 1967, prebivali-
šče Ljubljana, Pregljeva ulica 15, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 12.600
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljub-
ljana, na dan plačila z obrestmi in stroški.

IZ-79831
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 863/02 z dne 25. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju
stanovanjske hiše Trebinjska 14, Ljubljana,
v izmeri 56,13 m2, k.o. Brinje, stanovanje
predstavlja solastniški delež 3,31%, last dol-
žnice in zastaviteljice Milenke Knez, rojene
23. 9. 1952, prebivališče Trebinjska 14,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 0390/91, skle-
njene dne 27. 11. 1991, z Mestom Ljublja-
na, Mestni trg 1, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Lili Mihelčič, rojene 7. 3.
1969, prebivališče Domžale-Vir, Robova uli-
ca 24, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 8.160 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem menjalniškem tečaju SKB
banke d.d., Ljubljana, na dan plačila z
obrestmi in stroški.

IZ-79832
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 864/02 z dne 25. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju
stanovanjskega objekta Belokranjska 4,
Ljubljana, parc. št. 1400, vl. št. 1564, k.o.
Bežigrad, v skupni izmeri 50,77 m2, last
zastaviteljice Nafke Nadarević, rojene 2. 7.
1953, prebivališče Ljubljana, Belokranjska
4, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 6. 11. 1996, z Zorico Burnik, rojeno
28. 5. 1956, prebivališče Ljubljana, Belo-
kranjska 4, zastavljeno v korist upnice Mari-
je Kijevčanin, rojene 10. 9. 1941, prebivali-
šče Ljubljana, Krimska ulica 15, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 13.440
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB banke d.d., Ljub-
ljana, na dan plačila z obrestmi in stroški.

IZ-79833
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 868/02 z dne 26. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju

stanovanjske hiše Novi Log 11, Hrastnik, v
izmeri 40,20 m2, vl. št. 359 k.o. Hrastnik
mesto, parc. št. 661, ki predstavlja sola-
stniški delež 3,02%, last dolžnice in zastavi-
teljice Alenke Kačič, rojene 14. 6. 1946,
prebivališče Hrastnik, Novi log 11, ki je bilo
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 60/92 z dne
29. 10. 1992 in aneksa z dne 22. 7. 2002,
od prodajalca Domex d.o.o. Hrastnik, za-
stavljeno v korist upnika Marjana Koščaka,
rojenega 14. 11. 1967, prebivališče Žalna
69 A, Grosuplje, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 11.340 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem menjalniškem
tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan
plačila z obrestmi in stroški.

IZ-79834
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 882/02 z dne 30. 9.
2002, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
29 v III. nadstropju stanovanjskega bloka,
na parc. št. 1541/1, 1540/2, 1696, 1697,
1698, k.o. Stožice, na naslovu Petrovićeva
5, Ljubljana, v skupni izmeri 35,24 m2 s
pripadajočo kletno shrambo, last dolžnice
in zastaviteljice Jerice Vigele, rojene 20. 3.
1942, prebivališče Ljubljana, Petrovićeva
ulica 5, ki je bilo pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 8. 2001, od
prodajalke Marije Šušteršič, rojene 28. 6.
1956, prebivališče Ljubljana, Karingerjeva
4, zastavljeno v korist upnika Jožeta Šker-
janca, rojenega 18. 3. 1952, prebivališče
Ljubljana, Ižanska cesta 77, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 7.560 EUR v to-
larski protivrednosti po prodajnem menjalni-
škem tečaju SKB banke d.d., Ljubljana, na
dan plačila z obrestmi in stroški.

IZ-79883
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3497/2002 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 98, v II. nadstropju, št. 15, v
izmeri 88,48 m2, last zastavitelja Marinšek
Eme, Ul. Bratov Učakar 98, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
37/1991 z dne 5. 11. 1991 sklenjene s
Stanovanjsko komunalno banko d.d., kot
prodajalcem zastavljeno v korist upnice Ban-
ke Celje d.d., za zavarovanje denarne terja-
tve v višni 3,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79886
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3498/2002 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 98, v II. nadstropju, št. 15, v
izmeri 88,48 m2, last zastaviteljice Marin-
šek Eme, stan. Ul. bratov Učakar 98, Ljub-
ljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
37/1991 z dne 5. 11. 1991, sklenjene s
Stanovanjsko komunalno banko d.d. kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice Ban-
ke Celje, d.d., za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,400.000 SIT s pripadki.

IZ-79888
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-

ljane, opr. št. SV-3538/2002 z dne 26. 9.
2002, je bilo enosobno stanovanje v neto
izmeri 37,40 m2 stanovanjske površine v
pritličju stanovanjske hiše Mencingerjeva
17, Ljubljana in pripadajočo leseno drvarni-
co, vse v skupni izmeri 39 m2, v solasti
zastaviteljev Dijane Stanković in Dušana
Ocepka, oba Mencingerjeva 17, Ljubljana,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 466-394/91-LV z dne 24. 1.
1992, sklenjene z Občino Ljubljana Vič-Ru-
dnik kot prodajalcem ter dodatka k navede-
ni kupoprodajni pogodbi z dne 26. 6. 2002,
sklenjenega z Mestno občino Ljubljana kot
prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska 58, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6,648.000 SIT s pripadki.

IZ-79892
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3547/2002 z dne 27. 9.
2002, je bilo stanovanje v Ljubljani, Preglov
trg 7, št. 138, v izmeri 56,19 m2, v 12.
nadstropju večstanovanjske hiše stoječe na
parc. št. 1808, 1809, 1810, 1811, 1812,
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818,
1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 in
parc. št. 1825, vse k.o. Slape, v solasti
dolžnika Kogelnik Igorja, Dolenjska c. 19,
Ljubljana in zastaviteljice Zaviršek Martine,
Brezje pri Grosuplju 6, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21.
8. 2002, sklenjene z Bašič Emiro in Bašič
Jakupom kot prodajalcema, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki.

IZ-79895
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3625/2002 z dne 3. 10.
2002, je bila stanovanjska enota, ki se na-
haja na podstrešju stanovanjskega objekta
severni del na Hranilniški ul. 9, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 1955, k.o. Bežigrad,
v skupni tlorisni površini ca. 100 m2, last
zastaviteljice Jasne Klare Šiška, Hranilniška
9, Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z
dne 25. 8. 2002, sklenjene z Mileno Šiška
kot darovalko, zastavljeno v korist upnika
Andreja Marčiča, Ul. Frankolovskih žrtev 27,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 35.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila s pripadki.

IZ-79896
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3650/2002 z dne 7. 10.
2002, je bilo stanovanje v II. nadstropju in
medetaži, v izmeri 49,01 m2, v stanovanj-
skem objektu na naslovu Mirni kot 5 v Por-
torožu, ki leži na parc. št. 1478/2, vpisani
pri vl. št. 1796, k.o. Portorož, last zastavite-
ljice Sonje Horvat, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 19. 12. 2001, sklenjene
med Barbaro Kožar in Alenko Kožar Gobbo
kot prodajalkama ter zastaviteljico kot kup-
ko, za zavarovanje denarne terjatve v višini
57.000 EUR s pripadki.
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IZ-79897
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3774/2002 z dne 14. 10.
2002, je bil poslovni prostor št. 1 v izmeri
62,40 m2, ki obsega lokal 29 m2, skladišče
19,20 m2, predprostor 5,40 m2, WC
4,40 m2 in WC 4,40 m2, in poslovni prostor
št. 2, v izmeri 72,90 m2, ki obsega vhod
2,20 m2, lokal 25,30 m2, prostor 19,50 m2

in prostor 25,90 m2, oboje v pritličju stano-
vanjskega bloka na naslovu Gosposvetska
št. 13-15, Maribor, stoječega na parc. št.
1406, k.o. Koroška vrata, ki jih je pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 7. 1997, sklenjene med Mercator –
SVS d.d., Ptuj, kot prodajalcem ter zastavi-
teljem kot kupcem, ter del poslovne zgrad-
be, ležeče na parc. št. 1409, k.o. Koroška
vrata, in sicer del parkirišč skupaj z vhodom
– stopniščem in zračniki, vse v legi in ra-
zmejitvi, kot izhaja iz grafične priloge so-
dnega cenilca Borisa Pajnkiharja z dne
24. 9. 1997, ki je sestavni del kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 27. 10. 1997, v izmeri
102,87 m2, ki jih je pridobil na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1997,
sklenjene med Meblo Holding d.o.o., Nova
Gorica, kot prodajalcem in zastaviteljem kot
kupcem, zastavljeno v korist upnika BKS
Leasing d.o.o., za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 150.000 EUR s pripadki.

IZ-79898
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3778/2002 z dne 15. 10.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 2 v
izmeri 66,24 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske hiše v Ljubljani, Emonska ulica
18, stoječe na parc. št. 73/37, vl. št. 200,
k.o. Krakovsko predmestje I, skupaj s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah objek-
ta ter na funkcionalnem zemljišču, last za-
stavitelja Romana Didoviča, Ulica svobode
31, Piran, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 17. 9. 2002, sklenjene z Ninosla-
vom Jakhlom kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Zveze bank, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom, Paulitschgas-
se 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 171.000 CHF s
pripadki.

IZ-79899
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-3796/2002 z dne
16. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 3 v skupni izmeri 101,26 m2, z atrijem,
v pritličju na vzhodni strani stopnišča H8,
stanovanjskega objekta H7-8, soseska ŠS
9 Koseze, na naslovu Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana, z. k. vl. št. 3576, k.o. Zg.
Šiška, stoječa na zemljišču parc. št.
2219/8, h kateremu pripada tudi idealni
solastninski delež souporabe skupnih de-
lov naprav in skupnih prostorov, delov in
objektov stavbe ter funkcionalnega zemlji-
šča stanovanjskega objekta, ki služi stano-
vanjskemu objektu kot celoti, ki ga je dol-
žnica in zastaviteljica Nataša Barbara Grač-
ner pridobila na podlagi prodajne pogodbe

z dne 7. 10. 2002, sklenjene med Matja-
žem Čukom kot prodajalcem ter dolžnico
in zastaviteljico kot kupko ter k tej pogodbi
sklenjenega aneksa z dne 8. 10. 2002 in
aneksa št. 2 z dne 11. 10. 2002 zastavlje-
no v korist upnika BKS – Leasing d.o.o.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
62.000 EUR v SIT protivrednosti
14,171.507,40 SIT s pripadki.

IZ-79900
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-3817/2002 z dne 17. 10.
2002, je bil poslovni prostor št. 5 v izmeri
57,25 m2, v pritličju poslovnega objekta s
komercialnim imenom Trgovski center Li-
gro v Mariboru, Jadranska 27, skupaj s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih in napravah in na funkcionalnem
zemljišču, ki ga je pridobil na podlagi pro-
dajne pogodbe za nakup poslovnega pro-
stora št. 05 v pritličju poslovnega objekta
TC Ligro št. 8/p z dne 5. 10. 1999 in
dodatka k pogodbi z dne 8. 8. 2002, skle-
njeni med Lija d.o.o., kot prodajalcem in
zastaviteljem kot kupcem, zastavljen v ko-
rist upnice Banke Celje d.d., bančna skupi-
na Celje, Vodnikova 2, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-79908
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 834/02 z dne 4. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 11 v II. nadstro-
pju bloka Javornik 24, Ravne na Koroškem,
stoječ na parc. št. 94/02, 98/6 in 109/02,
k.o. Ravne, v skupni izmeri 57,01 m2, last
zastavitelja Matjaža Šterna, katerega lastnik
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 29. 8. 2001 s prodajalcem BAU -
ING d.o.o., zastavljeno v korist upnice Pro-
banke d.d. Maribor, Gosposka ulica 23,
Maribor, za zavarovanje terjatve  v višini
5,000.000 SIT, s končnim rokom vračila
do 26. 9. 2003  in s pp.

IZ-79719
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 868/02 z dne 14. 10.
2002, je bil objekt 132A12S, stanovanje
na lokaciji ŠS 1/9  ob Koseškem bajerju,
stoječe na parc. št. 1065/2 in 1066/8, k.o
Zgornja Šiška, z bivalno površino v izmeri
86,66 m2, shrambo v izmeri 5,46 m, gara-
žo v izmeri 18,83 m2 in enim parkirnim me-
stom, last zastavitelja Marjana Slemenška,
stan. Lampreče 7, Črna na Koroškem, kot
nosilca dejavnosti Marjan Slemenšek, GM
IN GD, gradbena mehanizacija in gradbena
dela s.p., katerega lastnik je na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 25. 4.
2001 s prodajalcem Vegrad, d.d., Velenje,
zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
60,000.000 SIT, s končnim rokom vračila
do 5. 9. 2005 in s pp v korist upnice Pro-
banke d.d., Maribor.

IZ-79909
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-740/02 z dne

17. 10. 2002, je bil poslovni prostor – sam-
ski dom v II. in III. nadstropju na naslovu
Kočevarjeva 10, Novo mesto, v skupni izme-
ri 492,50 m2, last dolžnice in zastaviteljice
SC Novo mesto d.o.o., na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2002, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 40,000.000
SIT s pripadki.

IZ-79913
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je, opr. št. SV 595 z dne 26. 9. 2002, je
bilo stanovanje št. 11 v 2. nadstropju hiše
Cesta komandanta Staneta 5 v Litiji, v izmeri
72,26 m2, v solasti do ene polovice dolžni-
ce in zastaviteljice Jelice Čebela, Cesta ko-
mandanta Staneta 5 v Litiji, na podlagi po-
godbe, sklenjene z Ankon-Premate Ireno,
zastavljeno v korist upika Murn Antona, Kre-
snice 7, Zastavljalnica Litija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,220.000 SIT s
pripadki.

Ob-79931
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1079/2002 z dne
25. 9. 2002, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 16 v velikosti 66,12 m2, v III. nad-
stropju v Prušnikovi 16 v Mariboru, stoječe-
ga na parc. št. 1114/1, vpisani v vl. št.
1414, k.o. Sp. Radvanje, last dolžnika Če-
lofiga Radeta, Ferkova 15, Maribor, na pod-
lagi prodajne pogodbe (brez številke) z dne
26. 8. 2002 in dodatka k tej pogodbi z dne
6. 9. 2002, sklenjene s Čelofiga Borisom,
Mladinska 15, Odranci, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Abanke d.d. Ljub-
ljana, Glavna podružnica Maribor, Cankar-
jeva 6/b, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79933
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1091/2002 z dne
25. 9. 2002, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 70,61 m2 v stanovanjski hiši na na-
slovu Grad 190/g, zgrajeni na parc. št.
1855, k.o. Grad, last zastaviteljev Hajdinjak
Ernesta in Liljane Hajdinjak, oba stanujoča
Grad 190/g, na podlagi kupoprodajne po-
godbe (brez številke) z dne 20. 11. 2000,
sklenjene z Občino Grad, Grad 172, kot
prodajalko, zastavljeno v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79934
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1096/2002 z dne
27. 9. 2002, je bil lokal št. L08 v izmeri
60,25 m2, ki se nahaja v pritličju, vhod s
severne strani objekta ob Cankarjevi ulici, s
pripadajočo komunalno opremo v stanovanj-
sko poslovnem objektu S4, ki stoji na parc.
št. 1212/4, k.o. Maribor-grad, s solastnin-
sko pravico na zemljišču na katerem objekt
stoji, last zastavitelja Gerlovič Roka, stanu-
jočega Maribor, Stantetova ul. 028, na pod-
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lagi kupoprodajne pogodbe št.
77-110/2002 z dne 3. 9. 2002, sklenjene
s Komunaprojekt d.d. Maribor in Gradis In-
ženiring d.d. Ljubljana, kot prodajalcema,
zastavljen v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79935
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1137/2002 z dne
10. 10. 2002, sta bila lokal v izmeri
19,33 m2, označen s črko “J” v pritličju po-
slovnega objekta Jurčičeva pasaža v Mari-
boru, Jurčičeva ulica 6, zgrajenem na par-
celi številka 1721 in 1722, katastrska obči-
na Maribor-grad, s pripadajočim delom zem-
ljišča, skupnih delov in naprav, ki služijo
stavbi kot celoti in lokal v izmeri 40,29 m2,
označen s črko J v pritličju poslovnega ob-
jekta Jurčičeva pasaža v Mariboru, Jurčiče-
va ulica 6, zgrajenem na parceli številka
1721 in 1722, katastrska občina Mari-
bor-grad, s pripadajočim delom zemljišča,
skupnih delov in naprav, ki služijo stavbi kot
celoti, last zastavitelja Emini Avdiramana,
stanujočega Maribor, Gosposvetska c. 31,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 6. 1998, sklenjene z Lačen Borisom,
kot prodajalcem in na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe – posadne listine z dne 3. 10.
2002, sklenjene s SGP Konstruktor d.d.
Maribor, kot prodajalcem, zastavljena v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,790.000
SIT s pripadki.

IZ-79936
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1172/2002 z dne
18. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
številka 12, v velikosti 72,36 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 11,55 m2, sobo v izmeri
17,85 m2, sobo v izmeri 12,05 m2, sobo  v
izmeri 12,82 m2, hodnik v izmeri 8,22 m2,
WC v izmeri 1,63 m2, kopalnico v izmeri
3,73 m2, balkon v izmeri 3,19 m2 in druge
prostore v izmeri 1,32 m2, locirano v 3.
nadstropju stanonovanjskega objekta v Ma-
riboru, stoječega na parc. št. 926 in 929/1,
vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje in je
last dolžnika Tratnik Tomaža, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe (brez številke) z dne
23. 9. 2002 in aneksa k tej pogodbi, skle-
njene med Sovič Potisk Manjo in Potisk Bra-
nimirjem, Maribor, kot prodajalcema in Trat-
nik Tomažem, Maribor, kot kupcem, zastav-
ljeno v korist upnice Abanke d.d. Ljubljana,
Glavna podružnica Maribor, Cankarjeva
6/b, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,500.000 SIT s pripadki.

IZ-79937
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1561/02 z dne 23. 9.
2002, je bil poslovni prostor v pritličju in
kleti poslovno-stanovanjskega objekta
SPB-1 v Domžalah, skupaj v izmeri
352,64 m2, stoječ na parc. št. 3847/1,
3847/2, 3847/3, 3851/2, 3851/3,

3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857,
3858, 3859, 3860, 3861/1, 3861/2,
3862, 3863/1, 3863/2, 3864, 3865,
3866/1, 3866/1, 3866/2, 3867/1,
3867/2, 3868, 3869/2, 3869/1,
3869/3, 3869/4, 3869/5, vse k.o. Dom-
žale ter trgovski lokal (trgovina in skladišče)
v Kopru, Župančičeva 43 oziroma Dimni-
karska ulica 4, parc. št. 1180/1, vpisano
pri zk. vl. št. 140, k.o. Koper, v izmeri
49 m2, last zastaviteljice Planika Kranj, d.d.
zastavljeno v korist upnika Hypo leasing
d.o.o. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 8,627.732,15 EUR v tolarski
protivrednosti SIT s pripadki.

IZ-79938
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1564/02 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 2 , ki se nahaja
v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Ljublja-
ni, Medvedova ulica 18, v skupni izmeri
43,99 m2, last dolžnika Divović Slaviše, za-
stavljeno v korist upnika Tasunović Draga-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.262,13 USD v tolarski protivrednosti s
pripadki.

IZ-79939
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1565/02 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v
1. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Ulica bratov Učakar 112, v skupni izmeri
ca. 47 m2, last dolžnika Jakovac Miha, za-
stavljeno v korist upnika Osmana Okano-
vića, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.600 EUR v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

IZ-79940
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1566/02 z dne 23. 9.
2002, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Le-
podvorska 10, v skupni izmeri 54,27 m2,
last dolžnice Magdalene Hribernik, zastav-
ljeno v korist upnika Osmana Okanovića, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 26.460
EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.

IZ-79941
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1632/02 z dne 4. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 15, v V.nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Naselje
Aleša Kaple 6b, Hrastnik, stoječe na parc.
št. 419, zk. vl. št. 858, k.o. Dol pri Hrastni-
ku, v skupni izmeri 69,05 m2, last zastavite-
lja Bećirović Suljota, zastavljeno v korist
upnika Habijanič Marijana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17.400 EUR s pri-
padki.

IZ-79942
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1656/02 z dne 9. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 40, v 9. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
marašala Tita 2a, Jesenice, stoječe na parc.

št. 290/2, zk. vl. št. 1022, k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 57,55 m2, last zastaviteljice
Šiljak Elide, zastavljeno v korist upnika Ahlin
Franca, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7.056 EUR s pripadki.

IZ-79943
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1670/02 z dne 11. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 14, v 3. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Cesta
revolucije 5, Jesenice, stoječe na parc. št.
538, zk. vl. št. 1853, k.o. Jesenice, v sku-
pni izmeri 40,83 m2, last zastaviteljice Re-
nate Kogovšek, zastavljeno v korist upnika
Ahlin Franca, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4.212 EUR s pripadki.

IZ-79944
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1671/02 z dne 11. 10.
2002, je bilo mansardno stanovanje v sta-
novanjski hiši na naslovu Cesta dveh cesar-
jev 387, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2192
in 2193/1, zk. vl. št. 1966, k.o. Vič, v
skupni izmeri 28,32 m2, last zastaviteljice
Vesne Tomič, zastavljeno v korist upnika
Ahlin Franca, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 17.640 EUR s pripadki.

IZ-79945
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1676/02 z dne 11. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v
K nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Dežmanova 1, Lesce, v skupni izmeri
43,30 m2, last zastaviteljice Marjance Va-
lant, zastavljeno v korist upnika Osmana
Okanovića, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 28.140 EUR s pripadki.

IZ-79946
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1690/02 z dne 14. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljublja-
ni, Puhova ulica 9, v skupni izmeri
56.02 m2, last zastaviteljice Darinke Jen-
čič, zastavljeno v korist upnika ORION LTD
d.o.o. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 3.792 EUR s pripadki.

IZ-79947
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1691/02 z dne 14. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljublja-
ni, Puhova ulica 9, v skupni izmeri
56,02 m2, last zastaviteljice Darinke Jen-
čič, zastavljeno v korist upnika ORION LTD
d.o.o. Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 8.160 EUR s pripadki.

IZ-79948
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1699/02 z dne 15. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v
2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Linhartova 88, Ljubljana, v skupni izmeri
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68,09 m2, last zastavitelja Glušič Jožeta, za-
stavljeno v korist upnika Osmana Okano-
vića, za zavarovanje denarne terjatve v višini
68.880 EUR s pripadki.

IZ-79949
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1721/02 z dne 17. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v
stanovanjski hiši v Ljubljani, Česnikova 18,
stoječi na parc. št. 1932, vl. št. 1490, k.o.
Zgornja Šiška, v skupni izmeri 71,80 m2,
last zastavitelja Vilfan Markota, zastavljeno v
korist upnika Šteblaj Slavka, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 18.600 EUR s pri-
padki.

IZ-79950
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1722/02 z dne 17. 10.
2002, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
mansardi stanovanjske hiše v Višnji Gori,
Grintovec 26, stoječe na parc. št. 170, k.o.
Višnja Gora, v skupni izmeri 50 m2, last za-
staviteljice Peternel Ivice, zastavljeno v ko-
rist upnika Šteblaj Slavka, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16.548 EUR s pri-
padki.

IZ-79951
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 1723/02 z dne 18. 10.
2002, je bila nepremičnina:

– predprostor v podpritličju v izmeri
4,96 m2,

– pisarna št. 17 v podpritličju v izmeri
23,17 m2,

– pisarna št. 18 v podpritličju v izmeri
15,61 m2,

s pravico souporabe skupnih prostorov
in naprav ter funkcionalnega zemljišča, in
se nahajajo v podpritličju stolpiča B Poslov-
nega centra v Ljubljani, Dunajska 106, le-
žeč na parcelah št. 386/5, 386/7, 386/9,
386/12, 386/13, 386/14, 386/15,
386/16, 386/17, 386/18 in 386/19, vlo-
žek št. 1183, vse k.o. Brinje, zemljiška knji-
ga Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zasta-
vitelja IB-Procadd d.o.o., engineering, con-
sulting, cad/cam, Ljubljana, Dunajska 106,
ki jo zastopa direktor Edvard Sternad, za-
stavljena v korist upnika Interra, podjetje za
financiranje, trgovino in svetovanje d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, ki jo zastopa direk-
tor Franc Bohnec, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 46.125 EUR, plačjiva v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za evro, veljavnem na dan pla-
čila, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki.

IZ-79952
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1335/02 z dne
26. 9. 2002, je bila nevknjižena nepremič-
nina Turisručni apartma, v objektu H1 –
T2.1, koristne razvite površine 29,88, m2 in
parkirno mesto številka 75 v kletni etaži so-
sednjega objekta H 5, stavbna stoječa na
parceli številka 3143, katastrska občina Izo-
la - mesto, ki ga je investitor gradil na podla-
gi gradbenega dovoljenja številka

351-295/2000-1/G-01/13 z dne 18. 4.
2001, zazidalni načrt Livade II v Izoli, za-
stavljeno v korist delniške družbe Probanka
d.d., Maribor, s sedežem v Mariboru, Go-
sposka ulica številka 23, v zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT z
zapadlostjo 31. 7. 2007. Na podlagi 254.
člena Zakona o izvršbi in zavarovanju origi-
nalno kupoprodajno pogodbo, sklenjeno
med družbo z omejeno odgovornostjo TPC
Livade, organizacija in izvajanje investicij
d.o.o., Polje številka 9/A Izola in dolžnikom
ter zastaviteljem Agrokop d.o.o. Koper, s
sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje števil-
ka 10, z dne 11. 7. 2002 notar sprejme v
hrambo in na listini zaznamuje, da je nevk-
njižena nepremičnina zastavljena na podlagi
tega notarskega zapisa. Deponirano listino
hrani vse dotlej, dokler dolžnica in zastavite-
ljica ne poravna terjatve upnice po tem spo-
razumu ter dolžnici in zastaviteljici deponira-
no listino izroči, ko predloži overjeno izbri-
sno pobotnico upnice, ali v primeru neplači-
la na poziv pristojnega sodišča v izvršilnem
postopku deponirano listino izroči sodišču,
za kar sestavi zapisnik o izročitvi listine iz
hrambe. V primeru, da bo za zastavljeno
nepremičnino izveden postopek vpisa etaž-
ne lastnine v zemljiški knjigi, lahko notar na
podlagi odredbe pristojnega sodišča, da je
v zemljiškoknjižnem postopku potrebno pre-
dložiti original listine, ki jo hrani, po predho-
dni pisni odobritvi upnika, deponirano listi-
no pošlje po pošti s povratnico pristojni zem-
ljiški knjigi oziroma osebno izroči deponira-
no listino na vložišču pristojnega sodišča z
opozorilom zemljiški knjigi na pridobljeno
zastavo z priloženim ponovnim odpravkom
tega notarskega zapisa, za kar dajeta stran-
ki soglasje in ga izda na stroške dolžnice in
zastaviteljice.

IZ-79954
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1370/02 z dne
2. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
številka 14, v 5. etaži objekta številka 1,
območja A, z balkonom na severovzhodni
strani, v izmeri 76,51 m2 ter klet številka 14
v 1. etaži, v stanovanjski stavbi v Kopru,
Bernetičeva ulica 2, ki stoji na parcelni šte-
vilki 239/38, vpisani v zemljiškoknjižnem
vložku številka 2012, katastrska občina Se-
medela, last prve dolžnice in prve zastavite-
ljice Svetlane Joksić Perić, rojene 7. 6.
1954, enotna matična številka občana
0706954505049, stanujoče Bernetičeva
ulica 2, 6000 Koper, do 2/4, druge zasta-
viteljice Lučke Joksić, rojene 20. 12. 1980,
enotna matična številka občana
2012980505869, stanujoče Bernetičeva
2, 6000 Koper, do 1/4 ter tretjega zastvite-
lja Bora Joksića, rojenega 26. 3. 1982,
enotna matična številka občana
2603982500242, stanujočega Bernetiče-
va 2, 6000 Koper, do 1/4, vse na podlagi
soinvestitorske pogodbe številka Ž-A/1-2A
z dne 7. 3. 1984, dodatka številka 1 k
soinvestitorski pogodbi številka Ž-A/1-2A z
dne 19. 6. 1984, dodatka številka 2 k soin-
vestitorski pogodbi številka Ž-A/1-2A z dne
21. 11. 1984, sodne poravnave z dne
19. 3. 1985, sklenjene pred Temeljnim so-
diščem v Kopru, Enota v Kopru ter pogod-

be o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim z dne 23. 9. 2002, zastavljeno v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, matična številka
1430564.

IZ-79955
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1380/02 z dne
3. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje v
površini 55,55 m2, s kletjo ali brez kleti
55,06 m2, s pripadajočo kletjo številka 14
in se nahaja v III. nadstropju stanovanjskega
bloka številka 8, z naslovom Koper, Kve-
drova številka 16, stavba stoječa na parceli
številka – po delilnem načrtu, stanovanje
predstavlja 4,16% celotne površine objekta
s sorazmernim delom skupnih prostorov in
naprav stavbe ter stavbnega in funkcional-
nega zemljišča v skladu z velikostjo stano-
vanjske površine, last solidarnega poroka in
plačnika ter zastavitelja, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 27. 1. 1999, zastavljeno
v korist družbe Harpha d.o.o., Koper, s se-
dežem v Kopru, Cankarjeva ulica številka 6,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79956
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1408/02 z dne
10. 10. 2002, je bilo stanovanje številka 12
v 4. nadstropju, v stanovanjski stavbi z na-
slovom Koper, Bernetičeva ulica številka 22,
in obsega kuhinjo v površini 11,40 m2, so-
bo v površini 20,60 m2, sobo v površini
18,10 m2, sobo v površini 8,05 m2, hodnik
v površini 12,80 m2, kopalnico v površini
4,95 m2 in balkon oziroma teraso v površini
5 m2, ali skupaj 84,05 m2, stavba stoječa
na parceli številka 239/1, katastrska obči-
na Semedela, last prve dolžnice in zastavi-
teljice, lastnine pridobljene na podlagi soin-
vestiterske pogodbe številka Ž-A/11-3 z
dne 13. 2. 1987, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja številka 13/91 z dne
11. 11. 1991 in aneksa številka I h kupo-
prodajni pogodbi o prodaji stanovanja šte-
vilka 13/91 z dne 5. 3. 2001, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do obeh dolžni-
kov in zastaviteljice v znesku 85.000 EUR s
pripadki, z zapadlostjo 31. 10. 2017, v ko-
rist delniške družbe Volksbank – Ljudske
banke d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska cesta številka 128a.

IZ-79957
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1440/02 z dne
16. 10. 2002, je bilo trisobno tipsko stano-
vanje številka 5 v I. nadstropju v stanovanj-
ski stavbi A 14, z naslovom Koper, Kvedro-
va ulica številka 11, v izmeri 76,26 m2 po
kupni pogodbi številka 050043-A14/5 z
dne 16. 7. 1982 ali v izmeri 75,96 m2 po
prodajni pogodbi številka 950-3/91-V z dne
30. 1. 1991, stanovanje obsega dve sobi,
dnevno sobo, kuhinjo, predsobo, kopalni-
co, stranišče in teraso, stavba stoječa na
parceli po delitvenem načrtu, katastrska ob-
čina Semedela, stanovanje predstavlja
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5,47% površine celotnega objekta last prve
zastaviteljice Luin Janje ter drugega zastavi-
telja Luin Jadrana, vsakega do 1/2, lastni-
ne, pridobljene na podlagi kupne pogodbe
številka 050043-A14/5 z dne 16. 7. 1982,
dodatka h kupoprodajni pogodbi številka
050043-A14/5 z dne 16. 7. 1982, doda-
tek z dne 7. 2. 1983, prodajne pogodbe
številka 950-3/91-V z dne 30. 1. 1991,
potrdila o plačani kupnini z dne 14. 10.
2002, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice v znesku 23.694,78
EUR s pripadki, z zapadlostjo 31. 7. 2006,
korist delniške družbe Volksbank – Ljudske
banke d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska cesta številka 128a.

IZ-79958
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Svetina z Je-
senic, opr. št. SV 514/02 z dne 16. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja v
II. nadstropju večastanovanjske hiše v Moj-
strani, Delavska ulica 8, v skupni izmeri
62,36 m2, last dolžnice in zastaviteljice Ma-
rije Rakita, Delavska ulica 8, Mojstrana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 26. 9. 2002 z Gradbinec d.d. Kranj – v
stečaju, zastavljeno v korist upnice Posojil-
nice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z
omjenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170
Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000 EUR s pri-
padki.

IZ-79959
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nade Svetina z Jese-
nic, opr. št. SV 515/02 z dne 16. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. 10, ki se nahaja v četr-
tem nadstropju večastanovanjske hiše v Ra-
dovljici, Gradnikova 87, v skupni izmeri
61,19 m2, last dolžnice in zastaviteljice Alme
Bauer, Knafljev trg 7, Ribnica, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27.
9. 2002 z Edijem Novakom in Biserko Jago-
dic, oba Gradnikova cesta 87, Radovljica,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Borov-
lje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 19.000 EUR s pripadki.

IZ-79960
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 892/2002
z dne 24. 9. 2002 je bilo stanovanje števil-
ka 8, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Smetanova ulica 34, v
skupni izmeri 83,58 m2, katerega lastnica
je zastaviteljica Todorovič Zorica, rojena dne
22. 9. 1961, stanujoča Maribor, Smetano-
va ulica 34, na podlagi prodajne pogodbe
številka 4794/93 z dne 22. 11. 1993, skle-
njene z Občino Maribor in njenega aneksa z
dne 25. 1. 2002, sklenjenega z javnim me-
dobčinskim stanovanjskim skladom Mari-
bor, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 40.000 EUR s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan plačila oziroma izterja-
ve.

IZ-79962
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 992/2002
z dne 9. 10. 2002 je bil lokal – butik števil-
ka 1, z vhodom iz zahodne strani, poslov-
nim prostorom, skladiščem s pisarno in sa-
nitarijami v izmeri 26,43 m2, ki se nahaja v
poslovni stavbi v Mariboru, Greenwiška uli-
ca 4-6, ki stoji na parceli številka 1084/6 in
je pripisana pri vložni št. 2058 k.o. Pobre-
žje, katerega lastnica je zastaviteljica Saje
Zlata, rojena dne 1. 6. 1957, stanujoča
Maribor, Nova ulica 31, na temelju prodaj-
ne pogodbe z dne 24. 12. 1999 s prilogo,
sklenjene z Matijevič Natašo, zastavljen v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79964
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 998/2002
z dne 11. 10. 2002 je bilo trisobno stano-
vanje z oznako L1. 1. 01, v izmeri 85,52
m2, v I. nadstropju, s pripadajočo kletno
shrambo z oznako KB01, v izmeri 2,84 m2

v prvi podzemni kletni etaži ter parkirnim
mestom z oznako GP3170 v tretji podzem-
ni etaži objekta, Mirni Zaliv v Mariboru ob
Koroški cesti, k.o. Koroška Vrata, katerega
lastnika sta dolžnik ter zastavitelj Roškar
Marjan, rojen dne 10. 5. 1964, stanujoč
Ptuj, Gregorčičev drevored 5, do 1/2 od
celote in zastaviteljica Roškar Sonja, rojena
dne 5. 6. 1966, stanujoča Ptuj, Gregorči-
čev drevored 5, do 1/2 od celote, na teme-
lju prodajne pogodbe številka 73 z dne
13. 9. 2002 s prilogama, sklenjene med
dolžnikom ter zastaviteljem in zastaviteljico
Roškar Marjanom in Roškar Sonjo, kot kup-
cema ter KBM Invest, družbo za investiranje
v nepremičnine d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
16,800.000 SIT s pripadki.

IZ-79965
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1002/2002 z dne 14. 10. 2002 je bilo
stanovanje številka 4, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega objekta Selnica ob Muri
67/b, v skupni izmeri 45,30 m2, s solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo stanovanj-
skemu objektu kot celota ter na funkcional-
nem zemljišču stanovanjskega objekta, sto-
ječega na parceli številka 44/002, pripisani
pri vložni številki 562. k.o. Selnica ob Muri,
katerega solastnika sta dolžnika ter zastavi-
telja Gopurn Joško, rojen dne 11. 11. 1957
in Gopurn Terezija, rojena dne 1. 8. 1959,
oba stanujoča Vranji Vrh 87, vsak do 1/2
od celote, na podlagi kupoprodajne pogod-
be številka 112 o prodaji stanovanja z dne
15. 4. 1993 s prilogo, sklenjene s Palomo
– Sladkogorsko tovarno papirja p.o., Sladki
vrh, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska

140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 15.400 EUR s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan plačila, oziroma izterja-
ve.

IZ-79966
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 1659/2002 z dne 10. 10.
2002, je bilo enosobno stanovanje v skupni
izmeri 42,85 m2, v stanovanjski hiši na na-
slovu Balos 3 v Tržiču, ki stoji na parc. št.
216/3, vl. št. 441, k.o. Tržič in ki obsega
eno sobo, kuhinjo in skupni WC, k stanova-
nju pa spadata tudi balkon in lesena drvarni-
ca, last dolžnika Jaga Mariča in zastavitelji-
ce Jele Marič, oba iz Tržiča, Balos 3, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9.
1993, sklenjene z Bombažno predilnico in
tkalnico Tržič, zastavljeno v korist upnika
Hippa, finančne storitve, d.o.o., Podreča
74, Mavčiče, za zavarovanje njegove de-
narne terjatve v višini 7,700.000 SIT s pri-
padki.

IZ-79967
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 1685/2002 z dne 16. 10.
2002, je bil poslovni prostor pod oznako
P-3 v III. nadstropju, orientacija sredina eta-
že, severno stopnišče, v predvideni izmeri
skupaj 205,63 m2, od tega pisarne
145,30 m2, sanitarije 11,70 m2, čajna kuhi-
nja 9,40 m2, hodnik 29,16 m2 in delež sku-
pnega hodnika 10,07 m2, v skladiščno po-
slovnem objektu na Leskoškovi cesti 12 v
Ljubljani, ki je zgrajen na parceli št. 127/98,
vl. št. 1216, k.o. Moste, last dolžnika Tri-
net, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 12, Ljub-
ljana, na temelju pogodbe št. 9966000013
z dne 9. 12. 1999 in dodatka k tej pogodbi
z dne 18. 2. 2000, sklenjenih s prodajal-
cem IMOS, investicijske gradnje, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 56, zastavljen, skupaj
s prepovedjo odsvojitve in obremenitve te
nepremičnine, v korist upnice Gorenjske
banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1,
Kranj, za zavarovanje njegove denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79968
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 624/02 z
dne 30. 9. 2002, je bilo na poslovnih pro-
storih, ki so del poslovne palače Eurocen-
ter, in sicer samostnojni del penthausa v
etažni lastnini v izmeri 400 m2, kateremu
pripadata terasi v izmeri 61,29 m2 in 35 m2

ter 2 parkirni mesti v 1. kleti z oznakama
K1-9 in K1-10 in 1. del penthausa v etažni
lastnini v izmeri 58,50 m2, kateremu pripa-
da terasa v izmeri 8,25 m2, last dolžnika –
družbe Infocargo d.o.o. Ljubljana, Tivolska
cesta 48, Ljubljana, na podlagi pogodbe o
prodaji nepremičnine, sklenjene dne 9. 1.
2001 in družbo Bavarski dvor investicijsko
podjetje, d.o.o. Ljubljana in aneksa št. 1 k
navedeni pogodbi z dne 6. 12. 2001, za-
stavljeno v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 115,000.000 SIT s pripadki.
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IZ-79969
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 623/02 z
dne 30. 9. 2002, je bilo na poslovnih pro-
storih, ki so del poslovne palače Eurocen-
ter, in sicer samostnojni del 3. nadstropje v
etažni lastnini v izmeri 594,36 m2, s pripa-
dajočimi sanitarijami in predprostorom ter 4
parkirna mesta v 1. kleti z oznakama K1-5
do K1-8, last dolžnika – družbe Bavarski
dvor d.o.o. Ljubljana, Tivolska cesta 48,
Ljubljana in zastavitelja REI d.o.o. Ljubljana,
Tivolska 48, Ljubljana, na podlagi pogodbe
o prodaji nepremičnine, sklenjene dne 28.
3. 2001 z družbo Bavarski dvor investicij-
sko podjetje, d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
200,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79970
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 625/02 z
dne 30. 9. 2002, je bilo enosobno stanova-
nje, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Kisovcu, Rudarska 16b, v skupni
izmeri 47,50 m2, last dolžnika Brinjevec
Gregorja, stan. Cesta 15. aprila 17, Kiso-
vec, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
362-17/2002, sklenjene dne 30. 8. 2002
z Občino Zagorje ob Savi, zastavljeno v ko-
rist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,025.700 SIT s pri-
padki.

IZ-79971
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, opr. št. SV
689/02 z dne 30. 9. 2002, je bilo stanova-
nje št. 3 TIP B, v pritličju stanovanjskega
stolpiča v Brežicah, Gregorčičeva ulica 9,
ki leži na delih parcelnih številk 233/43 in
233/53, katastrska občina Brežice, v lasti
Šekoranja Jožice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 6. 9. 1984, za-
stavljeno v korist upnika Raiffeisenbank Hal-
benrain – Tieschen, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 20.000 EUR s pripadki,
kar znaša na dan 30. 9. 2002 v tolarski
protivrednosti 4,570.000 SIT.

IZ-79972
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, Kolodvorska 6, opr. št. SV 931/02
z dne 4. 10. 2002, je bil poslovni prostor v
skupni izmeri 51,40 m2, ki obsega vetrolov
z vzhodnimi vrati v izmeri 2,95 m2, lokal v
izmeri 41,20 m2 in sanitarije z garderobo v
izmeri 7,25 m2, na vzhodni strani stanovanj-
sko poslovnega objekta SPB-2 v Domža-
lah, na naslovu Ljubljanska cesta 91, in si-
cer v lameli 5 na severni strani objekta, ki
stoji na parc. št. 3886, 3887, 3888 – del-
no, 3889, 3890/2, 3891, 3892, 3893 in
3908, vse k.o. Domžale, v solasti zastavnih
dolžnikov Zdenke Kokalj, roj. 7. 8. 1957,
Savska cesta 31 A, Domžale, do idealnega
deleža 1/2, in Stanislava Kokalja, roj. 30. 8.

1950, Savska cesta 31 A, Domžale, do
idealnega deleža 1/2, na podlagi kupne
pogodbe, sklenjene dne 12. 1. 1983 med
GIP “Obnova” Ljubljana in Smolnikar Mari-
jo; pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim, sklenjene dne 7. 1.
1997 med SCT d.d. Ljubljana in Marijo
Smolnikar; kupoprodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 28. 1. 1997 med Smolnikar Marijo,
in Smolnikar Janezom in zastavnima dolžni-
koma; ter potrdila z dne 5. 2. 1997; zastav-
ljen v korist upnice Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT s pripadki.

IZ-79973
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 941/02, DK 11/02, z
dne 10. 10. 2002, je bilo enoinpolsobno
stanovanje št. 36, v prvem nadstropju sta-
novanjskega bloka, stoječega na parc. št.
1221/3, k.o. Podgorje, na naslovu Klavči-
čeva 4, 1240 Kamnik, v izmeri 49,90 m2, v
solasti zastavnikov Irene Šraj in Janeza Šra-
ja, oba 1241 Kamnik, Ulica Matije Blejca 2,
za vsakega do idealnega deleža 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 9. 10. 2002 z Janezom Mirnikom in
Suzano Mirnik, oba 1241 Kamnik, Klavči-
čeva ulica 4, zastavljeno v korist upnice Ban-
ke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
NLB, 1230 Domžale, Ljubljanska 62, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

IZ-79974
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 866/02
z dne 25. 9. 2002, je bilo stanovanje št.
27, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Kranju, na naslovu Ul. Rudija
Papeža 32, v skupni izmeri 50,20 m2, last
zastavitelja Mitje Petroviča, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 27. 3. 1996
z Bojanom Begušem iz Golnika, zastavljeno
v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 26.400 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-79975
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 883/02
z dne 25. 9. 2002, je bilo dvosobno stano-
vanje št. 6, ki se nahaja v I. nadstropju sta-
novanjske hiše v Ljubljani, na naslovu Polje
Cesta VI/22, v skupni izmeri 61,11 m2, last
zastaviteljice Blaženke Mujanovič, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 1.
2002 s Stojanovič Zdravkom in Roso, za-
stavljeno v korist upnika Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 52.300
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-79976

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 888/02
z dne 26. 9. 2002, je bil poslovni prostor
št. 1 v izmeri 16,25 m2 v pritličju stanovanj-
sko poslovnega objekta na naslovu Židov-
ska 14, Maribor, parc. št. 1959/1 stavbi-
šče hiša Židovska ulica 14 192 m2, dvori-
šče 57 m2, last dolžnika Ivanišević Voja, na
podlagi soinvestitorske pogodbe o sofinan-
ciranju, prenovi in rekonstrukciji poslovne-
ga prostora z dne 3. 9. 1990 in dodatka k
tej pogodbi z dne 7. 7. 1992, zastavljeno v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 132.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-79977

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 892/02
z dne 1. 10. 2002, je bilo dvosobno stano-
vanje s kabinetom št. 9, v skupni izmeri
64,47 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju ob-
jekta E2, stoječega na parc. št. 814/1, k.o.
Huje, v naselju soseske Planina S-5, na na-
slovu Ulica Janeza Puharja 2 v Kranju, last
dolžnice in zastaviteljice Bajrović Nisere, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 9.
2002, sklenjene med Matejo Valenčič, Za-
rečje 46A, kot prodajalko in Nisero Bajro-
vić, Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 64,
kot kupcem, v zvezi s pogodbo in priznanju
lastninske pravice in ob uskladitvi zemlji-
škoknjižnega stanja z dejanskim med Grad-
binec d.d. v stečaju, Nazorjeva 1, Kranj, ter
Nisero Bajrović z dne 20. 9. 2002, zastav-
ljeno v korist upnika Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s se-
dežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 29.840 EUR,
v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

IZ-79978
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 894/02
z dne 27. 9. 2002, je bil poslovni prostor,
in sicer lokal na Kolodvorski 18, v Ljubljani,
ki obsega prostor v medetaži (I. nadstropje)
št. L 4, v izmeri 48,75 m2, v lameli BC,
prostor v pritličju, št. L 4, v izmeri 52,60 m2

v lameli BC, skladišče v I. kleti, št. L 4, v
izmeri 94,70 m2 in eno parkirno mesto št.
52 v I. kleti objekta, last zastavitelja Dževata
Nuredinija, na podlagi prodajne pogodbe
št. 550/88-IG/6 z dne 5. 10. 1988 med
Gradbenim podjetjem Grosuplje n.sol.o in
Nuredini Valedinom in Đevadom, ter kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 9.
2002 med Valjidinom Nuredinijem in Dže-
vatom Nuredinijem, zastavljeno v korist upni-
ka Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 330.000 EUR, v SIT protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, s pripadki.
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IZ-79979
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub-
ljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 905/02 z dne
3. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje št.
13, ki se nahaja v četrtem nadstropju stano-
vanjskega objekta v Kranju, na naslovu Ce-
sta 1. maja 63, v skupni izmeri 78,11 m2,
last dolžnika in zastavitelja Milana Šuca in
zastaviteljice Tanje Šuc, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 30. 5. 1998 z Olgo
Polak kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 15.800 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

IZ-79980
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 793/02 z dne 24. 9.
2002, je bilo stanovanje št. 11, v skupni
izmeri 36,97 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Prušniko-
va ulica 20, last dolžnika in zastavitelja Ivana
Slodeja, stan. Prušnikova ulica 20, Mari-
bor, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 26. 1. 2001 z Danico Milo-
vanović, zastavljeno v korist upnika Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Repu-
blika Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10.000 EUR s pripadki.

IZ-79981
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 897/02 z dne 17. 10.
2002, je nepremičnina, enainpolsobno sta-
novanje št. 1, v izmeri 44,75 m2, v pritličju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljan-
ska 86/b, stoječe na parc. št. 175, k.o.
Tabor, last dolžnika Vladimirja Vusića, stan.
Cesta na Žavcerja 69, Bresternica, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
4. 10. 2002 s prodajalcem Borutom Gluši-
čem, zastavljena v korist upnika Raifeisen-
bank Unterpremstaetten, reg. Gen.m.b.H.,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 200.000 EUR s pripadki.

IZ-79982
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 806/02 z dne 26. 9.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v
skupni izmeri 56,20 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Ljutome-
ru, Ormoška cesta 11/a, stoječi na parc.
št. 2348, vpisani v vl. št. 727, k.o. Ljuto-
mer, last dolžnika in zastavitelja Jožefa Peto-
varja, stan. Ormoška cesta 11/a, Ljutomer,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene  dne 15. 10. 1993 z prodajalcem
Ljutomerčan, p.o. Ljutomer, zastavljeno v
korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
Gen.m.b.H., Republika Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10.500 EUR
s pripadki.

IZ-79983
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz

Maribora, opr. št. SV 876/02 z dne 11. 10.
2002, je bil prostor št. 1 v skupni izmeri
40,61 m2, ki se nahaja v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Taborska ul. 12,
stoječe na parc. št. 97/1, vpisani v vl. št.
827, k.o. Tabor, last dolžnika in zastavitelja
Ludvika Šoberja, stan. Spodnji Jakobski Dol
36, Jakobski Dol, do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 31. 5. 2001
s prodajalcem Stanovanjskim skladom Ob-
čine Maribor, zastavljeno v korist upnika Bo-
jana Jagodiča, stan. Radvanjska c. 111,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 52.757,05 EUR s pripadki.

IZ-79984
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 887/02 z dne 15. 10.
2002, je nepremičnina, dvoinpolsobno sta-
novanje št. 36, v izmeri 62,56 m2, s pripada-
jočim kletnim prostorom, v V. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska ce-
sta 88/a, stoječa na parc. št. 180, k.o. Sp.
Radvanje, last dolžnika Sadika Ramiza Beris-
he, stan. Ul. bratov Greifov 18, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 17. 1. 2002 s prodajalcem Milanom
Mariničem, zastavljeno v korist upnika Raif-
feisenbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Repu-
blika Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 13.400 EUR s pripadki.

IZ-79986
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 423/02 z dne 7. 10.
2002, je bil poslovni prostor št. P 9, v pritli-
čju poslovnega objekta z avtobusno postajo
v Sežani v izmeri 42,35 m2 in eno parkirno
mesto št. 1, v prvi kletni garaži, last dolžnice
in zastaviteljice Benčič Barbare s.p., Parti-
zanska 109, Sežana, na podlagi prodajne
pogodbe št. 05I-115/BM/02, ki ni datira-
na, sklenjene v Sežani, s Splošnim gradbe-
nim podjetjem Kraški zidar d.d., Ceta na
Lenivec 04, Sežana, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper, d.d., Pristanška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,700.000 SIT s pripadki.

IZ-79989
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
513/2002 z dne 27. 9. 2002, je bilo sta-
novanje številka 7, ki se nahaja v 1. nad-
stropju stanovanjske hiše v Gornji Planini,
ležeče na parcelni številki 97/1, pripisani k
vložni številki 419, katastrska občina Gor-
nja Planina, v skupni izmeri 37,21 m2, last
zastavitelja Ignaca Duha, rojenega 1. 2.
1953, Melinci 23, Beltinci, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe številka 5-91, skle-
njene dne 12. 11. 1991, zastavljeno v ko-
rist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Aj-
dovščina 4, za zavarovanje izvršljive denar-
ne terjatve v višini 3,000.000 SIT skupaj s
pripadki. Na podlagi gornjega notarskega
zapisa se zastavitelju prepoveduje odtujitev
in obremenitev te nepremičnine.

IZ-79990
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz

Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
519/2002 z dne 4. 10. 2002, je bilo sta-
novanje, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše v Murski Soboti, Zelena ulica 1,
ležeče na parcelni številki 323/4, pripisani
k vložni številki 2670, katastrska občina
Murska Sobota, v skupni izmeri 91,61 m2,
last dolžnice in zastaviteljice dr. Blage Da-
lič, rojene 23. 7. 1947, Murska Sobota,
Zelena ulica 1, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 27. 11. 1991, za-
stavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje iz-
vršljive denarne terjatve v višini 14,000.000
SIT skupaj s pripadki. Na podlagi gornjega
notarskega zapisa se dolžnici in zastavitelji-
ci prepoveduje odtujitev in obremenitev te
nepremičnine.

IZ-79991
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, SV-606/02 z dne 30. 9. 2002, je
bilo stanovanje št. 5 v izmeri 32,56 m2, v 1.
nadstropju zgradbe v Mariboru, Ulica Moša
Pijade 14, last dolžnikov Robnik Janeza in
Robnik Cvetke iz Krnice 33, 3334 Luče, za
vsakega do ene polovice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2002, za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v sku-
pnem znesku 3,350.000 SIT s pripadki.

IZ-79992
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-613/02 z dne 2. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 44 v izmeri
72,29 m2, v 5. nadstropju zgradbe v Šaleku
88 v Velenju, stoječe na parceli št. 2190/1,
vpisani pod vl. št. 2394, k.o. Velenje, last
dolžnika Verko Dejana in zastaviteljice Ver-
ko Damijane, oba stan. Velenje, Šalek 88,
za vsakega do ene polovice, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 6. 7. 2001,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d. Ljubljana, Trg Republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79993
Na podlagi neposredno izvršljivega zapi-

sa notarja Janeza Ferleža s sedežem v Čr-
nomlju, Ul. Lojzeta Fabjana št. 7, opr. št. SV
477/02 z dne 30. 9. 2002, je bilo enoso-
bno stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Kanižarica
37 A, Črnomelj, v skupni izmeri 37,05 m2,
last zastaviteljice Delič Zejne, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 36-190/92, sklenjene dne 11. 10. 1993
z DP Rudniki rjavega premoga Slovenije p.o.
Trbovlje, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki.

IZ-79994
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 1280/02 z dne 7. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 50, ki se nahaja
v tretjem nadstropju stanovanjske hiše v Ce-
lju, Opekarnika 8/a, v skupni izmeri



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 90-91 / 25. 10. 2002 / Stran 7419

52,67m2, last dolžnice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 12.
1993, notarskega zapisa sporazuma o ure-
ditvi premoženjskopravnih razmerij med za-
koncema opr. št. SV 309/02 z dne 25. 2.
2002 in dodatka k kupoprodajni pogodbi,
sklenjenega dne 27. 9. 2002, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 1,500.000 SIT s pripadki.

IZ-80025
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 904/02 z dne 18. 10.
2002, je nepremičnina, poslovni prostor v
izmeri 47,36 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske stavbe v Mariboru, Jurčičeva 7,
stoječa na parc. št. 1690, vpisana v vl. št.
38, k.o. Maribor-grad, last dolžnika Željka
Matuša, stan. Krekova 19, Maribor, na pod-
lagi kupne pogodbe, sklenjene dne 27. 11.
1996 s prodajalko Mileno Motoh, zastavlje-
na v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg,
reg. Gen.m.b.H., Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 25.000
EUR s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 47/2002 S-79447
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Sadjarstvo Lenart d.o.o. Lenart, dne
25. 11. 2002 ob 9. uri v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sdoišče v Mariboru
dne 14. 10. 2002

St 107/2002-43 S-79448
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi PIK
Tovarna perila in konfekcije d.d., Mari-
bor, Ulica Kraljeviča Marka 5, za dne 29.
11. 2002 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnje-
ga sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem sodi-
šču, 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 11. 10. 2002

St 28/2002 S-79449
Narok za prisilno poravnavo nad dolžni-

kom Hidro Koper, d.o.o., Obrtniška ulica
15, Koper, matična številka 5142334, ši-
fra dejavnosti 45.240, bo dne 29. 11. 2002
ob 11. uri v sobi št. 135/I.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču v sobi št.
208/I v času uradnih ur.

Objave sodišč

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki - pravne osebe naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju bo porav-
nalni senat upošteval le tiste glasovnice, ki
jih bo prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2002

St 11/2002-23 S-79450
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/2002 z dne 14. 10. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Ferem, po-
djetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov,
d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Je-
senice, matična številka 1387740, šifra de-
javnosti 28.750.

Za stečajnega upravitelja se postavi Ve-
ljo Jan, Blaževa 3 f, Škofja Loka.

Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavi-
jo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica. Prija-
ve naj upniki vložijo v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano takso.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 1.
2003 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
14. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2002

St 34/2002 S-79451
To sodišče je s sklepom opr. št. St

34/2002 z dne 15. 10. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Casino Bled, prirejanje posebnih iger na
srečo, d.d., Cesta svobode 15, Bled, ma-
tična številka 5379911, šifra dejavnosti
92.712.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini ter-
jatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavlje-
nih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, na
račun št. 01100-1000339014 za pravne
osebe in na račun št. 01100-1000338529
za fizične osebe in zasebnike, v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih ugovarjajo proti terjatvam drugih
upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev).

Sklep o začetku postopka prisilne po-
ravnave se vpiše v sodni register.

Imenuje se upniški odbor v sestavi.
– RS, Ministrstvo za finance, Davčna

uprava RS, Davčni urad Kranj, Slovenski trg
1, Kranj,

– Rubico d.o.o., Rimska cesta 11, Ljub-
ljana,

– Mizarstvo Stanislav Pogačar, s.p., Be-
gunjska cesta 1, Lesce,

– Kanja Protect d.o.o., Šercerjeva 18,
Radovljica,

– Borka Robič, Begunje 50, Begunje,
predstavnica delavcev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 15. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 10. 2002

St 166/2002 S-79452
To sodišče je s sklepom St 166/2002

dne 15. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Agencija Ara, nepremični-
ne in posredništvo d.o.o., Ulica bratov
Učakar 106, Ljubljana, matična številka:
5931827.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listi-
nami in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 2003 do 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

St 49/2002 S-79453
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

49/2002 z dne 24. 10. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom MAEN,
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
Smoletova 13, Ljubljana - v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2002

St 113/2002 S-79454
To sodišče je s sklepom St 113/2002

dne 14. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom A in S d.o.o., Ljubljana Ce-
lovška 206, Ljubljana, matična številka:
5467446, šifra registrskega vložka:
061/133972100.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Ladislav Hafner iz Škofje Loke.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 1. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglsno desko sodišča dne
14. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2002

St 51/2002 S-79505
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad MML Trgovina na debelo in drobno
Marjan Vidovič s.p. Maribor, Vita Kraig-
herja 5, Maribor, dne 25. 11. 2002 ob
11. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču Sodna u. 15,
soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2002

St 164/2002 S-79506
To sodišče je s sklepom St 164/2002

dne 15. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom JAGO - LES, podjetje za
opravljanje mizarskih, montažnih in sve-
tovalnih dejavnosti d.o.o., Primožičeva
ulica 33, Ljubljana Črnuče, matična šte-
vilka 5699274, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

St 48/2001-41 S-79507
To sodišče je s sklepom St 48/2001

dne 2. 10. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Atlas Ambassador, Tu-
ristična agencija, d.o.o., Mestni trg 8,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

St 176/2002 S-79508
To sodišče je s sklepom z dne 7. 10.

2002 pod opr. št. St 176/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
PRELEST d.o.o., prehrana, letovanje,
storitve, Dunajska 7, Ljubljana, matična
številka 5319579, šifra dejavnosti 55.510.

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 vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

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 (7. 10.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestu-
jejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljco prisilne poravnave je do-
ločena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljublja-
ne.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– MIR d.d., Gornja Radgona, Lackova
22,

– IMP Klimat d.d., Ljubljana, Vojkova
58,

– Mladinska knjiga Trgovina d.d., Ljub-
ljana, Slovenska 29,

– DZS d.d., Ljubljana, Mali trg 6, Ljub-
ljana,

– Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska 154.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 7. 10. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 10. 2002

St 94/99 S-79509

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
94/99 z dne 14. 10. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom SEMAT
d.o.o., Trbovlje, Trg svobode 12, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

St 27/2002-11 S-79653

1. Nad dolžnikom GTG, gostinstvo, tr-
govina in grafična dejavnost, d.o.o., Je-
senice, Cesta Cirila Tavčarja 6, se zač-
ne stečajni postopek.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.

3. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 1. 2003 ob 12. uri, v sobi 113 tukaj-
šnjega sodišča.

4. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.

5. Dolžniki naj brez odlašanja poravna-
jo svoje terjatve.

6. Ta oklic je bil pritrjen na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 17. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2002

St 143/2002 S-79654

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Inini, d.o.o., Braničarjeva
11, Ljubljana, za dne 18. 11. 2002 ob
12.15, v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2002

St 233/2000 S-79655
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Lesnina zunanja trgovina, d.d.
– v stečaju, Ljubljana, za dne 6. 11. 2002
ob 10.50, v sobi 307/III tega sodišča, raz-
pisuje 3. narok za preizkus prijavljenih terja-
tev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2002

St 63/2001 S-79843
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Vivat! d.o.o., Slo-
venska 38/a, Mengeš – v stečaju, za dne
27. 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 18. 10. 2002

St 58/2002 S-79844
To sodišče je s sklepom St 58/2002

dne 18. 10. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Contix, Trgovsko podje-
tje, d.o.o., Litijska 43, Ljubljana, matična
številka 5780063, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Adrijana Starina Kosem iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 2003 ob 12.45, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2002

St 107/2002 S-79845
To sodišče je s sklepom opr. št. St

107/2002 z dne 16. 10. 2002 postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Univer-
zale, industrija oblačil Domžale, d.d.,
Slamnikarska 4, Domžale, ustavilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2002

St 51/2002 S-79847
To sodišče objavlja poziv upnikom, kate-

rih terjatve so bile v stečajnem postopku
nad stečajnim dolžnikom Kompas Consul-
ting, d.d., v stečaju, Dvoržakova 11a,
Ljubljana, ki se vodi pred tukajšnjim sodi-
ščem, ugotovljene, da v roku osem dni od
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dneva te objave, tukajšnjemu sodišču pod
opr. št. St 51/2002 sporočijo, če so pri-
pravljeni za račun vseh upnikov, ki imajo
pravico poplačila iz stečajne mase, nadalje-
vati postopek, ki ga je začel stečajni upravi-
telj zoper člane nadzornega sveta zaradi pla-
čila odškodnine v višini 1.544,349.247 SIT
s pp, pod opr. št. III P 410/98.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002

St 89/2002 S-79846
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi Tim-
beria, Družba za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Ruše, Tovarniška c.
51, dne 6. 12. 2002 ob 10. uri, v sobi št.
253 tukajšnjega 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 18. 10. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 53/2002 SR-18083
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravni za-
devi tožeče stranke Belopavlovič Jankota,
Škemljevec 2, Suhor pri Metliki, ki ga zastopa
pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnom-
lju, proti toženim strankam: 1. Krištof Peter,
roj. l. 1901, 2. Kandus Marija, roj. Krištof, 3.
Krištof Peter, roj. l. 1933 in 4. Blaževič Ange-
la, roj. Krištof, z zadnjim znanim bivališčem na
naslovu Balle Iguazo 635 Avellaneda, Buenos
Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, pcto 200.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
10. 9. 2002, postavlja začasnega zastopni-
ka: 1. Krištof Petru, roj. l. 1901, 2. Kandus
Mariji, roj. Krištof, 3. Krištof Petru, roj. l. 1933
in 4. Blaževič Angeli, roj. Krištof, z zadnjim
znanim bivališčem na naslovu Balle Iguazo
635 Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, se-
daj neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik – odvetnik Jože Vardjan iz
Črnomlja, Trg svobode 1.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke: 1. Krištof Petra, roj. l. 1901,
2. Kandus Marijo, roj. Krištof, 3. Krištof Pet-
ra, roj. l. 1933 in 4. Blaževič Angelo, roj.
Krištof, z zadnjim znanim bivališčem na na-
slovu Balle Iguazo 635 Avellaneda, Buenos
Aires, Argentina, vse do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 9. 2002

P 110/2002 SR-18085
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni

zadevi tožečih strank Janžekovič Janeza,
roj. l. 1961 in Janžekovič Mire, roj. l. 1962,
oba iz Radovice 85, Metlika, proti toženi
stranki Matekovič roj. Držaj Katarini, Rado-
vica 31, Metlika, sedaj neznanega bivališča
neznano kje v Ameriki, zaradi priznanja la-
stninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 25. 9. 2002, po-
stavlja začasnega zastopnika toženi stranki
Matekovič roj. Držaj Katarini, Radovica 31,
Metlika, sedaj neznanega bivališča nezna-
no kje v Ameriki.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik – odvetnik Jože Petrovčič iz
Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 16.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Matekovič roj. Držaj Ka-
tarino iz Radovice 31, Metlika, sedaj nezna-
nega bivališča neznano kje v Ameriki, vse
do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 9. 2002

P 45/2002 SR-18086
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Morduš Željka, Soši-
ce 1, Sošice, RH, ki jo zastopa pooblašče-
nec Jože Petrovčič, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam: 1. Magovac Niku,
Badovinci 18, 2. Magovac Daku, Badovin-
ci, 3. Magovac Dragi, Magovci 18, 4. Gru-
bačevič Mari, Radatoviči 11, 5. Magovac
Niku ml., Magovci 18, zaradi izstavitve zem-
ljiškoknjižne listine zaradi priposestvovanja,
pcto 50.000 SIT, v smislu 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, dne 9. 9. 2002,
postavlja začasnega zastopnika: 1. Mago-
vac Niku, Badovinci 18, 2. Magovac Daku,
Badovinci, 3. Magovac Dragi, Magovci 18,
4. Grubačevič Mari, Radatoviči 11, 5. Ma-
govac Niku ml., Magovci 18.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg svo-
bode 1.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal tožene stranke 1. Magovac Nika, Bado-
vinci 18, 2. Magovac Daka, Badovinci, 3.
Magovac Drago, Magovci 18, 4. Grubače-
vič Maro, Radatoviči 11, 5. Magovac Nika
ml., Magovci 18, vse do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 9. 2002

I 2001/00537 SR-18090
Okrajno sodišče v Domžalah je po okraj-

ni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnika Inštitut za varstvo pri delu in varstvo
okolja Maribor, Valvazorjeva 73, Maribor,
zoper dolžnico Sonjo Vozel, roj. 23. 1.
1960, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 26.656 SIT s pp, v smislu 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne
26. 9. 2002 sklenilo:

dolžnici Sonji Vozel, roj. 23. 1. 1960,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi

začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač,
Ljubljanska 80, Domžale.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 9. 2002

I Pl 1477/2001 SR-18091
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Štefi Šajnovič, Zupanova 2, Ljublja-
na, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 38.489,20 SIT s pp, dne 27. 9.
2002 sklenilo:

toženi stranki Štefi Šajnovič, roj. 20. 2.
1951, neznanega prebivališča, se v pravdni
zadevi opr. št. I Pl 1477/2001 postavlja
začasna zastopnica, odvetnica Anka Kenda
Oražem, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana,
ki bo zastopala toženo stranko v postopku
zaradi plačila 38.489,20 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2002

I Pl 458/2002 SR-18120
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Bojanu Hribarju, Igriška c. 3, Dom-
žale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 515.093,50 SIT s pp, dne 1. 10.
2002 sklenilo:

toženi stranki Bojanu Hribarju, roj.
18. 10. 1959, neznanega prebivališča, se
v pravdni zadevi opr. št. I Pl 458/2002
postavlja začasna zastopnica, odvetnica Vla-
sta Žagar, Miklošičeva 20, Ljubljana, ki bo
zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 515.093,50 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

V P 39/96 SR-16443
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern, v pravdni za-
devi tožeče stranke Kočne Kamnik, d.d.,
Ekslerjeva 8, Kamnik, ki jo zastopa odvet-
nik Ivo Kekec iz Kamnika, zoper tožene
stranke: 1. Tamaš Anton, nazadnje Za pro-
go 17, Ljubljana, 2. Tamaš Melita, Dolenj-
ska cesta 53, Ljubljana, 3. Kovač Milan,
Cirnik 20, 8233 Mirna, 4. Sladič Katica,
Sajevec 25, 1310 Ribnica, zaradi plačila
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270.356,20 SIT s pp, dne 28. 8. 2002,
sklenilo:

prvotoženi stranki Tamaš Antonu se v tej
pravdni zadevi postavi za začasno zastopni-
co odvetnico Valerijo Berglez Majkus iz
Ljubljane, Cankarjeva 4/I.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2002

I Pl 1258/2001 SR-18122
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Rakipov Džemail, Tbilisijska ul. 4,
Ljubljana (sedaj neznanega prebivališča), za-
radi plačila 1,171.744 SIT s pp, dne 1. 10.
2002 sklenilo:

toženi stranki Rakipov Džemailu, roj.
19. 5. 1951, neznanega prebivališča, se v
pravdni zadevi opr. št. I Pl 1258/2001 po-
stavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja
Besednjak, Pražakova 20, Ljubljana, ki bo
zastopala toženo stranko v postopku zaradi
plačila 1,171.744 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

In 83/95 SR-18084
In 15/96

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni za-
devi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Celje, ki jo zastopa
odvetnik Vojko Zidanšek iz Slovenskih Konjic,
zoper dolžnico Mileno Petek, Gornji Grad 76,
Gornji Grad, sedaj Leninova 1, Izola, zaradi
izterjave 101.207 SIT in v pristopljeni zadevi
pod opr. št. In 15/96 upnice Posojilnice bank
Podjuna, r.z.z.o.j., Bleiburger Strasse 6, Eber-
ndorf, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Silves-
tra Pikl iz Mozirja, zoper dolžnika Mileno Pe-
tek in Branka Petka, oba stanujoča Gornji
Grad 76, Gornji Grad, sedaj Leninova 1, Izo-
la, zaradi izterjave 66.008 ATS s pp, na pod-
lagi prvega odstavka 4. točke drugega od-
stavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v
zvezi s 15. členom ZIZ, s sklepom z dne 4. 9.
2002 dolžnikoma Mileni Petek in Branku Pet-
ku, oba stanujoča Gornji Grad 76, Gornji
Grad, sedaj Leninova 1, Izola, v predmetnem
izvršilnem postopku postavilo začasnega za-
stopnika Božidarja Blagoviča, Na trgu 14, Mo-
zirje, odvetnika iz Mozirja. Začasni zastopnik
bo zastopal dolžnika v tem izvršilnem postop-
ku vse dotlej, dokler dolžnika sama ali njun
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za zadeve, ne
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 9. 2002

Oklici dedičem

D 379/1998 OD-16429
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Ce-

tin Mariji, rojeni Varlec, rojeni leta 1867,
nazadnje stanujoči Mostec 14, Dobova, ki
je umrla leta 1944, katere dediči niso zna-
ni.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Cetin Mariji, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 8. 2002

D 202/98 OD-16430
Okrajno sodišče v Brežicah je v zapu-

ščinski zadevi po dne 16. 3. 1998 umrlem
Zagorišek Martinu, rojenem 14. 9. 1932,
nazadnje stanujočem Brvi 11, Cerklje ob
Krki, dediču Zagorišek Željku, neznanega
prebivališča, na podlagi 4. točke drugega
odstavka in četrtega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku v zvezi s 163.
členom Zakona o dedovanju, postavilo za-
časno zastopnico.

Za začasno zastopnico se imenuje Bo-
horč Marijo, zaposleno na Centru za social-
no delo Brežice.

Začasna zastopnica dedinje ima v po-
stopku, za katerega je postavljena, vse pra-
vice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse
dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 7. 8. 2002

D 89/1999 OD-16431
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Ja-
godič Ani, rojeni 13. 6. 1912, nazadnje
stanujoči Piršenbreg 32, Globoko, ki je umr-
la 6. 2. 1999.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Jagodič Ani, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 8. 2002

II D 444/94 OD-18093
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani po

sodnici Alenki Rozman teče zapuščinski po-
stopek po pok. Židan Mariji, roj. Kljun, hčeri
Gregorja, roj. 17. 5. 1907, umrli 3. 2.
1993, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Agro-
kombinatska c. št. 21, drž. Republike Slo-
venije.

Zap. dedinji – nečakinji Klun Mary, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik odvetnik Zupančič Grega iz Ljub-
ljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dedinjo
od dneva postavitve dalje v zapuščinski za-
devi opr. št. II D 444/94, dokler dedinja ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 960/02 Rg-18077
Družba Haya, družba za zastopanje in

trgovino, d.o.o., s sedežem v Kranju, Čir-
če 50, vpisana na reg. vl. št. 1/7096/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ur-
lep Vojmir, Čirče 50, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2002

LJUBLJANA

Srg 06061/2002 Rg-15819
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni, na predlog družbe Voni Trade,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Pod
hribom 65/e, Ljubljana, ki jo zastopa od-
vetniška družba Gorše in partner o.p.,
d.n.o., Ljubljana, Cigaletova 7, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Voni Tra-
de, d.o.o., Pod hribom 65/e, Ljubljana,
objavlja sklep:

Družba Voni Trade, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Pod hribom 65/e,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/24112/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 17. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Gorenc Mitja,
Pod hribom 56 E, Ljubljana, Gorenc Nina,
Ul. bratov Učakar 116, Ljubljana in Kaplan
Uroš, Cesta 24. junija 7, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelje Gorenc Mitjo, Go-
renc Nino in Kaplan Uroša.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe 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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002
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MARIBOR

Srg 2089/2002 Rg-18081
Družba Intro, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Partizanska ce-
sta 13, Maribor, reg. št. vl. 1/5093-00, ka-
tere družbenika sta Potočki Danica in Potočki
Silvo, oba Cankarjeva ulica 6E, Maribor, po
sklepu družbenikov družbe z dne 29. 5.
2002, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Potočki
Danica in Potočki Silvo.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2002

NOVA GORICA

Srg 725/2002 Rg-14024
Družba Karol, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., s sedežem Hum 8a, Kojsko, vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-03992-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 10. 6. 2002.

Ustanovitelj družbe je Simčič Igor, Hum
8a, Kojsko, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Akropharm d.o.o., Linhartova 49/a, Ljub-
ljana, štampiljko štirioglate oblike z napisom
AKROPHARM d.o.o. Linhartova 49/a LJUB-
LJANA 2. gnm-102538

Priglasitveni list

Bajc Albin, Seidlova 18, Novo mesto, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/1358-94,
izdan dne 16. 3. 1998. gns-102403

Čurin Miloš, Čopova ulica 6, Žalec, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-3554/02, iz-
dan dne 1. 10. 2002. gnl-102835

Demiri Janja s.p., Barvarska 5, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2371-94,
izdan dne 23. 11. 1994. gny-102497

Gerdej Metka, Ul. heroja Verdnika 43, Je-
senice, priglasitveni list, opravilna št.
14-1176/01, izdan dne 1. 3. 2001.
gnf-102866

Graverstvo Šiška d.o.o., Celovška cesta
83, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 034257/4170/00-37/1995 in obrt-
no dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnn-102908

Jarh Toplak Anastazija, Krivi vrh 7, Sv.Ana
v Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
064-4085-95, izdan dne 15. 7. 1995.
gno-102432

Miljušević Sašo, Razgledna ulica 29, Ko-
per – Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/03-2521/98, izdan dne 15. 12.
1998. gnr-102404

OPTIKA ŠIMENC TOMAŽ s.p, Poljanski
nasip 8, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 033963/3564/01-37/1995 – ori-
ginal, izdana dne 30. 10. 1997.
gne-102371

Palir Franc, Grobelno 146, Grobelno, pri-
glasitveni list, opravilna št. 52-0067/94, iz-
dan dne 7. 2. 1994. gnn-102458

Papirna galanterija ŠUM – Turk Matjaž
s.p., Prešernova cesta 21, Zagorje ob Savi,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0149/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnd-102468

Planko Marjan, Škarnice 33, Dobje pri
Planini, priglasitveni list, opravilna št.
52-0078/94, izdan dne 21. 2. 1994.
gnk-102611

Strašek Rajko, Hajnsko 3, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna št.
54-0689/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gni-102313

Svetec Robert s.p., Avtoprevozništvo, Bu-
kovska vas 53, Šentjanž pri Dravogradu, pri-
glasitveni list, opravilna št. 07-0253/94, iz-
dan dne 30. 12. 1994. gnl-102610

Šobar Jožefa, Vernek 7, Kresnice, prigla-
sitveni list, opravilna št. 23-0389/94, izdan
dne 28. 12. 1994. gne-102867

Zakrajšek Franc, Rašica 9, Velike Lašče,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 03658/1900/00-38/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnv-102425

Potne listine

Aram Tatjana, Valvasorjeva ulica 12, Ma-
ribor, potni list, št. P00565136.
gnm-102584

Bešlagić Husref, Kidričeva 15, Jesenice,
potni list, št. P00077869. gni-102713

Cade David, Tržaška cesta 40, Postojna,
potni list, št. P00372068. gnr-102879

Clobas Adrijana, Strunjan 47, Portorož –
Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
109111, izdala UE Piran. gnf-102416

Deržek Janez, Veliko Mlačevo 45/a, Gro-
suplje, potni list, št. P00623820.
gnp-102381

Dujmović Jozo, Pod bregom 11, Slovenj
Gradec, potni list, št. P000202648.
gnf-102491

Feltrin Antonija Emilija, Rožna 2, Cerkno,
potni list, št. P00744946. gnh-102589

Filej Vesna, Vipolže 24/a, Dobrovo v Br-
dih, maloobmejno prepustnico, št. AI 40649,
izdala UE Nova Gorica. gnd-102693

Gračnar Danijel, Cankarjeva ulica 50, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
53664, izdala UE Nova Gorica. gni-102563

Grzetič Marija, Podgorje 4, Podgorje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 151289, izda-
la UE Koper. gnj-102566

Hribar Matjaž, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. P00607407. gnk-102686

Istenič Darja, Luznarjeva 24/a, Kranj, pot-
ni list, št. P00313461. gnh-102714

Jankovič Marko, Knezov štradon 53,
Ljubljana, potni list, št. P00031284.
gnv-102675

Janžek Gregor, Lovska ulica 11, Roga-
ška Slatina, potni list, št. P00676286.
gnj-102337

Kavčič Peter, Cesta komandanta Staneta
16, Litija, potni list, št. BA 969039.
gnt-102427

Kovačič Katarina, Nad mlini 37, Novo me-
sto, potni list, št. P00281728. gnd-102718

Kukaj Jeton, Cesta španskih borcev
53/c, Ljubljana, potni list, št. BA 884283,
izdala UE Ljubljana. gnw-102874

Laufer Albin, Savinjska 13, Maribor, potni
list, št. P00437317. gnz-102846

Lazarević Ljiljana, Trg prekomorskih bri-
gad 7, Ljubljana, potni list, št. P00313330.
gnt-102877

Lipovača Katja, V zavoju 4, Maribor, potni
list, št. P00543121. gnz-102346

Milharčič Kim, Litijska cesta 121/a, Ljub-
ljana, potni list, št. P00320660. gnh-102514

Morel Milharčič Tjaša, Litijska cesta
121/a, Ljubljana, potni list, št. P00069605.
gng-102515

Novoselc Martin, Brezina 58, Brežice,
potni list, št. P00079893. gnq-102605

Pahor Peter, Škrilje 71/a, Dobravlje, pot-
ni list, št. P00715615. gnh-102864

Pavlin Marina, Pod Škabrijelom 10, Nova
Gorica, potni list, št. P00447670.
gnt-102852

Petrič Aljoša, Mladinska 10, Spodnja Idri-
ja, potni list, št. P00576404. gng-102590

Pfifer Nina, Gradiška 429, Zgornja Kun-
gota, potni list, št. P 205487. m-1323

Polajnar Borut, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, potni list, št. P00778847.
gnp-102906

Polajnar Cvetka, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, potni list, št. P00746037.
gno-102907

Potočnik Špela, Golnik 153, Golnik, pot-
ni list, št. P00409207. gnf-102591

Srečnik Marko, Preska 20, Tržič, potni
list, št. 111745. gnc-102719

Struna Klavdija, Cvibelj 2, Žužemberk,
potni list, št. P00687812. gno-102557

Šivic Hedvika, Loka 2, Tržič, potni list, št.
P00332518. gny-102897

Štefančič Marko, Bilje 19, Renče, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 86107, izdala
UE Nova Gorica. gny-102422

Valter Janko, Belokriška cesta 37, Porto-
rož – Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI 16505, izdala UE Piran. gnh-102339

Vidonja Franc, Rakičan, Lendavska 17,
Murska Sobota, potni list, št. P00584105.
gnf-102691
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Vujin Branislav, Brilejeva ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. P00055633. gns-102678

Zalar Danilo, Rozmanova ulica 9, Mari-
bor, potni list, št. P 204468. gny-102597

Zorko Nela, Košaki, Košaški dol 58, Ma-
ribor, potni list, št. P00444067.
gnb-102370

Osebne izkaznice

Ahlin Dragomira, Ul. Nadgoriških borcev
21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 313010.
gnw-102799

Andrijašević Zoran, Stermeckijeva ulica
2, Krško, osebno izkaznico, št. 283581.
gnv-102725

Avsec Melita, Kal 8, Pivka, osebno izkaz-
nico, št. 1388286. gng-102465

Babič Irena, Cven 76/a, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 611121. gnh-102689

Bajželj Andrej, Begunjska ulica 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1122070.
gnl-102710

Behek Marjan, Cankarjeva 54, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 151379.
gns-102578

Belec Olga, Mirna ulica 9, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 157540.
gnu-102701

Belšak Dominik, Potrčeva cesta 58, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 401022. gnz-102696

Berend Tomislav, Ane Ziherlove 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 963998.
gnu-102526

Bevek Katja, Celovška 122, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1431793.
gnx-102498

Bilbija Goran, Reška cesta 4, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 5714. gnj-102362

Blatnik Franci, Hrastovica 9, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 1080455. gnd-102443

Bonić Željka, Čečovje 28, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 234198.
gnt-102552

Braz Zoran, Žaha 61, Srpenica, osebno
izkaznico, št. 1074598. gnn-102333

Brezovar Viktor, Zrinjskega 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 277418. gnj-102662

Brumen Boštjan, Polzela 206, Polzela,
osebno izkaznico, št. 1003119.
gnm-102859

Cade David, Tržaška cesta 40, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1246848. gnq-102880

Cigula Zofija, Sakušak 20, Juršinci, ose-
bno izkaznico, št. 292549. gnm-102334

Cvikl Govekar Mojca, Pustovrhova ulica
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 116133.
gnr-102529

Čančar Zlatko, Ulica borca Petra 14/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65019.
gne-102617

Černjač Subotić Vitan, Ljubljanska cesta
27, Postojna, osebno izkaznico, št. 849591.
gnl-102435

Četrtič Maja, Podlubnik 327, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 1188122.
gnd-102793

Dejanović Jožica, Krimska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 478834. gnk-102661

Dobnik Tatjana, Naselje heroja Maroka
9, Sevnica, osebno izkaznico, št. 619039.
gnl-102785

Drlaka Henrik, Breg 4, Žužemberk, ose-
bno izkaznico, št. 248231. gnp-102556

Erčulj Tomaž, Zdenska vas 36, Videm-Do-
brepolje, osebno izkaznico, št. 217864.
gnt-102902

Feltrin Antonija Emilija, Rožna 2, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 1180382. gnj-102587

Ferrari Aljoša, XXX. divizije 3/a, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 749794.
gnu-102405

Flak Andreja, Grampovčana 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 2374.
gnz-102871

Fojkar Pavla, Spodnji trg 30, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 347650.
gnh-102414

Fontanot Knez Albina, Arjol 9, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 1483905.
gnp-102331

Fuks Marija, Malečnik, Hrenca 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 513362.
gny-102847

Gabrijelčič Zlatko, Cankarjeva 22, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 958920.
gnj-102687

Glavaš Rajko, Eberlova 7, Zagorje ob Sa-
vi, osebno izkaznico, št. 1179273.
gnh-102839

Gorjanc Frančiška, Adamičeva 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 44911.
gnd-102518

Grad Urška, Proletarska 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 36663. gnq-102805

Grašič Angela, Soška 58, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 624846. gnh-102539

Grčar Angela, Bizjakova 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 88327. gnw-102574

Gregorc Lenka, Nove loke 65, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 1005925.
gnd-102368

Gregorčič Marta, Spodnji Rudnik, Cesta
I/24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
900741. gnd-102643

Gril Iztok, Planina 21, Kranj, osebno iz-
kaznico, št. 850959. gnq-102355

Gros Andrej, Cankarjeva cesta 10, Tržič,
osebno izkaznico, št. 16979. gnm-102734

Hager Robert, Zgornji Žerjavci 45, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 4077.
gnh-102564

Hiršl Marjan, Cankarjeva 82, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 10826635.
gng-102415

Hostnik Teja, Brezje 3, Buče, osebno iz-
kaznico, št. 1181602. gni-102488

Hrušovar Urban, Celovška 11, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1041712. gng-102365

Hušić Selima, Flandrova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581108. gnx-102898

Jarc Lilijana, Vrtnarija 1/d, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 15548. gnx-102548

Jelenko Barbara, Tomšičeva 51, Velenje,
osebno izkaznico, št. 561093. gnc-102444

Jeras Dušanka, Tolstojeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1053443.
gnw-102324

Jerina Veronika, Blatna Brezovica 58, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 411525.
gnq-102284

Ješe Jan, Ob šoli 8, Vodice, osebno iz-
kaznico, št. 1327495. gnl-102485

Jevšnik Franc, Šalek 84, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 1392223. gnp-102356

Juhart Matej, Dvoržakova 6/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 83273. gnf-102441

Jukić Dušan, Seidlova cesta 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1116529.
gng-102690

Jurjevec Sebastjan, Klopce 8/a, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 26901.
gnr-102329

Kaltnekar Marijan, Kuk 10, Podbrdo, ose-
bno izkaznico, št. 55435. gnr-102829

Kavčič Aleksander, Gubčeva ulica 16,
Dob, osebno izkaznico, št. 1429273.
gnq-102655

Keber Ivanka, Zagradišče 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 450607. gnq-102455

Kemperl Katarina, Pot na Ferjanko 16,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
354168. gnx-102523

Keš Dragica, Knežak 42, Knežak, ose-
bno izkaznico, št. 569898. gnj-102562

Keš Jernej, Knežak 42, Knežak, osebno
izkaznico, št. 569933. gnk-102561

Kink Ljudmila, Nušičeva ulica 2/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 805462. gnu-102601

Kmetec Vladimir, Lešje 38, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 278439. gnr-102704

Knaus Dušan, Šalamenci 58, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1035108.
gnl-102560

Knez Petra, Savinjska cesta 29, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1350592.
gnu-102451

Kogoj Marjeta, Mezgovci 54, Dornava,
osebno izkaznico, št. 775293. gne-102417

Kokalj Neža, Kropa 89, Kropa, osebno
izkaznico, št. 335945. gnj-102462

Kokot Sonja, Sarajevska ulica 3, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 583199.
gno-102782

Kokot Urška, Sarajevska ulica 3, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1116485.
gnn-102783

Kopinja Mihael, Lendavske gorice 325/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
311641. gns-102353

Koren Alenka, Gregorčičeva 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 979160.
gnu-102401

Korošin Martin, Nadgoriška cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 646772.
gnz-102821

Koselj Majda Olgica, Smrtnikova 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1155302.
gnm-102884

Košak Kristina, Gabrovka pri Zagradcu
20, Zagradec, osebno izkaznico, št.
705135. gnj-102887

Koščak Anton, Begunje 107, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 606099.
gnu-102380

Košir Franc, Ziherlova 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 734164. gnz-102671

Kragl Verbančič Eva, Peruzzijeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 956280.
gnb-102895

Kralj Peter, Suhadolčeva 45, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 400894.
gng-102315

Kramar Elizabeta, Ižanska cesta 238,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 403720.
gnl-102660

Kramar Tanja, Gorenje Kamenje 3/a, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 1110120.
gnn-102558

Kraupner Simona, Beričevo 28, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1385716.
gnl-102910
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Kunc Ciril, Požarnice 22, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 539548.
gnn-102837

Kunšič Ana, Štefetova ulica 7, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 1394695. gnh-102464

Kuraj Albina, Bratovševa ploščad 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 956217.
gng-102669

Kurbos Matej, Videm pri Ptuju 28, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 842365.
gnr-102554

Labohar Milan, Gubno 3, Lesično, ose-
bno izkaznico, št. 1026943. gnu-102726

Lani Matic, Gumnišče 3, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 1513827. gni-102663

Laura Đurđica, Gorišnica 118, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 744720. gnx-102698

Lederer Leopold, Mariborska cesta 57,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 774995.
gne-102592

Leskovšek Jakob, Novi Log 21, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 366430. gnk-102411

Ličan Stanislav, Podgraje 37, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 629950.
gnm-102684

Luznar Dragica, Jakčeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1388173. gnj-102312

Maksimović Jure, Ambrožev trg 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 923839.
gnn-102858

Malič Klavdija, Ulica Anice Černejeve 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
966490. gng-102715

Marchiotti Štefanija, Drenov grič 167, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 1327919.
gnq-102780

Marinčič Daniela Marija, Jamova 66, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 280576.
gnd-102543

Marinko Anton, Cesta Tončke Čeč 90,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1000409.
gnh-102664

Marušič Slavko, Ulica Gorenjskega odre-
da 16, Kranj, osebno izkaznico, št.
1431448. gnb-102695

Meklav Tanja, Andraž nad Polzelo 10/c,
Polzela, osebno izkaznico, št. 125727.
gnt-102856

Mesarič Lidija, Čečovje 9/b, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1301865.
gnd-102697

Mihevec Marjan, Ob Dolenjski železnici
100, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1472595. gnn-102658

Mijatović Duško, Kraigherjeva ulica 6, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 54858.
gno-102707

Miklavc Matevž, Župančičeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1021182.
gnv-102375

Mladkovič Ana, Cerklje ob Krki 74, Cer-
klje ob Krki, osebno izkaznico, št. 1124194.
gnd-102447

Mlinar Fran, Smlednik 15, Smlednik, ose-
bno izkaznico, št. 706789. gnv-102600

Morankić Jasnel, Špeglova 1, Velenje,
osebno izkaznico, št. 407440. gnn-102358

Mrak Aleksander, Založe 21, Polzela,
osebno izkaznico, št. 229586. gnk-102711

Nered Igor, Stanežiče 50/a, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 90522.
gnj-102637

Nevenkić Miha, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1498313.
gnx-102348

Nose Zvonka, Valenčičeva 3, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1116594.
gnl-102685

Ocepek Matjaž, Mejačeva 3, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 1434387. gns-102853

Ocepek Srečko, Kandrše 11/a, Vače,
osebno izkaznico, št. 678734. gne-102442

Oplotnik Helena, Koroška 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1098881.
gnu-102351

Oprčkal Ciril, Višja vas 10, Vojnik, ose-
bno izkaznico, št. 803753. gnw-102449

Oražem Mihaela, Ropretova 30, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 721442. gnv-102700

Ostanek Franc, Volaričeva 16, Postojna,
osebno izkaznico, št. 528335. gnd-102593

Otrin Matic, Goričica 41, Domžale, ose-
bno izkaznico, št. 391066. gny-102672

Padovnik Andreja, Prežihova 13, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 45093.
gne-102692

Pajk Breda, Jakovica 10, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 368129. gnb-102870

Pančur Julijana, Tbilisijska ulica 56, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 129267.
gno-102682

Pangerl Cvetka, Lahovna 11, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 339325. gni-102588

Pavlovič Nenad, Milčinskega 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 199011. gnv-102575

Perko Julijana, Puhova 14, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 447162. gnw-102649

Perman Diana, Vojkova 87, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 975711. gnn-102833

Perpar Mateja, Peščenik 9, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 1235775. gnr-102854

Pestar Franc, Gorenjska cesta 6, Naklo,
osebno izkaznico, št. 1156459.
gnz-102546

Petan Aleksander, Kremžarjeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 368272.
gnf-102466

Petkovšek Andreja, Pot na Mah 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1146873.
gnb-102320

Petrič Janez, Godovič 31, Godovič, ose-
bno izkaznico, št. 722511. gnv-102450

Pielick Jernej, Žibertova 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 227633. gne-102342

Podgoršek Barbara, Ložarjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1044744.
gnm-102384

Podgoršek Mateja, Rošpoh 169, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 1527020. m-1312

Prah Maksimiljan, Gaj, Kvedrova 40, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 329186.
gno-102282

Prapretnik Štefan, Makedonska 31, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 453125.
gnl-102585

Praznik Mitja, Dolnja stara vas 46, Škoc-
jan, osebno izkaznico, št. 334411.
gnu-102826

Premru Jože, Pod hribom, Cesta II/56,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 24449.
gnk-102886

Privšek Tadeja, Rošpoh 160/d, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 001344819.
m-1316

Pušlar Klemen, V Voje 14, Notranje Gori-
ce, osebno izkaznico, št. 275089.
gng-102340

Ratajec Zdenka, Prušnikova 4, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 72123.
gnk-102511

Robida Anton, Spodnja Besnica, Pod goz-
dom 5, Zgornja Besnica, osebno izkaznico,
št. 1061244. gnl-102310

Rožman Ljubica, Jelovškova 13, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 969720. gnd-102868

Ručigaj Marko, Pelechova cesta 84, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 745380.
gnz-102521

Rupnik Milena, Bezina 26/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 1393814.
gnb-102453

Salobir Norbert, Škofja vas 3, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 396955. gny-102347

Selič Jasna, Cesta v Teharje 25, Celje,
osebno izkaznico, št. 1328312. gng-102840

Sivka Klavdijo, Kompole 147, Štore, ose-
bno izkaznico, št. 331905. gnb-102720

Stegel Hasovič Katja, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 780748.
gnp-102706

Strmčnik Blaženka, Aleševa ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 217072.
gnw-102549

Strnad Tone, Puhtejeva 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 993974. gnn-102433

Svetina Lela, Alojza Travna 23, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1459968.
gnb-102595

Šabotić Hafiz, Vojkova cesta 85, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 742284.
gnp-102531

Šandor Ane, Breg revolucije 3, Metlika,
osebno izkaznico, št. 494327. gni-102688

Šavora Andrej, Gosposvetska 36, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 267478.
gnl-102360

Ščukovt Boris, Podlipa 76, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 127056. gnl-102860

Šepec Albina, Ljubečna, Žepina 15/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 129044.
gnj-102862

Šetina Anže, Drulovka 43/a, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 888864. gnt-102577

Šilc France, Dolenji Lazi 5/a, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 831092. gnr-102429

Škrabl Janez, Mariborska 51, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 387792.
gnx-102848

Šmuc Ksenija, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 829702.
gns-102703

Šrekl Zofija Marija, Rudniška cesta 15,
Zreče, osebno izkaznico, št. 77100.
gnw-102724

Štefe Branko, Begunjska ulica 13, Kranj,
osebno izkaznico, št. 262942. gnn-102733

Štingel Darinka, Linhartova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1007839.
gns-102903

Štrukelj Donata, Cesta na Markovec 33,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
457034. gnw-102828

Štuhec Mojca, Prešernova 30/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 555186.
gnc-102594

Šturm Tanja, Potok 15, Železniki, ose-
bno izkaznico, št. 484231. gnp-102831

Tekalec Ferdinand, Dolsko 15, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 568596.
gnx-102648

Telban Bianca Julijana, Vojkova 87, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1038364.
gnm-102834

Terbuc Ana, Kamniška 35, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 2806. gns-102603
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Tičak Benjamin, Ob sotočju 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 944546. gnt-102327

Tomažin Leopold, Rašica 5, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 337007.
gno-102882

Torkar Janez, Tunjice 22/d, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 389316. gnt-102502

Turk Tina, Cankarjeva 52, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 402165. gno-102332

Turnšek Bojana, Levčeva 16, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1532221.
gnq-102555

Urbanc Sebastian, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 987357.
gnl-102385

Uršič Mrkun Petra, Cesta Tončke Čeč
99, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
1333464. gnu-102676

Uršič Simona, Strmica 1, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 998336. gns-102378

Vidmar Ana, Cesta Kozjanskega odreda
10, Senovo, osebno izkaznico, št. 310980.
gnr-102604

Vodenik Anže, Strahinj 129, Naklo, ose-
bno izkaznico, št. 979691. gnk-102361

Vrbnjak Marija, Mota 38, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 778232. gnv-102825

Vuk Klemenčič Natalija, Apače 272, Lo-
vrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 21187. gnw-102699

Zajec Marjeta, Obirska ulica 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 830737.
gni-102513

Zrim Zoltan, Lenardonova 37, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1530775.
gnj-102712

Zupančič Anja, Črešnjice 1, Otočec, ose-
bno izkaznico, št. 1446394. gnm-102559

Železnik Franc, Gallusova 9/a, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 780928.
gnv-102550

Žerak Miroslava, Cesta talcev 18/a, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 228370.
gno-102357

Vozniška dovoljenja

Alešević Admir, Ulica Lojzke Štebijeve 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1420768, reg. št. 237494, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-102679

Alič Zorana, Liminjanska 39, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 2976, izdala UE Piran. gnx-102623

Aljančič Janez Andrej, Reboljeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 893083, reg. št. 103975, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-102508

Angelini Simona, Proletarskih brigad 14,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7227, izdala UE Izola. gns-102478

Antlej Franc, Pečovje 12/a, Štore, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1225600, reg. št.
1845. gnb-102445

Balija Elvis, Bevke 44, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 223939, izda-
la UE Ljubljana. gno-102582

Banfi Cvetka, Rankovci 21/d, Tišina, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 24744.
gnl-102285

Benčič Tjaša, Beograjska 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1492567, reg. št. 119541, izdala UE Mari-
bor. gnm-102484

Berlec Marija, Agrokombinatska cesta
6/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1488112, reg. št. 21853, izda-
la UE Ljubljana. gnd-102668

Brajnik Drago, Sv. Danijel 75, Trbonje,
vozniško dovoljenje, št. 1322. gnj-102612

Carević Rade, Šentjakob 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613126, reg. št. 185022, izdala UE Ljub-
ljana. gng-102865

Čančar Zlatko, Ulica borca Petra 14/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1102944, reg. št. 212413, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-102616

Časar Petra, Robindvor 47, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6288. gni-102613

Černič Jožefa, Ižanska cesta 104/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413053, reg. št. 82840, izdala UE Ljublja-
na. gnr-102383

Četković Petar, Matjaževa ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1610159, reg. št. 164797, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-102596

Divjak Alojz, Mihovica 5, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 8428,
izdala UE Novo mesto. gnq-102330

Fedran Tomaž, Dol 15/a, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9655,
izdala UE Mozirje. gnn-102708

Fekonja Jožefa, Repišče 18/a, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 98222, reg. št. 73607. gne-102842

Ferjan Maja, Ulica Otona Župančiča 15,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1496121, reg. št. 10991, izdala UE Idrija.
gni-102363

Ficko Hašaj Sandra, Gora pri Komendi
1/b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14080, izdala UE Kamnik.
gnv-102800

Filiposki Darja, Polanškova ulica 31, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 85/2002. gnu-102326

Fluher Ivan, Dvorakova 10/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 8054,
reg. št. 30703, izdala UE Maribor.
gng-102615

Frangež Milan, Cesta ob ribniku 4, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 911442, reg. št. 44191. gnn-102283

Furlan Stanko, II. Prekomorske brigade
41, Koper – Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 20011, izdala UE
Koper. gnd-102322

Gabrijelčič Zlatko, Cankarjeva 22, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12477, izdala UE Nova Gorica.
gnw-102624

Goršeg Uroš, Efenkova 37, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1561915,
reg. št. 49401. gnb-102345

Greifoner Danijel, Črnci 52, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13540, izda-
la UE Gornja Radgona. gnv-102475

Gunjač Murko Elena, Škocjan 20, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
29743 – II. duplikat. gnf-102391

Gyorek Ladislav, Stara 14, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 10053.
gnp-102631

Hadžić Katka, Mlakarjeva 14, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

808462, reg. št. 38830, izdala UE Kranj.
gnw-102674

Hafner Boštjančič Nataša, Sr. Bitnje 127,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 475682, reg. št. 36836, izdala UE
Kranj. gni-102792

Hager Robert, Zgornji Žerjavci 45, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 001173003, reg. št. 9673, izdala
UE Lenart. gnk-102565

Hari Marjan, Gerlinci 109, Cankova, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 16546.
gnz-102296

Hervol Mihaela, Bukošek 62/b, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14641,
izdala UE Brežice. gns-102653

Hodžić Enisa, M. Škapina 4, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10288,
izdala UE Izola. gnw-102299

Hojnik Roman, Polenci 26, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 43506,
izdala UE Ptuj. gnh-102289

Horvat Tomaž, Čevljarska ulica 16, Turni-
šče, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14698, izdala UE Lendava. gnt-102452

Horžen Martin, Linhartova 8, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11111,
izdala UE Brežice. gnd-102568

Hrga Ana, Šturmovci 20, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1958,
izdala UE pTUJ. gnk-102336

Hribar Martina, Podrečje 54, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281821, reg. št. 3114, izdala UE Domžale.
gnl-102510

Hrušovar Urban, Celovška 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S1019393, reg. št.
36793. gnh-102364

Ismajloski Iso, Makedonija, Makedonija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352562, reg. št. 229937. gnk-102386

Ivančič Norma, Šmartno ob Paki 78,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1114216, reg. št. 11294, izdala
UE Velenje. gnk-102861

Jarc Janez, Stranska vas 1, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1418053,
reg. št. 236601, izdala UE Ljubljana.
gne-102542

Jarc Slavko, Vajgen 6/a, Jarenina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1539192,
reg. št. 8038, izdala UE Pesnica. m-1291

Jenko Matic, Brezovica 22/a, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42202, izdala UE Novo mesto.
gny-102397

Jerebic Štefan, Kmečka ulica 32, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 01780.
gnc-102294

Juhart Matej, Dvoržakova 6/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036005, reg. št. 30001, izdala UE Dom-
žale. gng-102440

Kampka Dragica, Zg. Duplek 118, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 912596, reg. št. 103083, izdala UE
Maribor. gni-102863

Kavčič Aleksander, Gubčeva ulica 16,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781789, reg. št. 17643, izdala UE Domža-
le. gnv-102654

Kavčič Stanko, Lipalca 6, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 731393,
reg. št. 130169, izdala UE Ljubljana.
gnc-102869
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Kemperl Katarina, Pot na Ferjanko 16,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15501, izdala UE Vrhnika.
gny-102522

Kenda Alenka, Ul. Borisa Kalina 67, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39696, izdala UE Nova Gorica. gnj-102437

Kmetič Lidija, Dunajska cesta 245, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365166, reg. št. 231810, izdala UE Ljub-
ljana. gng-102390

Knaus Dušan, Šalamenci 58, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 34831. gnt-102477

Kocer Matej, Rožna 2/a, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 757205, reg. št.
10061, izdala UE Idrija. gnx-102573

Kodila Helena, Cankarjeva 68, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 24923.
gni-102388

Kokol Maja, Majšperk 13, Ptujska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40808, izdala UE Ptuj. gnp-102281

Kokot Sonja, Sarajevska ulica 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442734, reg. št. 58202, izdala UE Maribor.
gnm-102784

Koljanin Milan, Cesta Toneta Tomšiča
70/c, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 605092, izdala UE Jesenice.
gnr-102304

Končan Janko, Jakčeva ulica 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262813, reg. št. 186432, izdala UE Ljublja-
na. gnp-102535

Korošin Martin, Nadgoriška cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 688538, reg. št. 86343, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-102820

Kovačič Katarina, Nad mlini 37, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36209, izdala UE Novo mesto. gne-102717

Kovačič Ladislav, Tonijeva ulica 11, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
43344, reg. št. 85841, izdala UE Ljubljana.
gno-102857

Kozar Sebastjan, Gregorčičeva 14/a, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 33909, izdala UE Nova Gorica.
gnz-102621

Kragl Verbančič Eva, Peruzzijeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1611627, reg. št. 161100, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-102894

Krajilo Silva, Goriška ul. 1/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
718865, reg. št. 49631, izdala UE Maribor.
gnr-102354

Kramar Elizabeta, Ižanska cesta 238,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 320127, reg. št. 23891, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-102659

Krčelj Drago, Cankarjeva 40, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
349100. gnu-102476

Kromar Andrej, Katreževa pot 2, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 83/2002. gnt-102377

Kulenović Midajet, Cesta na Markovec
46, Koper – Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, reg. št. 43039, izdala UE Ko-
per. gnz-102300

Lamovšek Janez, Sokolska ulica 4, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
S 1555355, reg. št. 959, izdala UE Trebnje.
gni-102438

Leban Miranda, Poljubinj 26, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000793863, izdala
UE Tolmin. gny-102622

Lenček Maksimiljan, Selo 82, Prosenja-
kovci – Partosfalva, vozniško dovoljenje, št.
37355. gng-102790

Logaj Marko, Jesenje 8, Kresnice, potr-
dilo o opravljenem CPP, št. 765, izdala UE
Litija. gns-102303

Loncnar Janez, Nomenj 31, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 110233, reg. št. 18215. gno-102482

Lovrenčič Zlatko, Knafelčeva 28, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625306, reg. št. 75162, izdala UE Mari-
bor. gnc-102602

Maček Marley, Rimska cesta 2, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 66/02. gni-102567

Marchiotti Štefanija, Drenov grič 167, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13958, izdala UE Vrhnika. gnr-102779

Markovič Metka, Severjeva 5, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 40687.
gns-102628

Marušič Slavko, Ulica Gorenjskega odre-
da 16, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1115707, reg. št. 31796,
izdala UE Kranj. gnc-102694

Maučec Miran, Gančani 204/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 32023.
gnq-102480

Meglič Peter, Žgečeva ulica 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44583, izda-
la UE Ptuj. gnx-102473

Mehle Simona, Spodnja Slivnica 54, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1088602, reg. št. 19110, izdala UE Grosu-
plje. gny-102547

Meklav Tanja, Andraž 10/c, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1441353,
izdala UE Žalec. gns-102436

Merc Jožef, Trubarjeva 9, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 45352, izdala UE
Ptuj. gni-102788

Mihevec Marjan, Ob Dolenjski železnici
100, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 76937, reg. št. 78360, izdala
UE Ljubljana. gno-102657

Milica Banko, Jemčeva cesta 7, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348118, reg. št. 23401, izdala UE Dom-
žale. gnr-102904

Mrzić Radovan, Ulica Janeza Puharja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
524049, reg. št. 26849, izdala UE Kranj.
gnv-102379

Naglič Borut, Neubergerjeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1526700, reg. št. 142721, izdala UE
Ljubljana. gnx-102673

Nemec Milan, Večeslavci 96, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 39298.
gnq-102630

Oplotnik Helena, Koroška 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249122, reg. št. 96252, izdala UE Maribor.
gnv-102350

Ovsenik Janja, Zgoša 20, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1510048, reg. št. 16118. gnu-102505

Palačković Stanko, Prištinska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 928727, reg. št. 136746, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-102683

Per Ciril, Prevoje pri Šentvidu 49, Lukovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785692, reg. št. 19831, izdala UE Domža-
le. gnb-102545

Pernek Slavko, Titova cesta 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 ccm, BGH,
št. S 1690419, reg. št. 69516, izdala UE
Maribor. gno-102732

Perovšek Jakob, Jurčičeva 20, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 787511, reg. št. 7075, izdala UE Grosu-
plje. gnb-102845

Pestar Franc, Gorenjska cesta 6, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027206, reg. št. 45082, izdala UE Kranj.
gnc-102544

Petkovšek Andreja, Pot na Mah 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644557, reg. št. 189709, izdala UE Ljublja-
na. gnz-102321

Pfeifer Cesar Bogdana, Gradnikova 119,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1359032, reg. št. 26960.
gnc-102419

Pfeifer Marjan, Ravenska vas 23, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162133. gno-102607

Pirš Barbara, Prešernova cesta 25/a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1147055, reg. št. 31797, izdala UE Dom-
žale. gnu-102580

Pogorevc Valerija, Leonova 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15468, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-102620

Polak Dušan, Kettejeva 1, Maribor, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. BCFGH, št. S
1092366, reg. št. 29056, izdala UE Mari-
bor. m-1308

Popit Gašper, V Kolnik 9, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368028, reg. št. 234783, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-102889

Praznik Mitja, Dolnja stara vas 46, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40070,
izdala UE Novo mesto. gnb-102795

Prelič Mirjana, Frankolovskih žrtev 11/a,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 268487,
reg. št. 36895. gnm-102359

Pušenjak Miloš, Krapje 64, Veržej, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 232618, reg.
št. 9462. gnh-102789

Rahle Simona, Zg. Bistrica 112, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12476, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnb-102295

Rašić Darjo, Raičeva ulica 17/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1489780, reg. št. 218823, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-102666

Remškar Karla, Brezje pri Dobrovi 16,
Dobrova, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 88/02.
gnq-102905

Repatec Vladimira, Sv. Trije Kralji 12,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6003, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnz-102446

Rešek Edo, Mestni trg 41, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 24621,
izdala UE Škofja Loka. gnp-102606

Rihar Bajuk Katja, Gabrje 8, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342565, reg. št. 212790, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-102844
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Ris Stanka, Primoštek 26, Gradac, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0531836,
izdala UE Metlika. gne-102317

Ritonja Miran, Rimska ploščad 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43960,
izdala UE Ptuj. gnr-102629

Ručigaj Marko, Pelechova cesta 84, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001633410, reg. št. 618, izdala UE Dom-
žale. gnb-102520

Schweiger Eki, Ulica Slavka Gruma 43,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41916, izdala UE Novo mesto.
gnt-102481

Sivka Klavdijo, Kompole 147, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 42253.
gnz-102721

Skrt Silvester, Smetanova ulica 86, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
440018, reg. št. 83858, izdala UE Maribor.
gnx-102352

Slodnjak Bogdan, Zagorci 87, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38404,
izdala UE Ptuj. gnb-102474

Stegel Hasovič Katja, Vogelna ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1299261, reg. št. 109433, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-102705

Stojanović Radomir, Ulica Hermana Po-
točnika 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 321091, reg. št. 188207, izdala
UE Ljubljana. gnm-102409

Strmole Jani, Zasavska cesta 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1613863, reg. št. 115079, izdala UE Ljub-
ljana. gne-102571

Strmšek Zdenka, Korčetova ulica 8, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
438832, reg. št. 68040. gnx-102373

Strnad Dušica, Zalarjeva cesta #%, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12362, izdala UE Vrhnika. gne-102892

Strnad Dušica, Zalarjeva cesta 35, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12362, izdala UE Vrhnika. gnd-102893

Sušnik Ivan, Sv. Trije Kralji 33, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2344, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnq-102730

Šilc France, Dolenji Lazi 5/a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
8326, izdala UE Ribnica. gns-102428

Šilec Ivan, Drbetinci 67, Vitomarci, vozni-
ško dovoljenje, št. 14261, izdala UE Ptuj.
gnj-102787

Škafar Franc, Štihova ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012436, reg. št. 68739, izdala UE Ljublja-
na. gnz-102896

Šmuc Ksenija, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341178, reg. št. 228398, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-102702

Šnofl Albina, Sp. Gasteraj 83, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, št. S 1060945,
izdala UE Lenart. gnm-102309

Štekar Roman, Snežatno 26/a, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18122,
izdala UE Nova Gorica. gnv-102625

Štorgelj Mateja, Krambergerjeva 4, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
577315, reg. št. 101177, izdala UE Mari-
bor. gns-102728

Šturm Tanja, Potok 15, Železniki, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29242,
izdala UE Škofja Loka. gnq-102830

Šuštar Marija, Zvezda 20, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 411222,
reg. št. 40650, izdala UE Ljubljana.
gnj-102516

Tomažin Leopold, Rašica 5, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 320269, reg. št. 79112, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-102881

Trajkovski Aleš, Kraigherjeva 3, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15093, izdala UE Postojna. gnv-102504

Trošt Marjan, Orehovica 31, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1512485, reg. št. 5738, izdala UE Ajdovšči-
na. gnl-102335

Turnšek Bojana, Levčeva 16, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036334, reg. št. 29927, izdala UE Dom-
žale. gns-102553

Ukmar Marija, Štanjel 151/a, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6096, izdala
UE Sežana. gnt-102627

Urbanek David, Vegova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1525683, reg. št. 246930, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-102439

Varga Franc, Kidričeva ulica 6, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 745, izdala UE Lendava. gnx-102723

Vidovič Zlatko, Vel. Varnica 68, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 57497, izdala UE Maribor. gng-102290

Vlašič Vinko, Dolenjci 8, Adlešiči, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2714, izdala UE Črnomelj. gnf-102841

Vraškalić Vladimir, Puconci 51, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 37992.
gnf-102316

Vujin Branislav, Brilejeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588798, reg. št. 122052, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-102677

Vukovič Marjetica, Škofjeloška 58, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1401787, reg. št. 14537, izdala
UE Kranj. gnl-102372

Zajc Mitja, Breg 141, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 1383624, izdala
UE Žalec. gnq-102855

Zakrajšek Smerdel Frančiška, Pivška 4,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2801, izdala UE Postojna. gnd-102818

Založnik Jure, Zg. Ložnica 75/a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21165, izdala UE Slovenska Bistrica.
gny-102626

Zelnik Igor, Predoslje 90/a, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 189228,
reg. št. 40290. gnp-102506

Zupan Peter, Golniška cesta 99, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
641779, reg. št. 13257, izdala UE Kranj.
gnr-102479

Zupančič Nataša, Stara cesta 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1401547, reg. št. 52793, izdala UE Kranj.
gnn-102408

Zvonar Jernej, Cerovec pri Šmarju 5,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGHF, reg. št. 4561, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnz-102471

Žan Milan, Bohoričeva ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
972582, reg. št. 134839, izdala UE Ljublja-
na. gnu-102426

Žbogar Ivo, Grajska 18, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5638.
gnf-102791

Žerdin Darjan, Velika Polana 197/c, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15533, izdala UE Lendava. gnr-102729

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana,
preklicuje polico zdravstvenega zavarova-
nja v tujini z asistenco Coris, številka poli-
ce: 0148590. Ob-80015

Colarić Rok, Pot na Fužine 45, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101502883,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-102576

Črnič Ema, Nova Loka 11, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 890386, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnk-102636

Dario Consulting d.o.o., Letališka 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 461060,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-102850

Deržič Sandi, Mostec 40, Dobova, zava-
rovalno polico, št. 443023, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnx-102398

Gladek Jožef, Ulica 21. oktobra 19/a,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 508780,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnh-102814

Goli Borut, Dolenjska cesta 51, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 870465, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-102551

Golobič Zdravko, Raičeva ulica 105/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 428601,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-102470

Grmek Slavko, Kobdilj 10, Štanjel, zava-
rovalno polico, št. 0972772, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. gns-102503

Hassl Tomaž Viktor, Skrbinškova 34,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 3532352,
izdala zavarovalnica Triglav. gnz-102421

HIT TRANS d.o.o., Černelavci, Črtomiro-
va 8, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
AO 543207 in AO 511128. gnc-102369

Kocjan Milan, Povir 20/f, Sežana, zava-
rovalno polico, št. 1005603, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gnt-102402

Kovač Brane, Zasavska cesta 12, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 3153723, izdala
zavarovalnica Triglav. gnw-102424

Marsetič Klara, Tublje pri Hrpeljah 44,
Kozina, zavarovalno polico, št. 984481, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnb-102495

Medenjak Sandi, Topniška ulica 60, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 503392, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-102794

Medved Aleš, Trniče 25, Marjeta na Drav-
skem polju, zavarovalno polico, št.
00101461752. m-1300

Mihevc Jana, Cesta na Markovec 18, Ko-
per – Capodistria, zavarovalno polico, št.
536513, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-102652

Omerzel Janez, Zasip Polje 4, Bled, za-
varovalno polico, št. 0732944, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gne-102817

Petric Matija Jožef, Tušev dol 3, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 840161, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-102500

Plahuta Helena, Trdinova cesta 10, Šen-
tjernej, zavarovalno polico, št. 413120, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gne-102642
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Poreber Joško, Levstikova cesta 10, Gro-
suplje, zavarovalno polico, št. 869789, izda-
la zavarovalnica Tilia. gno-102382

Regent Rado, Cvetna pot 5, Portorož –
Portorose, zavarovalno polico, št. AO
1048292, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnj-102387

Sitar Rok, Vrhpolje 224, Kamnik, zavaro-
valno polico, št. 0859890, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnk-102461

Šlebič Kelenc Jožica, Lendavske gorice
113/a, Lendava – Lendva, zavarovalno poli-
co, št. O-NEZ-POL 016292, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. gnh-102614

Šnopl Franc, Stefensonova 6, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101522063, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-1317

Tabakovič Hasan, Opekarna 4, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 00101492133, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-102641

Vrbek Aleš, Ritoznoj 18, Slovenska Bistri-
ca, zavarovalno polico, št. 311611, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1324

Zalar Rok, Šarhova ulica 10, Zgornja Pol-
skava, zavarovalno polico, št. 493507, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. m-1309

Žižek Davorin, Dragučova 50, Pernica,
zavarovalno polico, št. 279706, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-1306

Spričevala

Adamič Iztok, Zaloška cesta 191, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1994. gnn-102608

Auer Bojan, Trnovec 6/a, Lovrenc na
Dravskem polju, potrdilo o varnem delu s
traktorjem, izdala Poklicna in tehn. kmetijska
šola Ptuj dne 17. 9. 2002. m-1314

Avdija Robert, Ruška 7, Maribor, spriče-
valo o končani OŠ Maks Durjava, izdano leta
1999. m-1307

Bahlen Nina, Ribče 1, Kresnice, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostin-
stvo v Zagorju, izdano leta 1995 in 1996.
gno-102507

Balija Elvis, Bevke 44, Vrhnika, spričeva-
lo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani, izdano leta 2000 in 2001 in 2002.
gnn-102583

Bartol Jožef, Lucija, Kajuhova 11, Porto-
rož – Portorose, diplomo Gradbene tehni-
ške šole v Ljubljani, izdana leta 1968.
gnd-102293

Baumgartner Danilo, Pivolska 29, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesne šole, program obdelovalec lesa, izda-
no leta 1989/90. m-1321

Begić Ajdina, Knafljev trg 4, Ribnica, spri-
čevalo 1. letnika SŠ Kočevje – program pro-
dajalec, izdano leta 2002. gnn-102808

Bezjak Franc, Vitomarci 52, Vitomarci,
spričevalo 6. razreda OŠ Cerkvenjak.
m-1328

Biro Katica, Ulica heroja Marinclja 11,
Kočevje, diplomo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdana 1985, na ime Mašič Katica.
gnf-102341

Blažica Marino, Bilje 36/a, Renče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole, izdano leta 1974/75. gnc-102644

Bončina Franc, Prijateljev trg 1, Ribnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinar-
ske šole, izdano leta 1981 in 1982.
gnm-102809

Buser Staška, Boletina 8, Ponikva, potr-
dilo o uspešno končani izpolnjeni strokovni
izobrazbi, pedagoško andragoška izobraz-
ba, št. potr.: PAI-80/93, izdano 18. 5. 1993
v Ljubljani. gnc-102494

Celin Alijana, Kuteževo 26, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo 2. letnika Poklicne mlekarske
šole v Kranju, izdano leta 1980, izdano na
ime Boštjančič Alijana. gnd-102343

Coricelli Romina, Pečinska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1993. gnn-102483

Čerpnjak Franc, Ulica Vide Alič, Ptuj, di-
plomo Srednje tehniške šole SŠC Ptuj, izda-
na v letu 1988/89. m-1326

Dominko Zvonko, Cvetkovci 55, Podgor-
ci, spričevalo 4. letnika Strojne tehnične šo-
le v Ptuju, izdano leta 1999. gnz-102396

Dular Martin, Anže 1, Brestanica, diplo-
mo Poklicne kovinarske šole Krško, izdal Šol-
ski center Krško leta 1981. gnk-102786

Emeršič Vladimir, Polane 26/a, Cirkula-
ne, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole Ptuj, izdano leta 1971/72. gnx-102798

Gačnik Sašo, Globočnikova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Umetniška
gimnazija Velenje, izdano leta 1999.
gnm-102909

Garbič Milan, Kanižarica 53, Črnomelj,
spričevalo o končani OŠ , št. delovodnika
1099-01, št. mat. lista I/136, izdano 17. 7.
2001. gnl-102635

Gerželj Černetič Tanja, Vilharjeva 25/a,
Ajdovščina, diplomo Srednje šole Srečka Ko-
sovela Sežana, izdana na ime Gerželj Tanja.
gnn-102308

Glavočević Špela, Poljanski nasip 26,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Poljane,
izdano leta 1995. gne-102667

Gumilar Jože, Obrtniška 15, Tišina, spri-
čevalo, izdano pri Ljudski univerzi Murska
Sobota, leta 1999, št. 07/99. gnc-102319

Hatlak Liljana, Ozeljan 126/a, Šempas,
spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje šo-
le, izdano leta 1976, izdano na ime Kusterle
Liljana. gnp-102806

Jemec Marjan, Preserje pri Lukovici 1/b,
Lukovica, spričevalo o končani OŠ Janka
Kerstnika Brdo, izdano leta 1968.
gnq-102430

Jovanovski Bojan, Cesta proletarskih bri-
gad 64, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Franc Rozman Stane v Mariboru, izdano leta
1977. m-1299

Kajin Barbara, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1997. gnp-102681

Kesič Hadesa, Limbuška graba 20, Lim-
buš, spričevalo 1. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje živilske šole Mari-
bor, izdano leta 1993/94 in 1994/95.
m-1315

Klemenčič Gordana, Malečnik, Guršova
26, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje živilske šole Maribor, izdano leta
1996/97. m-1318

Klinar Alenka, Cesta Maršala Tita 20, Je-
senice, diplomo Srednje šole za trg. dejav-
nost, izdana leta 1989 na ime Vidic Alenka.
gnm-102634

Kobe Ferdo, Ragovska 6, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1974. gnw-102499

Kocijan Matej, Kamnik pod Krimom 4/b,
Preserje, maturitetno spričevalo in obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Bežigrad, iz-
dano leta 2001. gnu-102530

Korenjak Marjana, Lokarje 2/d, Šentjur,
spričevalo 1. do 7. rezreda OŠ na Planini,
izdano na ime Zapušek Marjana.
gnp-102731

Korent Bojana, Nad mlini 60, Novo me-
sto, diplomo Srednje šole tiska in papirja,
izdana leta 1982. gnu-102651

Korošak Saša, Na Kresu 23, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje gumarske, tek-
stilne in obutvene šole v Kranju, izdano leta
1999. gnc-102819

Košenina Dejan, Njegoševa 10, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehni-
ške šole v Celju, izdano leta 1993.
gnh-102389

Krajnc Zlatko, Cvetkovci 114, Podgorci,
potrdilo o varnem delu s traktorjem št.
17-9/00, izdal Srednješolski center Ptuj.
m-1296

Kričković Nevenka, Čanžekova ulica 28,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kemijske šole in gimnazije, izdano leta 1997
in 1998. gnm-102534

Kurež Jana, Podlehnik 3/a, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj. gnz-102796

Lednik Iztok, Laze 23, Velenje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Celju, izdano leta 2000.
gny-102572

Lorenčič David, Bakovci, Soboška 43,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 1990. m-1313

Lovrec Damjan, Štajngrova 8, Benedikt,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, program frizer, izdano leta
1998/99. m-1320

Lugarič Ludvik, Kostanjevec 6, Zgornja
Ložnica, spričevalo 4. letnika Srednje go-
stinske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-1319

Lupše Blaž, Drensko rebro 5, Lesično,
spričevalo Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur – smer kmetovalec. gnd-102318

Luthar Klaudija, Matija Gubca 22, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ III. Mur-
ska Sobota, št. 66/20, izdano leta 1985.
gnk-102286

Maksut Denis, Nanoška ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Marjan Novak
Jovo, izdano leta 1994/95. gnm-102509

Maroh Damjan, Mihe Zidanška 13, Lim-
buš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1996/97. m-1295

Marolt Erika, Prešernova 15, Radovljica,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1980/81. gnf-102816

Matešič Zlatko, Lopata 14/a, Celje, ma-
turitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika
Šolskega centra v Celju, izdano leta 1983.
gnk-102311

Matič Ilonka, Prisojna 6, Litija, spričevalo
o končani OŠ Dušana Kvedra Tomaža Litija,
izdano leta 1982. gnj-102512

Matijaš Željko, Zolajeva 13, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor, izda-
no leta 1979. m-1290
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Mehle Bor, Ob potoku 6, Ljubljana, in-
deks, št. 676189, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnj-102487

Mesarič Aleksander, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
stokovnik šol -avtoličar, št. 133, izdano leta
1993. gnb-102570

Mićić Mile, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1990. gny-102472

Mlakar Borut, Podsmreka 2/d, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1994. gnx-102598

Mrzelj Suzana, Gabrovka 61, Gabrovka,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1997.
gnc-102344

Nanić Kati, Ptujska ulica 26, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 6. razreda Zavoda za
usposabljanje Janeza Levca. gnn-102883

Nečemar Miha, Prijateljeva ulica 14, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo in spričevalo od
1 do 4. letnika Gimnazije Vide Janežič Polja-
ne, izdano leta 1981, 1982, 1983 in 1984.
gnj-102412

Novak Anton, Ilovci 19, Miklavž pri Ormo-
žu, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Ma-
ribor, smer elektrotehnik, izdano 30. 6.
1986. m-1289

Ogrinec Helena, Češminova ulica 27,
Domžale, spričevalo od 1 do 3. letnika Us-
njarsko galanterijske šole v Domžalah, izda-
no leta 1983, 1984 in 1985. gnw-102349

Pak Marko, Krekova 13, Maribor, indeks,
št. 49265, FOV, Univerza v Mariboru leto
izdaje 2002. m-1293

Pečnik Špela, Marjeta na Dr. polju 80/c,
Marjeta na Dravskem polju, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje vrtnarske kmetijske
in gospodinjske šole v Celju, izdano leta
1996. m-1329

Pečovnik Jani, Koroška vas 36, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih in zdravstvenih usmeritev No-
vo mesto, št. I LŠP IV.2158, izdano 4. 9.
1992. gnj-102891

Pelko Zdenka, Ratanska vas 4, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. do 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Tehniške elektro,
strojne in tekstilne šole Maribor, št. zaklj. izp.
1441/I-I-536/82-19, izdan 25. 6. 1982, iz-
dano leta 1978/79 do 1981/82.
gni-102638

Peper Nataša, Podvinci 68, Ptuj, spriče-
valo o končani OŠ Dr. Franja Žgrča Dornava.
gnd-102418

Petančič Zlatka, Trdinova ulica 2, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja šola za gostinstvo
in turizem, izdan na ime Varga Zlatka.
gnc-102519

Petek Tamara, Kremžarjeva ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje šole tiska in papirja, izdano leta 1991,
1992 in 1993, izdano na ime Zabukovec
Tamara. gnu-102901

Pisanec Miha, Murkova 3, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, smer
prodajalec, izdano leta 2002. m-1325

Piuković Tina, Celovška cesta 108, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje naravo-
slovne šole, izdano leta 1993. gny-102822

Planko Ivan, Japljeva ulica 6, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore, št.
2429, izdano leta 1982. gnw-102803

Plut Andrejka, Stanežiče 9/a, Ljublja-
na-Šentvid, diplomo Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost, št. 322, izdana leta 1986.
gnp-102406

Plut Jožef, Lokve 6/e, Črnomelj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev v Ljubljani, po-
klic voznik, zap. št. indeksa XI/539.R.51,
izdano leta 1988. gnp-102656

Podlogar Tomaž, Demšarjeva cesta 12/a,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1972. gns-102878

Prah Mihaela, Trlično 12, Rogatec, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Sevnica,
izdano leta 1998 in 1999. gnx-102298

Pregl Darko, Fram 78/a, Fram, spričeva-
lo o končani OŠ Fram, izdano leta 1970.
m-1297

Prikratki Pero, Tomažini 2, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste,
izdano leta 1998. gnf-102541

Pungartnik Danilo, Kotlje 14, Kotlje, izkaz
o uspehu OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koro-
škem. gne-102492

Remic Saša, Pajerjeva 8, Šenčur, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, smer ekonom-
sko komercialni tehnik. gns-102807

Remic Saša, Pajerjeva 8, Šenčur, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, smer ekonom-
sko komercialni tehnik. gnk-102811

Retelj Franc, Markljeva ulica 15, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1976. gnf-102420

Rihter Pikl Jolanda, Železno 18/a, Žalec,
spričevalo 4. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1983, izdano na ime
Rihter Jožica. gni-102338

Rozina Viktor, Rudarska cesta 24, Kiso-
vec, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
ekonomske šole in gimnazija Trbovlje, izda-
no leta 1999, 2000 in 2001. gnk-102536

Rumež Matjaž, Štefana Kovača 1, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje strojne in tehni-
ške šole Murska Sobota, št. I-KS-1993, I
KS-1993 in 93-J-003. gny-102647

Savič Marjana, Emilia Driolia 2/a, Izola –
Isola, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske in družboslovne šole v Kopru, izdano
leta 2001. gni-102463

Sedić Braco, Bosanska Krupa, Bosna,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1985,
1986, 1987. gnu-102876

Selevšek Bojan, Pehanijeva 4, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1998. gnm-102709

Sitarič Antonija, Puconci 82, Puconci,
spričevalo 1.letnika SŠGT Radenci – kuhar,
natakar. gni-102392

Sitarič Antonija, Puconci 82, Puconci,
spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci – kuhar,
natakar. gnd-102393

Sitarič Antonija, Puconci 82, Puconci,
spričevalo 3. letnika SŠGT Radenci – kuhar,
natakar. gnc-102394

Smole Mojca, Kamnje 6, Trebnje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnm-102434

Sodec Stanko, Cerovec 2/a, Semič, spri-
čevalo o končani OŠ Belokranjskega odreda
Semič, izdano leta 1997. gnm-102813

Stajnko Dušan, Gajševci 1, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ Križevci
pri Ljutomeru, izdano leta 1979. gnt-102827

Stoklas Alojs, Dvor 18, Šmarje pri Jelšah,
diplomo SKSMŠ Štore, izdana leta 1986.
gnw-102399

Strmčnik Igor, Podvelka 18, Podvelka,
diplomo in indeks Strojne tehnične šole Rav-
ne na Koroškem, izdana leta 1985.
gnw-102824

Šinigoj Tomaž, Šinigojska 9, Dornberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce, izdano leta 1981. gnk-102486

Špende Miha, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1989. gnk-102836

Šrajner Anton, Mariborska 8, Muta, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Muta, izdano leta 1982. gni-102838

Šribar Lidija, Vrbno 40/a, Šentjur, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje, št.
14/93-31, izdano leta 1993. gnk-102586

Tadić Ljiljana, IX. korpus 14, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Ko-
per. gnr-102804

Tilinger Aleksander, Črešnjevec 2, Voj-
nik, diplomo STŠ maršala Tita, št. 9, izdana
leta 1990. gnu-102801

Tkalčič Aleš, Ulica 21. oktobra 19/b, Čr-
nomelj, letno spričevalo Srednje tehniške in
zdravstvene šole Novo mesto, št. osebnega
lista I/MIT-53, izdano leta 1993/94.
gnk-102815

Trček Bernardka, Dol pri Borovnici 102,
Borovnica, indeks, št. 80010719, izdala
EPF. gnb-102670

Trojner Tanja, Berglesova 28, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1996/97. m-1322

Uka Alan, Ulica Štravhovih 39, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 1997/98. m-1292

Urbanc Klanjšek Tatjana, Florjan 172,
Šoštanj, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča
v Celju – cestno prometna usmeritev, izdana
1984, na ime Klanjšek Tatjana. gnv-102579

Vajncerl Klavdija, Zabukovica 173, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu Gospodinjske
in kmetijske šole Šentjur, smer kmečka go-
spodinja, izdano leta 1996/97. gnv-102650

Vehovnik Primož, Šmartno 214, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo Srednje poklic-
ne gostinske in lesarske šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1998/99. gnh-102489

Vidrih Damjan, Cankarjeva 7, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske šole Koper, izdano leta 1983.
gns-102528

Vidrih Miran, Trg Prešernove brigade 10,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje elektro-
šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnx-102823

Vnuk Danijel, Melinci 138/c, Beltinci, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Radenci,
izdano leta 1988/89 in 1989/90.
gnb-102645

Vnuk Danijel, Melinci 138/c, Beltinci, let-
no spričevalo in zaključno spričevalo SŠGT
Radenci, izdano leta 1990/91. gnz-102646

Vošner Irena, Mislinjska Dobrava 92, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, diplomo Šolskega
centra Slovenj Gradec, trgovinski poslovo-
dja, št. diplome 81, izdana 26. 6. 1987.
gnh-102639
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Vuk Primož, Anžurjeva ulica 14/b, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hniških strok Šiška, izdano leta 2001.
gng-102890

Zagorc Natalija, Bevkova 16, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Novi Gorici, izdano leta 1980, izdano na
ime Mermolja Natalija. gnp-102431

Zalar Andrej, Šercerjeva 3, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol v Ljubljani – tapetniška šola, izdano leta
1981. gnx-102323

Zorko Borut, Gažon 25, Šmarje, maturi-
tetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vide Janežič Poljane, izdano leta
1978 in 1979. gns-102328

Zupanc Sanja, Pod lipami 36, Celje, spri-
čevalo 4. letnika in poklicne mature Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Celju, izdano
leta 2002. gne-102467

Zver Silvester, Cesta Simona Blatnika 1,
Velenje, diplomo Srednje gostinske šole Za-
gorje ob Savi, izdana leta 1975.
gnd-102493

Žagar Tilen, Gubčeva 11, Krško, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta
1993. gnf-102291

Ostali preklici

Andreski Trajče, Linhartova 68, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem USO programu –
natakarski in kuharski pomočnik na CPI Ce-
ne Štupar. gns-102778

Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta
6/a, Ajdovščina, licenco, št. 0010489/89
za vozilo Renault 22 GVA 2 reg. št. GO 78 –
55E. gnb-102849

Arstrans Bernik & sin, Pastrekova pot 2,
Godovič, osnovno licenco, št.
009581/15435/01- BGD34/2000, serij-
ska št. 0010887, izdana 24. 8. 2000.
gnz-102325

AVTOPREVOZ TOLMIN d.d., Poljubinj 89
f, Tolmin, kopijo licence, št. 343/19 za vozi-
lo z reg. št. GO L6 -845, izdana 21. 11.
1997. gnl-102460

Babič Dejan, Lukavci 71, Križevci pri Lju-
tomeru, študentsko izkaznico, št.
93507733. m-1298

Barbo Erika, Gor. Kamence 14, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št.
270042787, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnx-102448

Bassanese Carlo, Liminjanska 85, Porto-
rož – Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-859/95, izdan 16. 10. 1995 pri
URSP, izpostava Piran. gnj-102812

Bauman Breda, Prekmurska 40, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 27122, izdana leta
1975 v Mariboru. m-1288

Biserčić Savan, Nanoška ulica 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnw-102899

Blaznik Vesna, Dobrova 29, Dravograd,
delovno knjižico. gnp-102781

Bončina Rajko, Dolenja Trebuša 72, Slap
ob Idrijci, delovno knjižico. gnu-102501

Brenčič Urška, Rajšplova ulica 2, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 18990497, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnc-102569

Breznik Suzana, Malna 38/a, Jurovski
Dol, delovno knjižico, reg. št. 12596, ser.

št. 0189110, izdana 21. 11. 1990 pri SO
Lenart. m-1302

Brišnik Dejan, Preglov trg 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-102537

Bubulj Danijel, Župančičeva 33, Kranj,
delovno knjižico, izdala UE Kranj, leta 2001.
gno-102632

Butinar Janoš, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, orožni list, št. 32, izdala UE Ilirska
Bistrica, dne 17. 1. 2002. gng-102540

Cajnkar Aleksander, Ipavčeva 2, Limbuš,
vozno karto, št. 01/03577/92, PI – 2973,
leta 1992. gnt-102802

Cevec Viktor, Srednja vas 11, Kamnik,
delovno knjižico. gnn-102633

Curhalek Anja, Resljeva 9, Kostanjevica
na Krki, študentsko izkaznico, št. 25006459,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gni-102413

Čakš Lucija, Tavčarjeva ulica 3, Šmarje
pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
25006592, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnf-102716

Črešnar Roman, Draža vas 4, Loče pri
Poljčanah, carinsko deklaracijo za motorno
kolo Aprilia, tip ETX 125, št. šasije
ZD4PHA000WS101651, oznaka motorja
Rotax 122, barva 258 rumena. m-1310

Debevec Aljoša, Bevkova 6, Pragersko,
študentsko izkaznico, št. 07990094, izdala
Visoka policijka varnostna šola. gnq-102305

Derlič Tadej, Kvedrova 4, Ptuj, delovno
knjižico. gnj-102287

Dinos, d.o.o. Murska Sobota, Markišav-
ska 7, Murska Sobota, licenco, št. G
0100103/00090/220 z dne 2.10. 2002
za tovorno vozilo z reg. št. MS M7 -809.
gnq-102459

Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
58, preklicuje licenco za naslednja vozila:
tovorno vozilo LJ 68-76M, tovorno vozilo LJ
K2-613, kombinirano vozilo LJ F2-985, kom-
binirano vozilo LJ G4-913, kombinirano vozi-
lo LJ G5-284, kombinirano vozilo LJ G5-291,
kombinirano vozilo LJ H7-165, kombinirano
vozilo LJ H7-154, kombinirano vozilo LJ
H7-178, tovorno vozilo LJ K2-652, tovorno
vozilo LJ H8-053, tovorno vozilo LJ J8-782,
kombinirano vozilo LJ P5-985, kombinirano
vozilo LJ R3-198, kombinirano vozilo LJ
57-72M, kombinirano vozilo LJ 57-73M,
kombinirano vozilo LJ K2-836, tovorno vozi-
lo LJ S5-468, tovorno vozilo LJ S5-468, to-
vorno vozilo LJ R5-813, kombinirano vozilo
F1-323, tovorno vozilo LJ 68-76M, kombini-
rano vozilo LJ D9-159, tovorno vozilo
D9-329, vlečno vozilo T6-962, kombinirano
vozilo V1-920, kombinirano vozilo V9-658.
Ob-80017

Frakelj Tinka, Studeno 24/a, Škofja Lo-
ka, študentsko izkaznico, št. 18990745, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnv-102525

Frelih Miroslav, Gorenja Dobrava 18/b,
Škofja Loka, dovoljenje ADR št. 013569,
izdano 3. 1. 2000, izdal IVD Maribor.
gne-102517

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENI-
JE, Dimičeva 13, Ljubljana, veljavnost izgub-
ljenih CEMT dovolilnic, št. 37, 38, 39, 41 in
42, veljavnih v Republiki Italiji. gnx-102527

Gračner Dragica, Gotska ulica 7, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, izdano
leta 1989, na ime Kladnik Dragica.
gnv-102875

Habjan Transport d.o.o., Zminec 78, Ško-
fja Loka, licenco, št. 213 za vozilo z reg. št.
KR 68 – 33K. gne-102367

Habjan Transport d.o.o., Zminec 78, Ško-
fja Loka, CEMT dovolilnice, št. SLO – 525.
gnw-102374

Hodžić Edis, Ulica talcev 30, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico, št. A 519356, izdana
21. 8. 2002. gnf-102395

Horvat Rozalija, Dolgovaške gorice 259/c,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, izdano
leta 1991 pri UE Lendava. gny-102722

Hrastnik Matjaž, Župančičeva ulica 11,
Domžale, delovno knjižico. gni-102888

Jarc Ana, Stranska vas 1, Dobrova, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šo-
la in gimnazija Ljubljana. gnn-102533

Javornik Vojko, Ul. Alojza Valenčiča 8,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnt-102302

Jenko Klavdija, Begunjska 15, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000941, izdala Bi-
otehnična fakulteta v Ljubljani. gnl-102410

Jurgalič Andrej, Brezje 4, Šentjernej, de-
lovno knjižico, ser. št. 506597, reg. št.
45011, izdala UE Novo mesto. gny-102297

Kobal Tina, Kidričeva 15, Ajdovščina, štu-
dentsko izkaznico, št. 0390, izdala Veteri-
narska fakulteta v Ljubljani. gnp-102306

Kolavčič Vasja, Miren 119, Miren, delov-
no knjižico. gnu-102301

Kolednik Elizabeta, Pohorje 1/b, Cirkula-
ne, delovno knjižico, izdana na ime Kokol
Elizabeta. gni-102288

KOMUNALNO-STANOVANJSKO PO-
DJETJE LJUTOMER d.o.o., Ormoška cesta
3, Ljutomer, licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu, št. 0000088/14.
gnc-102469

Korez Borut, Križni vrh 32, Laporje, štu-
dentsko izkaznico, št. 81551204. m-1311

Krajc Franc, Dolenja vas 12/c, Cerknica,
licenco, št. 0000874/27 za vozilo Merce-
des Benz z reg. št. LJ 50 – 20C – Podjetje
Papigal proizvodno podjetje d.o.o. Begunje
25, 1382 Begunje pri Cerknici.
gno-102457

Kranjc Maja, Cesta 18. aprila 3, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 21017428, izdala
FDV v Ljubljani. gnx-102423

Kuraš Drago, Trg Prešernovih brigad 3,
Kranj, delovno knjižico. gng-102640

Lazar Bukovec Monika, Dijaška 6/c, Tol-
min, delovno knjižico, št. A 50148.
gnl-102810

Lonič Barbara, Ulica bratov Greifov 16,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 16331,
izdana leta 1989 v Mariboru. m-1301

Lovko Kristina, Peščenk 7, Cerknica, voz-
no karto, št. 001 0114, izdal Integral Cerkni-
ca. gnq-102680

Mešič Franc, Meljska cesta 48, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 20356, izdana leta
1973 v Mariboru. m-1294

Miklavc Matevž, Župančičeva 12, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnu-102376

Nedeljkovič Uroš, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, študentsko izkaznico, št. izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gno-102407

Oder Jure, Trg 3/b, Prevalje, študentsko
izkaznico, št. 28010603, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnv-102900

Ogrizek Branko, Jazbina 2, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 9357975.
m-1303
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Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnu-102851

Peterlin Peter, Glavni trg 24, Kranj, de-
lovno knjižico. gng-102665

Podhovnik Antonija, Belšak 6, Prevalje,
delovno knjižico. gng-102490

Rataj Ramona, Sp. Slemen 44, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico, reg. št. 132/99,
izdana 4. 10. 1999. m-1305

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službe-
no izkaznico pooblaščene uradne osebe:
Marija Svetec, zaposlena na Davčnem uradu
Ljubljana, na delovnem mestu inšpektor za
hitre preglede – inšpektor III; pod registrsko
številko: 08228, izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-79849

Ropoša Grega, Kovaška 4, Muta, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4403/99. gnt-102777

Ručigaj Rok, Steletova cesta 25, Kam-
nik, orožni list, št. 782, izdala UE Kamnik,
dne 22. 8. 2001. gnh-102843

Rustemi Ibraim, Ul. Staneta Rozmana 10,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. A
0304284, reg. št. 1262, izdana 9. 12. 1994
pri UE Črnomelj. gnt-102727

SINTAL DOLENJSKA d.d., Glavni trg 3,
Novo mesto, pooblastilo za nošenje orožja,

št. PN 000001742, izdano na ime Majcen
Zvonko, pri UE Sevnica, dne 13. 6. 2002.
gnh-102314

Skuk Maša, Grilčeva 22, Idrija, študent-
sko izkaznico, št. 71990642, izdala Biote-
hniška fakulteta. gnz-102496

Smrečnik Jožef, Grajska pot 2, Radlje ob
Dravi, orožni list, št. 21685. gnf-102366

Stančič Stanko s.p., Dane pri Sežani
11/c, Sežana, licenco, št. 0003712 za to-
vorno vozilo TAM 125 T12, reg. št. KP 90 –
41S. gnp-102456

Strobl Tjaša, Puhova ulica 3, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 1372955, izdala
Odvetniška zbornica Slovenije.
gnw-102524

Šašič Ines, Razlagova 24, Maribor, ura-
dno potrdilo za registracijo vozila Renault Me-
gane 1.9dTI, št. šasije
VF1BA1U0527294217 in Renault Laguna
1.9 DCi, št. šasije VF1BG0E0527742243,
ocarinjeno po KV 10723, dne 14. 10. 2002.
gnt-102581

Šašič Ines, Razlagova 24, Maribor, ura-
dno potrdilo za registracijo vozila Renault Me-
gane Classic 1.6 16V, št. šasije
VF1LA0B0527683408 in Renault Kangoo
1.5 dCi, št. šasije VF1KC07EF27623780,
ocarinjeno po KV 10723, dne 14. 10. 2002.
gnm-102609

Šrok Miran, Pobreška cesta 9, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 7821, izdala leta
1986 v Mariboru. m-1304

Štangelj Srečko, Ulica 21. oktobra 17/b,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. 120821,
reg. št. 7223, izdala UE Črnomelj.
gnr-102454

Šturm Tanja, Potok 15, Železniki, študent-
sko izkaznico, št. 19829754, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gno-102832

Teržan Saša, Trno 8/a, Kalobje, študent-
sko izkaznico, št. 18980878, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gnx-102873

Tončič Marinela, Pomjan 18/a, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 50200358, izdala
Teološka fakulteta. gnl-102885

TRANSING d.o.o., Šlandrova 10, Ljublja-
na-Črnuče, licenco, št. 0003220/85 z dne
21. 6. 1999 za tovorno vozilo Mercedes
Benz Actros 2657 LS, št. šasije WDB
954241 1K 418673, reg. št. LJ M3 -93C.
gnv-102400

Unuk Mihel, Nikole Tesle 13, Kidričevo,
dijaško izkaznico, izdala Poklicna lesarska
šola Maribor, št. 5780190. m-1327

Vežnaver Aleš, Šmarje 61, Šmarje, de-
lovno knjižico. gny-102797

Zagorc Saša, Dolnja Prekopa 6, Krško,
študentsko izkaznico, št. 25005900, izdala
Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnw-102599

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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