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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 17123-06-403-84/02 Ob-80343
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: organiziranje letal-
skih prevozov tujcev, ki so v postopku
odstranjevanja iz RS.

4. Kraj dobave: storitev se bo izvajala na
lokaciji izvajalca.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: začetek meseca no-
vembra 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2/2002 Ob-80394
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: pogarancijsko vzdr-

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ževanje namizne računalniške opreme,
strežnikov ter pasivne in aktivne mrež-
ne opreme za potrebe sodišč.

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

ročila, če je določen: 16. 12. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Vr-
hovno sodišče RS, Center za informatiko,
Nikola Janjić (Nikola.Janjic@sodisce.si).

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 10. 2002.

Vrhovno sodišče RS

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

Obvestilo

Št. 01-713/3-02 Ob-80534
Javni razpis za zavarovanje je bil v Ura-

dnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002, na strani 7341, Ob-79548, Št.
575/02, pomotoma objavljen v rubriki
ZJN-12.B.

Razpis po naravi sodi v rubriko
ZJN-12.S.

Klinični center Ljubljana

Obvestilo

Št. 596/02 Ob-80154
Obveščamo vas, da bo odpiranje po-

nudb po javnem naročilu za nakup univer-
zalnega rentgenskega sistema za radiogra-
fijo in fluoroskopijo (Ur. l. RS, št. 88, z dne
18. 10. 2002, Ob-79255) v glavni stavbi
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška c.
7, pritličje, predavalnica I.

Klinični center Ljubljana

Popravek

Št. 44/3171/2002 Ob-80349
V objavi javnega razpisa za izdelavo in

dobavo elektroenergetskega transformator-

ja 400/110 kV, 300 MVA, za objekt RTP
400/220/110 kV Divača, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10. 2002,
Ob-78355, se podaljša rok za oddajo po-
nudb, popravita se 8.(a) in 9. točka, ki se
pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 18. 11.
2002 ob 12. uri, v dvorani B, IV. nadstro-
pje.

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

Št. 1/2002 Ob-80192
1. Naročnik: JGZ Rinka Celje.
2. Naslov naročnika: Linhartova 3,3000

Celje, tel. 03/428-68-10, faks
03/548-46-80.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
CNC rezkalnega stroja – 1 kos.

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

4. Kraj dobave: JGZ Rinka Celje, Lin-
hartova 3, 3000 Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko oddajo več variantnih po-
nudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum zaključka dobave je 15. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko prevzamejo zainteresira-
ni ponudniki osebno, po pošti ali po elek-
tronski pošti. Vse dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti na sedežu naročnika pri Kumperger
Alešu in Kolenc Vojku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
fizično prispeti na naslov naročnika do
3. 12. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JGZ Rinka Celje, Linhartova 3,
3000 Celje. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprtem ovitku na katerem morajo biti na
prednji strani navedeni naslov naročnika, na-
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vedbo predmeta razpisa ter označba “Ne
odpiraj – Ponudba – CNC rezkalni stroj”.
Na zadnji strani ovitka pa mora biti naveden
polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 12.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi JGZ Rinka
Celje, Linhartova 3, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 100%
plačilo v roku 30 dni od datuma zapisnika o
zagonu CNC rezkalnega stroja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): če
bo ponudbo predložila skupina izvajalcev,
naročnik ne bo zahteval, da se povežejo v
kakšno pravno obliko, da bi lahko predložili
skupno ponudbo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati tudi vse pogoje, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalni rok do kate-
rega mora veljati ponudba je 60 dni, šteto
od dneva odpiranja ponudb, ponudnik lah-
ko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 10. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. kriterij: cena 80%,
2 kriterij: tehnične prednosti in funkcio-

nalne lastnosti 20%.
Merila so natančno razdelana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: se dobijo pri osebah, ki so navedene
pod 7.(a) točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

JGZ Rinka Celje

Št. 530/2002-2 Ob-80194
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zdravstveni dom Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: OZG – OE ZD

Škofja Loka, Stara c. 10, 4220 Škofja Lo-
ka, tel. 04/502-00-00, faks
04/502-00-57.

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no osebno vozilo za dežurno službo –
ustrezno predelano v specialno vozilo.

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

4. Kraj dobave: ZD Škofja Loka, Stara
c. 10, 4220 Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Škofja Lo-
ka – tajništvo, Stana Bašelj ali Irena Ber-
ginc, tel. 04/502-00-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 11. 2002
do 22. 11. 2002, od ponedeljaka do petka
od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV) na TRR:
01252-6030921122.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG – OE ZD Škofja Loka,
Stara c. 10, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 12. uri, ZD Škofja
Loka, Stara c. 10, 4220 Škofja Loka, sejna
soba (II. nadstropje – poleg tajništva).

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica.

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: 31. 1. 2003, sprejem
odločitve predvidoma 6. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izvedba, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost 5,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

OZG – OE ZD Kranj

Št. 56 Ob-80252
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tele-
fon 477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmeta naročila sta dva. Ponudnik lahko
ponudi samo en predmet naročila, vendar
mora le ta vsebovati vse zahtevane artikle.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
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, telefon
477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-

nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača na TRR številka
02924-0020286671 pri NLB d.d. oziroma
na blagajni Snaga d.o.o. s pripisom JR
B13/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
dobavo pisrniškega materiala - JR B13/02“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja
Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nad-
stropje, telefon 477-96-20, faks
477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 12.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na Snaga d.o.o. Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-
piranju ponudb, ki so svoja pooblastila ko-
misiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

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
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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
60 %, plačilni pogoji 20 %, dobavni rok 20 %.

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: 24. 10. 2002.

Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 1/02 Ob-80257
1. Naročnik: Osnovna šola Kozje, Kozje

131, 3260 Kozje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Koz-

je, Kozje 131, 3260 Kozje, tel./faks
03/80-90-510.

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: Osnovna šola Kozje,

Kozje 131, 3260 Kozje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
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: Osnovna šola
Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje – v tajništvu
šole, kjer dobijo ponudniki tudi dodatna po-
jasnila in informacije, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, tel. 03/80-90-510.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 11. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 4. 11. 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. 01251-6030657428.

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: Osnovna šola Kozje, Kozje
131, 3260 Kozje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 11. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Kozje, Kozje 131, 3260 Koz-
je.

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 dva-
krat mesečno.

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

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

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: 25. 10. 2002.
Osnovna šola Kozje

Št. 126 Ob-80258
1. Naročnik: Osnovna šola Ledina, Ko-

menskega ul. 19, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Le-

dina, Komenskega ul. 19, 1000 Ljubljana,
tel. tajništvo 01/232-23-65, faks
01/231-87-76.

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. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ledina,

Komenskega ul. 19, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
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: Osnovna šola
Ledina, Komenskega ul. 19, 1000 Ljublja-
na – v tajništvu šole, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, dodatna pojasnila in infor-
macije pa ponudniki dobijo pri Romani Ani
Dolenc na tel. 01/232-23-55, faks
01/231-87-76, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 11. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu doma od 4. 11. 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. 01261-6030661691.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ledina, Komen-
skega ul. 19, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Ledina, Komenskega ul. 19,
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 dva-
krat mesečno.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.
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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: 25. 10. 2002.
OŠ Ledina, Ljubljana

Št. 55/02 Ob-80265
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
motornih vozil.

(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 70, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava mo-
tornih vozil za obdobje enega leta od podpi-
sa 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,
II. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno za-
htevo po faksu 01/588-97-59 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: vital.hribar@ener-
getika-lj.si. Kontaktna oseba je Vital Hribar.

(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: 5.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.:
17000-0000053775, s sklicem na št.
200-55-02. Plačilo je možno tudi na blagaj-
ni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 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, II. nadstropje, soba
211.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 11.

2002 ob 11.30, na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih raču-
nov za dobavljena motorna vozila iz pred-
metne razpisne dokumentacije v roku naj-
manj 30 dni od datuma izstavitve posamez-
nega računa.

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

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

– finančno stanje;
– izbor motornih vozil;
– nakup po sistemu “staro za novo”;
– celovitost ponudbe;
– letnik izdelave motornih vozil;
– garancija za motorna vozila;
– servis motornih vozil v garancijski do-

bi;
– dobava motornih vozil za povezane

družbe;
– koncesija (status) ponudnika;
– prospekti, katalogi in tehnična doku-

mentacija;
– asistenca na cesti – 24 ur;
– nadomestno motorno vozilo;
– letni obseg prihodkov;
– plačilni pogoji;
– dobavni rok;
– 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 29. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 65%;
– rok plačila – 5%;
– reference – 10%;
– lastni oziroma pooblaščeni servisi –

10%;
– dobavni rok – 5%;
– garancijska doba za prerjavenje – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne
13. 9. 2002, Ob-77235.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-80263
1. Naročnik: Smučarska zveza Sloveni-

je – združenje smučarskih panog.
2. Naslov naročnika: Parmova 33, 1000

Ljubljana, e-mail:szs@slovenija-ski.net, tel.
01/280-18-00, faks 01/280-18-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za zavarovanje smučarskih poligonov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Kranjska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 23. decem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Smučarska
zveza Slovenije, Parmova 33, Ljubljana,
glavna pisarna soba 2024, Jelka Bem-Kr-
nel, poslovna sekretarka.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačilo na tran-
sakcijski račun številka
05100-8000016385, pri A Banki d.d., Slo-
venska 50, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Smučarska zveza Slovenije –
združenje smučarskih panog, Parmova 33,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 2002 ob 14. uri, Smučarska zveza
Slovenije – združenje smučarskih panog,
Parmova 33, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo za 10% vredno-
sti ponudbe.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancija.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Smučarska zveza Slovenije

Št. 400 - 06 - 6/2002 Ob-80269
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: naročilo
tuje periodike za leti 2003 in 2004.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
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4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. 12.
2003, na podlagi sprejetega proračuna RS
za leto 2004 bo sklenjen aneks k pogodbi
za leto 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabina
Hajrič, univ. dipl. prav., I. nadstropje, soba
120, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.

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

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: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 10. uri, Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v
IV. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklepal pogodbo samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s podizvajalci.

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:

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni
krajša od šestdeset dni od odpiranja po-
nudb,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število blokad ponudnikovega računa v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma izstavitve dokazila,

– da je naročniku ponudil vso strokovno
periodiko, ki je navedena v seznamu naro-
čene tuje periodike (Priloga E k razpisni
dokumentaciji).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb;
predvideni datum odločitve je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 9 Ob-80274
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov

Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.
2. Naslov naročnika: Koroški dom sta-

rostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd, tel. 02/878-36-81, 872-00-96,
878-32-54; faks 02/872-00-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava čistil in čistilne galanterije.

(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: Koroški dom starostni-
kov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravo-
grad.

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: Koroški dom
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd – v upravi – tajništvo zavoda,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, dodat-
na pojasnila in informacije pa ponudniki do-
be pri Bernardi Paradiž na tel.
02/878-36-81, 872-00-96, 878-32-54;
faks 02/872-00-90, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v Upravi – tajništvu zavoda od 4.
11. 2002 dalje vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov transak-
cijski račun št. 01100-6030265090.

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: Koroški dom starostnikov Dra-
vograd, Črneče 146, 2370 Dravograd

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 12. uri v prostorih
Uprave Koroškega doma starostnikov Dra-
vograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.

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
dvakrat mesečno.

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

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na 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 in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– plačilni rok – 20 točk,
– 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: 25. 10. 2002.
Koroški dom starostnikov, Dravograd

Št. 9 Ob-80275
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov

Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.
2. Naslov naročnika: Koroški dom sta-

rostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd, tel. 02/878-36-81, 872-00-96,
878-32-54; faks 02/872-00-90.

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. svinjsko sveže meso, sveža govedina,
sveža teletina, sveža drobovina,

2. sveža perutnina, perutninski izdelki,
3. konzervirani mesni izdelki, konzervi-

rane ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. zamrznjena zelenjava, zamrznjeno te-

sto in zamrznjene ribe,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. jajca,
8. sveže in suho sadje,
9. sveža zelenjava in biološko konzervi-

rana zelenjava,
10. olje,
11. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. pijače,
14. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Koroški dom starostni-

kov Dravograd, Črneče 146, 2370 Dravo-
grad.

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: Koroški dom
starostnikov Dravograd, Črneče 146, 2370
Dravograd – v upravi – tajništvo zavoda,
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vsak delovni dan od 10. do 12. ure, dodat-
na pojasnila in informacije pa ponudniki do-
be pri Bernardi Paradiž na tel.
02/878-36-81, 872-00-96, 878-32-54;
faks 02/872-00-90, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v upravi – tajništvu zavoda od 4.
11. 2002 dalje vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov transak-
cijski račun št. 01100-6030265090.

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: Koroški dom starostnikov Dra-
vograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2002 ob 10. uri v prostorih
uprave Koroškega doma starostnikov Dra-
vograd, Črneče 146, 2370 Dravograd.

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
dvakrat mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na 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 in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne do-
kumentacije

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: 25. 10. 2002.
Koroški dom starostnikov, Dravograd

Ob-80316
1. Naročnik: Osnovna šola neznanih tal-

cev Dravograd.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola ne-
znanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64,
2370 Dravograd; tel. št.: 02/872-08-50;
faks št.: 02/872-08-62.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 14,000.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. olja,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava,
8. sveže sadje,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. kruh in pekovsko pecivo,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola neznanih

talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370
Dravograd.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
dopustna.

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: razpisno do-
kumentacijo ponudniki zahtevajo na naslo-
vu: A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova 17, 2390
Ravne na Koroškem, pri Andreji Placet, kjer
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije,
tel.: 02/821-83-45 ali 02/821-78-60,
faks: 02/821-78-61, e-mail: andreja.pla-
cet@alppeca.si, vsak delovni dan od 8. do
12. ure; v primeru da ponudniki želijo preje-
ti razpisno dokumentacijo po pošti, morajo
poslati zahtevo za predložitev razpisne do-
kumentacije z naslovom ponudnika in potr-
dilo o plačilu razpisne dokumentacije, na
naslov: A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova 17,
2390 Ravne na Koroškem, ali po faksu:
02/821-78-61.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do vključno 27. 11.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (v ceno je že vključen
DDV), znesek ponudniki nakažejo na tran-
sakcijski račun št.: 01225-6030649972,
odprt pri Uradu za javna plačila RS, Urad
Radlje ob Dravi; potrdilo o vplačilu je potre-
bno predložiti ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 28. novembra 2002, do 10. ure, ne gle-
de na vrsto prenosa.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova
17, 2390 Ravne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. no-

vembra 2002 ob 12. uri, na naslovu: Osnov-
na šola neznanih talcev Dravograd, Trg 4.
julija 64, 2370 Dravograd.

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 1. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 2. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - do 40 točk,
– kvaliteta - do 30 točk,
– reference - do 10 točk,
– posebne ugodnosti - do 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 10. 2002.
Osnovna šola neznanih talcev

Dravograd

Št.  32/02 Ob-80323
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta

Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona
1, 1000 Ljubljana, telefon: 01/568-70-10,
faks: 01/568-23-23.

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: Osnovna šola Franceta

Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 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-
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cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljo-
na 1, 1000 Ljubljana - v računovodstvu šole
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, ponu-
dniki pa dobe dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo pri Branki Potočnik
na tel. 01/568-70-10, prav tako vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 11.
2002, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v računovodstvu šole
od 4. 11. 2002 dalje vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 13.000 SIT in 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov transak-
cijski račun št. 01261-6030662661.

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: Osnovna šola Franceta Bevka,
Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Franceta Bevka, Ulica Pohor-
skega bataljona 1, 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
dvakrat mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: na javni razpis po
odprtem 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 doku-
menti za izpolnjevanje pogojev v skladu z
42. členom zakona o javnih naročilih in kot
je določeno v pogojih iz razpisne doku-
mentacije.

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: 25. 10. 2002.
OŠ Franceta Bevka

Ljubljana

Ob-80528
1. Naročnik: Osnovna šola Šempas.
2. Naslov naročnika: Šempas 76 c,

5261 Šempas, tel. 05/307-71-00, telefaks
št. 05/307-71-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga. Koli-
čine posameznih vrst prehrambenega bla-
ga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(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. zamrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh,
8. pecivo,
9. jajca, sveža in suha zelenjava, sadje,
10. zamrznjena živila,
11. mlevski izdelki in testenine,
12. konzervirano sadje, zelenjava in ri-

be,
13. sadni sokovi,
14. sirupi,
15. čaji,
16. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

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

Šempas 76c, 5261 Šempas.
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, Alenka Rodman.

(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 razpisa-
no dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu stroškov v višini 7.000 SIT (vklju-
čen DDV), plačilo z virmanom na podračun
št. 01284-6030672010 pri UJP Nova Go-
rica.

8. (a) Datum in ura kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele na naslov naročnika najkasneje do
26. 11. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Šempas, Šempas
76c, 5261 Šempas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26.
11. 2002 ob 15. uri na naslovu Osnovna
šola Šempas, Šempas 76c, 5261 Šempas.

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 (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba 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 4. 12.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Osnovna šola Šempas

Št. 045/2002-1 Ob-80357
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1: pisarniški potrošni material,
– sklop 2: računalniški potrošni material

za tiskalnike HP,
– sklop 3: računalniški potrošni material

za tiskalnike Xerox,
– sklop 4: računalniški potrošni material

za ostale tiskalnike, kopirne in faks napra-
ve.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Koper, Mari-
bor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ eno
leto od datuma podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila –Jože Feko-
nja, Čufarjeva ulica – veliki gradbeni provi-
zorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86,
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 475-21-86.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 475-21-86 in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana,
Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
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00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 045/2002-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 12. 2002
do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. RTV-045/2002 –  Pisarniški ma-
terial”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 11. uri, v RTV cen-
tru, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do 25. 2.
2003, in sicer v višini 2,000.000 SIT, le v
primeru, če ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT (z vključenim DDV).

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 045/2002 Pisarniški material.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 23. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 94 točk, popust na cenik bla-
ga 6 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Št. 992/2002 Ob-80438
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kabelske
razdelilne omarice.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
41,300.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 4,700.000 SIT;
– sklop B): 1,900.000 SIT;
– sklop C): 17,400.000 SIT;
– sklop D): 8,000.000 SIT;
– sklop E): 9,300.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan obja-
ve in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 5. 12.
2002 do 8. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2002 ob
9. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-

dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo in zaključene

sklope – za razpisano blago na katere po-
nudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.
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11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– kompatibilnost: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

Št. 996/2002 Ob-80439
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: betonski
drogovi in konzole.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in za zaključene sklope, na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
89,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov:
A) 62,000.000 SIT;
B) 27,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 5. 12.
2002 do 12. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2002 ob
13. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
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Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo – za razpisa-

no blago in zaključene sklope,na katere po-
nudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da po-
nudbena cena pokriva vse stroške, ki jih
bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega na-
ročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 994/2002 Ob-80440
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kabelski
pribor in plastične cevi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in za zaključene sklope, na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
67,900.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov:
A) 5,800.000 SIT;
B) 22,300.000 SIT;
C) 11,000.000 SIT;
D) 2,100.000 SIT;
E) 5,500.000 SIT;
F) 16,000.000 SIT;
G) 5,200.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/ 22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 6. 12.
2002 do 8. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 2002 ob
9. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
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o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za: za celotno
javno naročilo – za razpisano blago in za-
ključene sklope,na katere ponudnik konku-
rira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naroči-
la.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 995/2002 Ob-80441
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: transfor-
matorji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in za zaključene sklope, na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
64,399.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov:
A) 6,710.000 SIT;
B) 22,200.000 SIT;
C) 19,846.000 SIT;
D) 15,643.000,00 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/ 22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 6. 12.
2002 do 12. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
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Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 2002 ob
13. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske

zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za: za celotno
javno naročilo – za razpisano blago in za-
ključene sklope,na katere ponudnik konku-
rira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naroči-
la.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– kompatibilnost: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 993/2002 Ob-80442
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: števci in
ostala oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
83,400.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 8,000.000 SIT;
– sklop B): 9,400.000 SIT;
– sklop C): 35,200.000 SIT;
– sklop D): 25,000.000 SIT in
– sklop E): 5,800.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splošno
kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te obja-
ve in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri: Andreju Ko-
smačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 5. 12.
2002 do 10. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2002 ob
11. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za celotno javno
naročilo in zaključene sklope – za razpisa-
no blago na katero ponudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da

razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogod-
be.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), za blago na katero ponudnik konkuri-
ra. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da
se strinja z vzorcem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.

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

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– kompatibilnost: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127, za splošni
del razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor
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Št. 995/2002 Ob-80443
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodniki in
spojni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in za zaključene sklope, na
katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
20,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

A) 10,500.000 SIT;
B) 9,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 6. 1. 2003; predvi-
deni datum zaključka dobave: 5. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, pri kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/ 22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 6. 12.
2002 do 10. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin, soba št.
114/I. nad.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnica
Marjana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.).
Na kuverti s ponudbo mora biti v levem
spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba – Javni razpis”. Navedena mora
biti številka objave javnega razpisa v Ur. l.
RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora

biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana skozi po-
nudbo s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 2002 ob
11. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, v
dvorani, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega naročila na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izsta-
vitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so predmet javnega razpisa.

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: naročnik bo priznal uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogo-
jev.

Zahtevani pogoji so:
01. Veljavna registracija za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
02. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

03. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila.

04. Potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Slove-
niji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo
CURS-a.

05. Izjava, dana pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo, da je ponudnikovo po-
djetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogod-
benih obveznosti iz javnega naročila.

06. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2).

Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2001.

07. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih do-
bavil blago, ki je predmet razpisa najmanj za
enega pogodbenega partnerja, ter da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivos-
tmi za izvedbo javnega naročila.

08. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
09. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne

količine s ponudbo blaga za celotno javno
naročilo in zaključene sklope,na katere po-
nudnik konkurira.

10. Izjava, da nudi vsaj 60 dnevni plačil-
ni rok.

11. Izjava, da bo dostavljal naročeno bla-
go fco. skladišča oziroma gradbišča naroč-
nika.

12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivo-
sti, za realizacijo prevzetih obveznosti.

14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.

15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponud-
bena cena pokriva vse stroške, ki jih bo po-
nudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.

16. Ponudnik mora priložiti pisna doka-
zila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčni-
mi in drugimi pravicami.

17. Priložiti posebno izjavo, da bo do-
bavljal blago v skladu s predpisanimi določi-
li veljavnih zakonskih in podzakonskih ak-
tov.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogo-
je iz razpisne dokumentacije.

19. Izjava ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da us-
treza ponujeno blago zahtevanim podatkom
iz Tehnične specifikacije.

21. Predloži pozitivno neodvisno revizij-
sko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.

22. Za resnost ponudbe priložiti nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za re-
snost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti;

– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.

24. Vzorec pogodbe mora ponudnik iz-
polniti, parafirati vse strani, žigosati in pod-
pisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzor-
cem pogodbe.

25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravlje-
ne v skladu z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot ne-
popolne.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati še 70 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 16. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop A:
– ponudbena cena: 90 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 4 točke;
sklop B:
– ponudbena cena: 70 točk;
– kompatibilnost: 20 točk;
– plačilni pogoj: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž.el., za tehnični del – tel.
02/22-00-750 in Mateji Podlesnik, ek., tel.
02/22-00-128, za splošni del razpisne do-
kumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije 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

Ob-80338

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila grad-

nje po odprtem postopku – gašenje s peno
ND Rače, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 86 z dne 11. 10. 2002, Ob-78764, se
popravijo naslednje točke:

– namesto št. 3271 je 3272.
– 8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: pravilno je 6. 11.
2002 do 12. ure.

– 9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pravilno je 7. 11. 2002 ob 9. uri, v
prostorih Poslovnega centra, Dunajska
106/I, Ljubljana.

in v javnem razpisu – požarno črpališče
ND Rače pod št. Ob-78767:

– namesto št. 3272 je 3271.
– 8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: pravilno je 5. 11.
2002 do 12. ure.

– 9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pravilno je 6. 11. 2002 ob 9. uri, v
prostorih Poslovnega centra, Dunajska
106/I, Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/02 Ob-80411
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Hoče–Arja vas; AC priklju-
ček Celje–zahod (Lopata); sklop »I«: pove-
zovalna cesta jug in sklop »II«: AC priključek
in servisni plato Lopata (Ob-77882).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum ter kraj odpiranja ponudb
in sicer: Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 14. 11. 2002
do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo
dne 14. 11. 2002 ob 11. uri v prostorih
DDC d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 1157-16/02 Ob-80325
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska Bis-

trica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ce-

sta 8, 6250 Ilirska Bistrica tel.
05/71-11-742 – e pošta: finance.krle-
kar@netsi.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija objekta za ureditev lekarne v
Sežani.

(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: Partizanska cesta 25 v
Sežani.

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

končanja ali čas izvedbe: od januarja 2003
do maja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Kraške lekarne Ilir-
ska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250
Ilirska Bistrica – tajništvo tel. 05/71-11-742
Mirjam Čendak; informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe in pojasnila k razpisni doku-
mentaciji dobite pri naročniku in v družbi
Elita i.b. d.o.o., Sežana, na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaxu št.
05/73-02-301 – g. Blaževič, ki bodo pri-
spela najpozneje 7 dni pred rokom za od-
dajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posre-
dovani vsem, ki bodo dvignili razpisno do-
kumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro
s predložitvijo potrdila o plačanih stroških
razmnoževanja razpisne dokumentacije, na
zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
transakcijski račun naročnika Kraške lekar-
ne Ilirska Bistrica Gregorčičeva 8, Ilirska
Bistrica št. 01238-6030274430 sklic 00
999 (davčna št. naročnika: 26167832; po-
nudniki naj sporočijo svoje podatke za izsta-
vitev računa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kraške lekarne Ilirska Bistrica,
Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistri-
ca.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v sredo 4. 12. 2002 ob 9. uri na
naslovu Elita i.b.,d.o.o. Kosovelova 4b,
6210 Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% ponudbene vre-
dnosti in veljavnostjo 40 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpol-
njevati za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: vsebina listin,ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudbe. Odlo-
čitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta pred-
vidoma do 10. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) garancijski rok,

a) ponudbena cena – najcenejši ponu-
dnik dobi 80 točk, vsakemu naslednjemu
ponudniku pa se za vsak% višje cene, glede
na ceno najcenejšega ponudnika odšteje 4
točke.

b) plačilni pogoji – za plačilo v okviru
določil v razpisni dokumentaciji ponudnik
ne dobi nobene točke, za vsakih 5 dni do-
datnega odloga plačila dobi ponudnik 2 toč-
ki, vendar skupno ne več kot 10 točk;

c) garancijski rok – za garancijski rok v
okviru določil v razpisni dokumentaciji po-
nudnik ne dobi nobene točke, za vsako leto
podaljšanega roka dobi ponudnik 2 točki,
vendar skupno ne več kot 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Kraške lekarne Ilirska Bistrica
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Št. 719/02 Ob-80341
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200, elektronski naslov: upra-
va@pb-vojnik.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov lekarne in hodnikov v kleti
glavnega objekta Psihiatrične bolnišni-
ce Vojnik.

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

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

4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

končanja ali čas izvedbe: od 24. 12. 2002
do 23. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik, kont. oseba Mira Mastnak;
dodatne informacije Albin Apotekar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvo-dnevni najavi in predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78 00 200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
19. 11. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na podračun št.
01100-6030279349 pri UJP, s pripisom
za razpisno dokumentacijo ureditev prosto-
rov lekarne.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 12. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2002 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dnev-
ni plačilni rok od datuma prejema računa.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal

poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
vedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3),

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap.št. 5 obrazca BON 2
enako 0,

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih, vključno do dneva sestavi-
tve obrazca iz zap.št. 5 obrazca BON 3
enako 0,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
9. da zagotavlja vsa (100%) razpisana

dela,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo izdelal ponudbo po sistemu

»funkcionalni ključ v roke«,
12. da je predložil izjavo o seznanjenosti

z razmerami na delovišču (da se je udeležil
obveznega ogleda),

13. da je predložil izjavo o odgovornosti
ponudnika v času izvajanja del,

14. da je predložil izjavo o zagotavljanju
odprave napak v garancijski dobi, ki je obi-
čajna za razpisana dela,

15. da je predložil podroben terminski
plan,

16. da je predložil spisek podizvajalcev,
17. da je v zadnjih petih letih (2002,

2001, 2000, 1999, 1998) izvedel najmanj
tri naročila gradenj v podobnem obsegu
(30 mio ± 5 mio),

18. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

19. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval,

20. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil na poziv naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 4. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:. najni-
žja cena (skupna vrednost predračuna) ob

izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT + DDV. V primeru, da na-
ročnik ne pridobi nobene ponudbe ali bodo
ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z odda-
jo naročila po postopku s pogajanji.

Dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 2. točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 110-1/02 Ob-80388
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: priklju-
ček Razdrto; cestninska postaja Razdr-
to: gradbena dela za postavitev sistema
ABC, izvedba sistema ABC in navezava
na cestninsko postajo Nanos.

(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: priključek Razdrto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
je 70 dni po podpisu pogodbe.

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 Franc Žagar,
inž. grad. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 12.500 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 potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 12. 2002 do 8.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 12. 2002
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ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 19a, 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 4,400.000 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): skladno 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 4. 6. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 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
25. 10. 2002.

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

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

Obvestilo

Št. 01-713/3-02 Ob-80534
Javni razpis za zavarovanje je bil v Ura-

dnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10. 2002,
na strani 7341, Ob-79548, Št. 575/02, po-
motoma objavljen v rubriki ZJN-12.B.

Razpis po naravi sodi v rubriko
ZJN-12.S.

Klinični center Ljubljana

Popravek

Št. 4803 Ob-80266
V objavi javnega razpisa za oddajo naro-

čila storitev po odprtem postopku za vzdr-

ževanje računalniške opreme PIS Nivo 2 in
SPIS po specifikaciji SP-ES-435, rev. 2.
NAB.LN 30/2002, se popravi 9. (a) točka,
in sicer je rok za predložitev ponudbe  29.
11. 2002 do 12. ure. in ne 30. 11. 2002,
kot je bilo objavljeno.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Popravek in podaljšanje roka za
predložitev ponudb

Št. 404-08-90/2002-23 Ob-80434
V javnem razpisu za oddajo naročila stori-

tev po odprtem postopku za čiščenje prosto-
rov in objektov MORS, MORS
91/2002-ODP, čiščenje vseh prostorov/ob-
jektov MORS (poslovnih, skladiščnih, voja-
šnic, zdravstvenega doma in drugih; tal in
opreme), oken in steklenih fasad prosto-
rov/objektov MORS, ter okolice prosto-
rov/objektov MORS na teritoriju RS, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 85 z dne 4. 10.
2002, Ob-78498, Št. 404-08-90/2002-16,
se zaporedna številka 7, točke 14. pravilno
glasi:

7. da ima podpisano in žigosano izjavo
banke, da je seznanjena, da bo morala v
primeru sklenitve pogodbe, izdati bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti, v višini 5% pogodbene vrednosti,
kolikor bo ta presegla 30,000.000 SIT, ozi-
roma v višini 250.000 SIT, kolikor bo ta pod
vrednostjo 30,000.000 SIT, z veljavnostjo
najmanj 26 mesecev od dneva sklenitve po-
godbe.

V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
objavljamo podaljšanje roka za predložitev
ponudb in spremembo datuma odpiranja po-
nudb, in sicer:

Ponudniki morajo predložiti ponudbe do
13. 11. 2002 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
2002 ob 9. uri, na naslovu: MORS, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 663-05-678/02 Ob-80157
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova ul. 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-34-50, faks
01/478-34-93.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: javni razpis za
izvedbo študentske prehrane za leti
2003 in 2004, restavracijske storitve za
študente, priloga I B, št. 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklo-
pe: ne.

5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Ce-
lje, Koper, Piran, Portorož, Kranj, Radovlji-
ca, Bled, Nova Gorica, Novo mesto, Mur-
ska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje,
Domžale in bližnja okolica – v razdalji mak-
simalno 5 kilometrov.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003 do
31. 12. 2004.

8. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo:

1. Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, na
resorju za socialo, soba 205, vsak delovni
dan od 10. in 14. ure oziroma na internetu
na naslovu: http://www.sou.uni-lj.si.

2. Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
v tajništvu ŠOUM, vsak delovni dan od 10.
in 14. ure oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soum.si.

3. Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, na internetu na naslovu:
http://www.sigov.si/mddsz/.

9. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno dne 25.
11. 2002, (velja poštni žig do vključno 25.
11. 2002).

10. Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova ul. 5, 1000
Ljubljana. Kuverte morajo biti označene z
“Ne odpiraj – razpis”.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Prora-
čun za leto 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2002
in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01 in 64/02).

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 in 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudniki morajo predlo-
žiti naslednja listinska dokazila, ki morajo
biti razvrščena po označenih in oštevilčenih
ovojih:

1. izpolnjen in podpisan obrazec po-
nudbe in izjave, da ponudnik sprejema po-
goje javnega razpisa (ovoj št. 1),

2. gospodarske družbe: originalno ali
overjeno kopijo dokazila o registraciji staro
največ 30 dni ter obrazca BON-1 in BON-2
stara največ 30 dni (ovoj št. 2),

3. samostojni podjetniki: originalno ali
overjeno kopijo dokazila o priglasitvi dejav-
nosti staro največ 30 dni in originalno ali
overjeno kopijo obrtnega dovoljenja staro
največ 30 dni in potrdilo o poravnanih ob-
veznostih iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom staro največ
30 dni (ovoj št. 2),

4. a) originalno ali overjeno kopijo do-
kazila o izpolnjevanju minimalnih sanitar-
no-zdravstvenih pogojev, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave v go-
stinskem obratu in niso starejša od 6 mese-
cev (ovoj št.3) in

b) dokazila o izpolnjevanju minimalnih
sanitarno-zdravstvenih pogojev, ki se nana-
šajo na osebe, ki opravljajo delo v tem go-
stinskem obratu in niso starejša od 6 mese-
cev (ovoj št. 3),

5. dvotedenski tipični jedilnik ponud-
be toplih obrokov (ovoj št. 4),
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6. podpisane izjave iz razpisne doku-
mentacije (ovoj št. 5)

7. podpisane 4 izvode osnutka po-
godbe o izvedbi storitev (ovoj št. 6)

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 2. člen Zakona o subvencioniranju štu-
dentske prehrane (Ur. l. RS, št. 85/02),
Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 1/95),
Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 34/95, 45/98), Pravilnik o mini-
malnih tehničnih pogojih in o minimalnem
obsegu storitev za opravljanje gostinske de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 88/00).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je do 23. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih, pri
čemer se najugodnejši ponudniki ugotovijo
posebej za posamezna študijska središča
oziroma po krajih, navedenih v točki 5. tega
razpisa.

Merilo in ocena:
1. sestava obrokov od 0 do 15 točk,
2. raznolikost obrokov ter možnost ve-

getarijanske prehrane od 0 do 15 točk,
3. možnost prehranjevanja oseb s po-

sebnimi potrebami zaradi težje funkcional-
ne prizadetosti od 0 do 5 točk,

4. cene toplega obroka od 0 do
30 točk

5. čas zagotavljanja toplega obroka
od 0 do 15 točk,

6. oddaljenost ponudnikovega lokala
ali lokalov od visokošolskih oziroma višje-
šolskih zavodov oziroma študentskih domov
od 0 do 5 točk,

7. dosedanje ugotovljene nepravilno-
sti pri ponudbi subvencionirane študentske
prehrane od -30 do 0 točk.

Maksimalno število točk je 85. Podro-
bnejša merila so določena in jih vsebuje
razpisna dokumentacija. Izbrani so lahko po-
nudniki, ki bodo dosegli vsaj 40% možnih
točk oziroma 34 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije posreduje Štu-
dentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Ljubljana Kersnikova ul. 4, tel.
01/438-02-10 vsak delovni dan od 9. do
12. ure in Študentska organizacija Univerze
v Mariboru, Maribor, Gosposvetska c. 83,
tel. 02/228-56-00 vsak delovni dan od 11.
do 14. ure.

19. Datum in ura objave predhodnega
razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-80329
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih Ve-

lenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 23,

3320 Velenje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov, hišniška opravila ter pomožna dela
v kuhinji v  Domu za varstvo odraslih
Velenje.

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

5. Kraj izvedbe: Velenje.
6. Spremenljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum  predvidenega začetka in do-

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

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom za var-
stvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320
Velenje, kontaktna oseba Tatjana Rosec.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
25. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT nakažite na
01100-6030269358.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom za varstvo odraslih, Kidri-
čeva 23, 3320 Velenje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 12. 2002 ob 13. uri.

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: 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): predložitev po-
godbe o skupnem naslovu iz katere je razvi-
dno kdo je nosilec posla in kakšna so njiho-
va medsebojna 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:

1. da nudi 45 dnevni plačilni rok,
2. da je v zadnjih treh letih izvajal storitve

čiščenja v vsaj treh javnih zavodih s podro-
čja socialnega varstva ali zdravstva in v izme-
ri, ki je enaka ali večja od 4.500 m2.

3. da bo storitve čiščenja in pomožna
dela v kuhinji opravljal vse dni v letu ter
hišniška dela 20 ur tedensko,

4. da razpolaga z ustreznimi tehničnimi
sredstvi in strokovnim kadrom.

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

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

(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 dne 31. 12. 2002, predvideni datum

odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 12.
2002.

17. Merila za  ocenitev ponudb: cena
80 točk, izkušnje 15 točk, certifikat kako-
vosti 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Dom za varstvo odraslih Velenje

Št. 461-1/2002-3113 Ob-80339
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.

nadstr.), Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovanje pre-
moženja in civilne odgovornosti Uprave
RS za izvrševanje kazenskih sankcij
(Uprava – centrala, zavodi za prestajanje
kazni zapora in prevzgojni dom) in Javnih
gospodarskih zavodov Pohorje Mirna, Rin-
ka Celje, Emboplast Koper, Golovec Ljub-
ljana in Kozjak Maribor, storitev I A 6a.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po naslednjih sklo-
pih:

1. ZPKZ Dob in JGZ Pohorje Mirna,
2. URSIKS – centrala, ZPKZ Ljubljana,

ZPKZ Ig in JGZ Golovec Ljubljana,
3. ZPMZKZ Celje, PD Radeče in JGZ

Rinka Celje,
4. ZPKZ Koper in JGZ Emboplast Ko-

per,
5. ZPKZ Maribor in JGZ Kozjak Maribor.
Ponudniki lahko podajo ponudbo za en

sklop ali za več sklopov skupaj.
5. Kraj izvedbe: Območje Republike

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

končanja ali čas izvedbe: z izbranimi po-
nudniki se bodo sklenile petletne pogodbe
z začetkom veljavnosti 1. 1. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: naslov naroč-
nika, Marija Tancek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
med 9. 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: 26. 11. 2002 do
14. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
naročnika.

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

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

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 zavarovalništvu, Obligacijski
zakonik.

(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: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, odločitev o
oddaji naročila: 3. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpis je ponovitev razpisa, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 78/02, Ob-76965.
Naročnik postopek ponavlja, ker so bile vse
prejete ponudbe nepravilne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij

Št. 70/02 Ob-80345
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-60, faks 01/588-95-09.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: sanacija rezervo-
arjev za skladiščenje mazuta.

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

5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v skladu s ter-
minskim planom naročnika po podpisu po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, oddelek za logistiko,
2. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno za-
htevo po faksu 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: dusan.ros@ener-
getika-lj.si. Kontaktna oseba je Dušan Roš.

(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 Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775, s sklicem na št.
500-70-02. Plačilo je možno tudi na blagaj-
ni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 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, 1001 Ljubljana, ali osebno v od-
delek za logistiko Javnega podjetja Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, 2. nadstropje, soba 211.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
2002 ob 13. uri, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, z veljavnostjo do 22. 1.
2003.

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

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

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

– finančno stanje;
– ponudbena cena po sistemu “ključ v

roke”;
– plačilni pogoji;
– tehnične zahteve;
– garancijska doba;
– rok izvedbe;
– primernost podizvajalca;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
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 22. 1. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 13. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 60%,
– reference – 35%,
– garancijska doba – 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 10. 2002.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-80351
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-20-997, tele-
faks 01/23-29-179.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih:

1. sklop: izvajanje storitev fizičnega
in tehničnega varovanja, vzdrževanja,
protipožarnega sistema,

2. sklop: vzdrževanje gasilskih apara-
tov in hidrantnega omrežja,

3. sklop: čiščenje poslovnih in delov-
nih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali na
posamezen sklop.

5. Kraj izvedbe: kraj opravljanja storitev
je Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne
5, 1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: predvidoma od
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: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana, tajništvo (Valerija Bižič), vse do-
datne informacije je možno dobiti pri Vladi-
mirju Peruničiču, tel. št. tajništva:
01/23-20-997.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7 dni pred od-
piranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT je potrebno naka-
zati na podračun naročnika št.:
01100-6030354621. Razpisno dokumen-
tacijo dvignete s predložitvijo potrdila o pla-
čilu.

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: Javni zavod Filmski studio Viba
film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000 Ljublja-
na.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 11. 2002 ob 12.15 v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film na Zrinjskega
9, soba 202/II, 1000 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po izstavitvi faktur.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

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

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

(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
najmanj 90 dni od odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 2. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

FS Viba film Ljubljana

Št. 044/2002-3 Ob-80359
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem vozil z ope-
rativnim leasingom.

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

– sklop A: osebno vozilo – karavan,
– sklop B: osebno vozilo – karavan

4 WD, reduktor,
– sklop C: terensko vozilo – pick up –

4 WD, reduktor,
– sklop Č: terensko vozilo – 5 vrat –

4 WD, reduktor.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: največ tri leta od
datuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila – Janez Lov-
ko, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86, ali pre-
ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z

vključenim DDV, po enodnevni predhodni
najavi po faksu 01/475-21-86 in na podla-
gi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpi-
sne dokumentacije, pridobljena preko inter-
neta, pa je brezplačna. Način plačila je ne-
gotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljub-
ljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(RTV 044/2002-3L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
27. 11. 2002 do 11. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2002 ob 12. uri, v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po prejetju mesečnega
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: operativni leasing mora
vsebovati: ceno najema vozila; vsakoletno
registracijo vozila; vsakoletno obvezno za-
varovanje vozila; vsakoletno polno kasko za-
varovanje; v primeru popolnega uničenja vo-
zila je leasingodajalec dolžan priskrbeti no-
vo vozilo pod enakimi pogoji; redni servisni
pregledi vozila za vso leasing dobo. Naroč-
nik razpisuje storitev najema z operativnim
leasingom brez plačila pologa.

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: 28. 2. 2002, decem-
ber 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena – 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Ob-80360
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov Vrtca Anice Černejeve Celje, storitve
iz 14. točke priloge 1 A.

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

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

variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2008.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje,
kontaktna oseba in dodatne informacije Ve-
sna Cerkvenik, tajništvo vrtca. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu raz-
pisne dokumentacije, faks 03/42-86-459.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro, po predhodni enodnevni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT negotovinsko,
na Podračun pri Upravi za javna plačila UJP,
Urad Žalec, št. 01211-6030633974, sklic
na davčno številko ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 12. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Anice Černejeve, tajniš-
tvo vrtca, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2002 ob 13. uri, na upravi
vrtca, pedagoška soba, II. nadstropje, Kaju-
hova ulica 5, Celje.

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

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: /

(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
5. 3. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe
predvidoma do 17. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, prisotnost ISO certifi-
kata.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 01-2002 Ob-80384
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-08-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev revidi-
ranja računovodskih izkazov Holdinga
Ljubljana, d.o.o. in Odvisnih javnih po-
djetij za leto 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda kot ce-
lota.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum dokonča-
nja je 30. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Holding Ljub-
ljana, d.o.o., Dalmatinova 1, tel.
01/474-08-00, telefaks: 01/474-08-11,
elektronski naslov: poslovna.sekretar-
ka@holdingljubljana.si, Vesna Gabrijel.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: TRR: 02924-0012614747,
v znesku 10.000 SIT.

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: Holding Ljubljana, d.o.o., Dal-
matinova 1, Ljubljana, (tajništvo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 11. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi
družbe Holding Ljubljana, d.o.o., Dalmati-
nova 1, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
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: 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, na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 31. 1. 2003; datum odločitve 6. 12.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena 700 točk, strokovna priporočila –
reference 150 točk, kadrovska struktura
100 točk, zavarovalna vsota 50 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Št. 1/2002 Ob-80386
1. Naročnik: Borzen,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dunajska 128a,

1000 Ljubljana, faks 01/474-26-62, in-
fo@borzen.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: razvoj, vzpostavi-
tev in vzdrževanje informacijskega siste-
ma za obračun in poravnavo.

Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek v januar-
ju 2003, trajanje projekta do junija 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Borzen, d.o.o.,
Tehnično informacijski sektor, Jani Recer
(elektronska pošta: Jani.recer@borzen.si ali
telefon 01/474-26-66).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, nakazilo na
bančni račun podjetja 02924-0090050623
odprt pri NLB d.d. Prevzem razpisne doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu z navedbo polnega naslova ponu-
dnika in davčno številko ter potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 12. 2002 do
12.  ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo, Borzen, d.o.o., Du-
najska 128a, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 12. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
podjetja Borzen, d.o.o., Dunajska 128a,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%

skupne ponudbene vrednosti (z vključenim
DDV).

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru skupnega nastopanja večih izvajalcev
bo naročnik z izbrano skupino izvajalcev
sklenil pogodbo. V tem primeru mora biti v
ponudbeni dokumentaciji predložena po-
godba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora po-
leg splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43.
členu ZJN in navedenih v razpisni doku-
mentaciji (Navodilo ponudniku o izdelavi
ponudbe) predložiti naslednje dokumente,
ki so pogoj za sodelovanje: bančna garan-
cija za resnost ponudbe, ki se glasi na 5%
od skupne ponudbene vrednosti z vključe-
nim DDV; ponudnik mora obvezno izpol-
njevati zahteve glede funkcionalnosti, ki so
označene kot izločilni kriterij. Pogoji so po-
drobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

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
najmanj do 30. 1. 2003, predvideni datum
odločitve: 6. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. sku-
pna ponudbena cena, 2. reference ponu-
dnika; 3. funkcionalnost in 4. usposoblje-
nost uvedbe in vzdrževanja.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Borzen, d.o.o.

Ob-80433
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete

5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-30, faks
03/713-64-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in
PID za novogradnjo Glasbene šole Ža-
lec.

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

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
december 2002, dokončanje del: marec
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, so-
ba št. 53/II, kontaktna oseba Milka Štru-
kelj, tel. 03/713-64-32, strokovne
informacije Tanja Cehner, tel.
03/710-28-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki po-
ravnajo z virmanom na podračun št.
01390-0100004366 s pripisom “za raz-
pisno dokumentacijo GŠ”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

(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: 24. 12. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Občina Žalec

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. 575/02 Ob-80262
1. Naročnik: VVZ Vrtec Ivančna Gorica,

Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gori-
ca.

2. Naslov naročnika: Cesta II. grupe
odredov 17, Ivančna Gorica, tel.
01/788-71-63, faks 01/788-71-65, e-ma-
il: vvz.ivancna.gorica@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. meso, mesni izdelki
2. kruh, pekovsko pecivo
3. zmrznjene ribe
4. jajca
5. krompir
6. mleko, mlečni izdelki
7. sadje, zelenjava
8. drugo prehrambeno blago.
Podrobneje opredeljeno v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Kraj dobave: ponudniki bodo morali

dobavljati v naslednje enote naročnika:
1. Vrtec Marjetica, Cesta II. grupe odre-

dov 16, Ivančna Gorica,
2. Vrtec Čebelica, Šentvid pri Stični 48a,

Šentvid pri Stični,
3. Vrtec Miška Stična, Stična 24, Ivan-

čna Gorica,
4. Vrtec Polžek Višnja gora, Ciglerjeva

27, Višnja gora.
V primeru, da ponudnik ni pripravljen do-

bavljati v vsako enoto naročnika posebej,
bo naročnik štel ponudbo za nepravilno.

V primeru, da izbrani ponudnik, kljub
pisnemu zagotovilu, da bo dobavljal živila
in blago za prehrano, ne bo dobavljal v
posamezne enote, bo naročnik prekinil
pogodbo, brez odškodninske odgovorno-
sti.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi najmanj en
razpisan sklop prehrane iz celotnega razpi-
sa, oziroma vsaj polovico izdelkov iz dolo-
čenega sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek do-
bave 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: informacije se
dajejo pisno na upravo VVZ Vrtec Ivančna
Gorica, Antonija Lampret.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave, vsak
delovni dan do 21. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (z DDV), znesek

nakažite na naš račun številka:
01239-6030635124.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: VVZ Vrtec Ivančna Gorica, Cesta
II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni.

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

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.

Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predloži-
ti ponudniki, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 5. 12. 2002, 11. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 24. 10. 2002.

VVZ Vrtec Ivančna Gorica

Št. 577/2003 Ob-80324
1. Naročnik: OŠ Veliki Gaber.
2. Naslov naročnika: Veliki Gaber 41,

8210 Veliki Gaber, tel. 07/34-88-100, faks
07/34-88-103.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: OŠ Veliki Gaber.
(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:

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. pecivo in slaščičarski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. ostala živila.
Ponudnik lahko konkurira za 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, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OŠ Veliki Gaber,
Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, Marija
Mežnaršič, tel. 07/34-88-102.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
19. 11. 2002 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na transakcijski
račun št. 01330-6030684791.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 25. 11. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber 41,
8213 Veliki Gaber.

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. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu iz katere 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 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa,

– 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 kakovo-

sti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 12. 2002, 20. 12. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Valerija Praznik, tel. 07/34-88-112.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

OŠ Veliki Gaber

Št. 125-4/2002-1 Ob-80358
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-

stvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. nabava računalniške opreme,
2. nabava predstavitvene opreme.
(b) Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: da, posebej za računalniško opre-
mo in posebej za predstavitveno opremo

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Po-

ljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču za-
voda, dodatne informacije pa dobe ponu-
dniki pri Branku Lozarju na tel.
01/30-05-144, elektronski naslov: bra-
ne.lozar@zrss.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa in najkasneje do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na PEZR:
01100-6030633108, v znesek je vključen
DDV.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 12. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom ZRSŠ.

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

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: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji v skladu z 41. do 43. členom Zakona
o javnih naročilih.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe morajo veljati do 31. 12.
2002, naročnik pa bo odločil o tem, kate-
rim ponudnikom bo priznal sposobnost, do
15. 12. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki morajo v 1. fazi postopka izpolniti za-
htevane pogoje iz razpisne dokumentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana

Ob-80392
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Or-

mož.
2. Naslov naročnika: Ptujska cesta 33,

2270 Ormož, tel. 02/741-51-00, faks
02/741-52-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, okvirne količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Ormož.

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

1. kruh in pekovsko pecivo,
2. presno meso: junjetina, svinjina, tele-

tina, drobovina,
3. presno meso: perutnina,
4. mesni izdelki iz svinjskega, govejega

in telečjega mesa,

5. mesni izdelki iz piščančjega in pura-
njega mesa,

6. mleko, mlečni izdelki,
7. vloženo sadje,
8. vložena zelenjava,
9. zamrznjena zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in ostali

zamrznjeni izdelki,
11. testenine in različne jušne zakuhe,
12. moke,
13. olja in maščobna živila,
14. jajca,
15. sadni sirupi, sokovi in brezalkohol-

ne pijače,
16. čaji,
17. splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko konkurirajo na en sk-

lop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.
Sposobnost bo ponudnikom priznana po
sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2003,
sposobnost se priznava za 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Ormož, Ptujska c. 33, Ormož,
uprava – Marta Korez, s predložitvijo doka-
zila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT z 20%
DDV, na podračun pri UJP, št.
01100603278476, s pripisom (živila in
material za prehrano – javni razpis).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 22. 11. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska c. 33a, 2270 Ormož.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
300.000 SIT z veljavnostjo do 31. 1.
2003.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): vsak po-
nudnik pripravi svojo razpisno dokumenta-
cijo, povezave naročnik ne bo upošteval.

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: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predložitev ponudbe do 13. 12.
2002, odločitev o izbiri do 20. 12. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Danica Žohar, tel. 741-51-04.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Ormož



Stran 7524 / Št. 93 / 4. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Razveljavitev

Ob-80182
Sporočamo vam, da razveljavljamo javni

razpis po omejenem postopku za priznanje
sposobnosti za: slikopleskarska, tlakarska
in keramična dela, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu  RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002,
Ob-77166.

Javni razpis bomo ponovili v  mesecu
novembru 2002.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 7/02 Ob-80356
1. Naročnik: Institutut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljub-

ljana, faks 01/423-22-05, el. naslov: stef-
ka.lavric@ijs.si, tel. 01/477-33-54.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: slikopleskar-
ska, tlakarska in keramična dela.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2003, za
dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti v vložišču Instituta
“Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
20. 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: 6.600 SIT (cena 5.500 SIT
+ DDV 1.100 SIT), virmansko nakazilo z
oznako “Slikopleskarska dela” na transak-
cijski račun št. 01100-6030344242, ali na
blagajni IJS, vsak delovni dan od 10. do
14. ure.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 28. 11. 2002 do 11. ure.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 500.000 SIT.

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: nabava bo potekala v skladu s 3. točko
19. člena ZJN-1.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan”

Ob-80353
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
– Celje, tel. 03/42-50-300, faks
42-50-310, email: vodovod-kanalizaci-
ja@vo-ka-celje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: strojno čiščenje
kanalizacije, ki obsega:

1. izpiranje z visokim pritiskom,
2. črpanje izpranih usedlin in odvoz,
3. prevoz in predelava ali prevoz in

deponiranje izčrpanih usedlin v skladu s
predpisi o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.
84/98).

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): ne.

5. Kraj izvedbe: Celje, Vojnik, Štore, Do-
brna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: celo leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 – Celje, dodatne informacije – vpra-
šanja naj ponudniki naslovijo pisno na faks

03/42-50-360. Naročnik ne namerava or-
ganizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 18. 11.
2002 med 8. in 11. uro s predložitvijo potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT, v
ceni je vključen DDV, je potrebno nakazati
na TR naročnika Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Ce-
lje, št.: 06000-0141786072 pri Banki Ce-
lje.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do ponedeljka, 18. 11.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
poteka na osnovi mesečnih računov po
opravljeni storitvi, naročnik bo v celoti po-
ravnal svoje obveznosti v 30 dneh na TR
izvajalca.

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

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

1. Veljavna registracija dejavnosti ponu-
dnika za razpisana dela – dokazilo,

2. Letni finančni promet ponudnika v vsa-
kem od preteklih treh let (2001, 2000,
1999) mora znašati vsaj 50 mio SIT – doka-
zilo,

3. Izkušnje ponudnika pri enakih delih: v
letih 2001, 2000 in 1999 mora znašati dol-
žina očiščenih kanalizacijskih cevi po zahte-
vanem postopku z visokotlačno črpalko in
vakuumsko črpalko vsaj 20 km – dokazila,

4. Minimalna opremljenost ponudnika:
4.1 Minimalne zahteve za stroje:
– visokotlačna črpalka: pretok 300 l/min,
– tlak 150 barov,
– zaloga vode 5 m3,
– šobe: primerne za čiščenje kanalov

premera od 100 do 1000 mm in od 1000
do 1400 mm.

– dolžina tlačne cevi na stroju: 100 m
– vakuumska črpalka: pretok zraka

900 m3/h
– višina sesanja 7 m
– velikost cisterne 5 m3.
4.2 Minimalno število strojev, ki jih ima

ponudnik na razpolago: 2 garnituri, vsaka je
sestavljena iz visokotlačne črpalke in vaku-
umske črpalke.

4.3 Minimalno število delavcev, ki so
usposobljeni za opravljanje razpisanih del:

– voznik – strojnik 2,
– delavec kanalizer 3.
14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: upoštevanje Pravilnika o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS, št 84/98).

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb 3. 12. 2002 do
12. ure, odločitev o sprejemu ponudbe 9.
12. 2002.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta,
letna pogodba z najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena za 1 leto.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

ZJN-14.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
blago po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po
postopku s pogajanji

Preklic

Št. 371-02-52/02-0406 Ob-80335
Naročnik, Ministrstvo za pravosodje, pre-

klicuje javni razpis št. 371-02-52/02-0406
za oddajo javnega naročila za nakup vozil za
potrebe pravosodnih organov, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

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. 091-4-23/02 Ob-80102
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 19. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: DHPLC sistem za analizo DNA in od-
krivanje mutacij.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference proizvajal-
ca, garancijska doba. Najugodnejši ponu-
dnik je po merilih iz razpisne dokumentacije
prejel najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MIKRO + POLO,
d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 19,955.656
SIT (z DDV).

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

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

be: 19,955.656 SIT (z DDV), 14,338.140
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: 22. 10. 2002.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-80104
1. Naročnik: SNG Opera in balet.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,

1000, Ljubljana, tel. 01/24-11-700.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tovornjak z nadgradnjo; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gimpex d.o.o., Ločna
10a, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 16,975.512
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,159.432 SIT, 16,828.105,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

SNG Opera in balet

Št. 592/02 Ob-80150
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška c. 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ultrazvočni aparat za ambulanto za
bolezni ščitnice, Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 7, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, poslovna

uspešnost iz bonitetnega poročila, oprema
omogoča pošiljanje bolnikovih podatkov iz
informacijskega sistema.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
15,264.887,40 SIT z vklučenim DDV.

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

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

nudbe: 15,788.376 SIT, 14,967.060 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: 10. 5. 2002.
Klinični center Ljubljana

Št. 593/02 Ob-80151
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška c. 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava ultrazvočnih aparatov, Klinič-
ni center Ljubljana, Zaloška c. 7, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je opravil izbor le
za 2. sklop javnega naročila, kjer sta bili
merili ponudbena cena, poslovna uspešnost
iz bonitetnega poročila, za sklope 1, 3 in 4
izbor ni bil opravljen, ker po pregledu pri-
spelih ponudb za navedene sklope nista
ostali dve samostojni in pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
15,487.153,50 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,292.984 SIT, 14,900.00 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 31. 5. 2002.
Klinični center Ljubljana

Št. 594/02 Ob-80152
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška c. 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Poliklinika – transformatorska posta-
ja, Klinični center, Poliklinika, Njegoševa 4,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, poslovna
uspešnost iz bonitetnega poročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Prelo-
ška c. 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
18,556.620,98 SIT z vklučenim DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 22,024.952,40 SIT,
18,556.620,98 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: 15. 4. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 595/02 Ob-80153
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 522-22-71.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup oksigenatorjev:
1. sklop: zaprti sistem za odrasle,
2. sklop: odprti sistem za odrasle,
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: 1. ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: zaprti sistem za odrasle: Salus,

Ljubljana, d.d., Mašera Spasićeva ulica 10,
1000 Ljubljana,

2. sklop: odprti sistem za odrasle: Sa-
lus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasićeva ulica
10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: zaprti sistem za odrasle:

17,472.000 SIT z DDV,
2. sklop: odprti sistem za odrasle:

52,416.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: zaprti sistem za odrasle: 3,
2. sklop: odprti sistem za odrasle: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1 sklop: zaprti sistem za odrasle:

33,858.000 SIT z DDV; 17,472.000 SIT z
DDV,

2. sklop: odprti sistem za odrasle:
90,882.000 SIT z DDV; 52,416.000 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: 25. 10. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 1584/02 Ob-80253
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 10.000.000 litrov kurilnega olja –

ekstra lahko, lokacija Hannover, Zvezna
republika Nemčija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,618.816
EUR (DDV vključen) oziroma
597,991.182,59 SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan 1. 10. 2002.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 0,22983 EUR/l, 0,22576 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov,
Ljubljana

Ob-80254
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 9.500.000 litrov neosvinčenega mo-
tornega bencina super euro, lokacija
Hamburg, Zvezna republika Nemčija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,455.366,20
EUR (DDV vključen) oziroma
560,668.385,11 SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan 1. 10. 2002.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 0,23403 EUR/l, 0,22281 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov,
Ljubljana

Ob-80255
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 14.250.000 litrov kurilnega olja –
ekstra lahko, lokacija Wesenberg, Zvez-
na republika Nemčija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,323.527,50
EUR (DDV vključen) oziroma
880,109.166,68 SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan 27. 9. 2002.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 0,23796 EUR/l, 0,23323 EUR/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov,
Ljubljana

Št. 1595/02 Ob-80256
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: delegiranje naftnih derivatov, in si-
cer: 20.000 m3 neosvinčenega motor-
nega bencina euro super, 15.000 m3

kurilnega olja – ekstra lahko 3.750 m3

letalskega goriva na kerozinski bazi JET
A1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbira ponudbe se zaradi ne-
ustrezno visokih ponujenih cen ni izvršila.

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: 23. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov,
Ljubljana



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 93 / 4. 11. 2002 / Stran 7527

Ob-80259

1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje–Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 25. 3. 2002 in 9. 9. 2002, poročilo o
oddaji javnega naročila 29. 3. 2002 in 11.
9. 2002, obvestilo o oddaji javnega naroči-
la 12. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava gradbenega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila. Merila iz razpisne dokumentacije.

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

– sklop 1: SGP Zasavje d.d. Trbovlje,
– sklop 2: Mercator d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (brez DDV):
– sklop 1: 15,881.033,30 SIT,
– sklop 2: 22,372.899,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 16,262.756,80 SIT,

15,881.033,30 SIT,
– sklop 2: 28,155.267 SIT,

22,372.899,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64158, Ur. l. RS, št. 72 z dne 9. 8.
2002, Ob-75539.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Št. 371-01-6/2002 Ob-80264

1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks. 01/369-55-96.
3. Datum izbire: 1. 8. 2002, popravek

20. 8. 2002, sklep državne revizijske komi-
sije 18. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: kraj dobave je na lokacijah Državnega
tožilstva RS, Državnega pravobranilstva RS
in Senata za prekrške RS.

Vrsta in količina blaga:

Spec. Kol. Predmet Blagovna znamka Model (Opcija)

01B 20 osebni računalnik Wearnes
01A 30 osebni računalnik Wearnes opcija F1, I3
01B* 20 osebni računalnik Wearnes opcija F1, I3
01B” 17 osebni računalnik Wearnes opcija I3

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot najugodnejša je za vsa-
ko vrsto razpisane opreme štela ponudba,
kjer je skupna cena opreme najnižja. Izbrani
ponudniki so ponudili najnižjo skupno ceno
za posamezno opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 16,384.000
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: javni razpis je izvedel Center vlade
za informatiko po pooblastilu.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 17123-03-308/44-02 Ob-80270
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks št. 472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava in
montaža opreme tehničnega varovanja:

– sklop 1 – dobava in montaža opreme
za sistem protivlomnega varovanja objekta
PU Nova Gorica,

– sklop 2 – dobava opreme za sistem pro-
tipožarnega varovanja objekta CO Gotenica,

– sklop 3 – dobava in montaža opreme
za sistem televizije zaprtega kroga za objekt
posebnega pomena,

– sklop 4 – dobava in montaža opreme
video nadzora objekta PP Ormož,

– sklop 5 – dobava video opreme za
vzdrževanje objektov,

– sklop 6 – dobava opreme za sisteme
hišnih govorilnih in video-govorilnih naprav,

– sklop 7 – dobava inštalacijskih signal-
nih kablov za sisteme tehničnega varovanja,

– sklop 8 – dobava in montaža opreme
protivlomnega varovanja objekta PP Ptuj,

– sklop 9 – dobava in montaža opreme
protipožarnega varovanja objekta PP Ptuj,

– sklop 10 – dobava in montaža opreme
video nadzora objekta PP Ptuj,

– sklop 11 – dobava in montaža opreme
video nadzora prostorov za pridržanje ob-
jekta PP Ptuj,

– sklop 12 – dobava in montaža govor-
ne in varnostne govorne naprave objekta
PP Ptuj.

Kraj dobave in montaže:
– za sklop 1: Nova Gorica, Sedejeva 11,

Nova Gorica,
– za sklope 2, 3, 5, 6, in 7: Ministrstvo

za notranje zadeve, Vodovodna 93/95,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na javni razpis je prispelo 10 pra-
vočasnih in pravilno opremljenih ponudb. Na-
ročnik je na odpiranju ugotovil, da ponudbe
treh ponudnikov niso pravilne, ker ponudniki v
ponudbah niso predložili vseh zahtevanih do-
kumentov. Naročnik je za posamezen – sklop
med vsemi pravilnimi in primernimi ponudba-
mi izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
na podlagi meril: cena, garancijska doba in
finančno stanje ponudnika.

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

– za sklope 1, 2 in 8: Iskra Sistemi d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana,

– za sklopa 5 in 7: TSE d.o.o., Tržaška
126, 1000 Ljubljana,

– za sklop 6: Iskra Prins d.d., Rožna
dolina IX/6, 1000 Ljubljana,

– za sklop 9: Sintal d.d., Zaloška c. 143,
1000 Ljubljana,

– za sklop 12: Tenzor d.o.o., Maribor-
ska c. 13, 2250 Ptuj,

– za sklope 3, 4, 10 in 11: javni razpis ni
uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

7,758.609,60 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

2,931.979,20 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 5 je

6,921.510.90 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 6 je

1,409.731,20 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 7 je

698.760 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 8 je

3,802.857,60 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 9 je

2,480.664,00 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 12 je

979.430,40 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
za sklop 1 predmetno naročilo izvedel s
pomočjo podizvajalca, in sicer v višini
22,82% od skupne ponudbene vrednosti.

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

nudbe:
– sklop 1: 8,697.505,20 SIT z DDV,

7,758.609,60 SIT z DDV,
– sklop 2: 3,557.210,40 SIT z DDV,

2,931.979,20 SIT z DDV,
– sklop 5: 9,217.198,80 SIT z DDV,

6,921.510 SIT z DDV,
– sklop 6: 1,916.311,20 SIT z DDV,

1,409.731,20 SIT z DDV,
– sklop 7: 1,402.080 SIT z DDV,

698.760 SIT z DDV,
– sklop 8: 5,061.740,40 SIT z DDV,

3,802.857,60 SIT z DDV,
– sklop 9: 3,562.036,80 SIT z DDV,

2,480.664 SIT z DDV,
– sklop 12: 1,166.983,20 SIT z DDV,

979.430,40 SIT z DD.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Ur. l. RS, št. 42-43 z dne 17. 5.
2002, Ob-69039.
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403-24/2002 Ob-80272
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: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je dobava in-
formacijske opreme, in sicer

– sklop 1 – osebni računalniki,
– sklop 2 – prenosni računalniki,
– sklop 3 – strežniki,
– sklop 4 –omrežna oprema,
– sklop 5 – laserski tiskalniki,
– sklop 6 – Ink-jet tiskalniki,
– sklop 7 – skenerji in risalniki,
– sklop 8 – strojna oprema.
Kraj dobave blaga je na Ministrstvu za

notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
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 ugotovil, da
so vse ponudbe pravilne. Naročnik je za
posamezen sklop izbral ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo, kot je navedeno v 6.
točki te objave, in sicer na podlagi meril:
cena, urejenost sistema kakovosti in finan-
čno stanje ponudnika.

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

– za sklope 1, 2 in 5: SIMT d.o.o. Gro-
suplje, Industrijska c. 5, 1290 Grosuplje,

– za sklop 3: Unistar LC d.o.o., Kotniko-
va 32, 1000 Ljubljana,

– za sklop 4: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– za sklope 6, 7 in 8 javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost s povečano koli-

čino za sklop 1 je 75,962.661,60 SIT z
vključenim DDV,

– pogodbena vrednost s povečano koli-
čino za sklop 2 je 26,822.934 SIT z vklju-
čenim DDV,

– pogodbena vrednost s povečano koli-
čino za sklop 3 je 12,979.247,33 SIT z
vključenim DDV,

– pogodbena vrednost s povečano koli-
čino za sklop 4 je 15,672.625,44 SIT z
vključenim DDV,

– pogodbena vrednost s povečano koli-
čino za sklop 5 je 19,805.763,60 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:
– sklop 1: 55,945.253,05 SIT z DDV,

50,608.320 SIT z DDV,
– sklop 2: 21,716.484,12 SIT z DDV,

20,194.110 SIT z DDV,
– sklop 3: 11,681.227,20 SIT z DDV,

10,865.782,70 SIT z DDV,
– sklop 4: 20,883.291,48 SIT z DDV,

12,678.175,67 SIT z DDV,

– sklop 5: 17,909.010 SIT z DDV,
17,272.144,80 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ur. l. RS, št. 60-61, z dne 12. 7.
2002, Ob-73832.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 10. 2002

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1/02 Ob-80320
1. Naročnik: UL – Fakulteta za farmaci-

jo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 7,

1000 Ljubljana, telefaks 42-58-031.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža PCR sistema za
kvantifikacijo in analizo nukleinskih ki-
slin v realnem času z viframovo halo-
gensko žarnico in hlajenim detektorjem
CCD za simultano detekcijo s štirimi spe-
cifičnimi fluorescenčnimi barvili.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no skladno s pridobljenim mnenjem Urada
za JN, po postopku s pogajanji, brez pred-
hodne objave (drugi odstavek 20. člen ZJN
– edini ponudnik).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omega, d.o.o., Ljub-
ljana, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
19,172.166,96 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: glej 7. točko.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dobavitelj je bil izbran na podlagi
mnenja Urada za javna naročila in zmožno-
sti, da edini zagotovi ustrezno raziskovalno
opremo v skladu z zahtevami in specifikaci-
jami naročnika.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Ob-80352
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
– Celje, tel. 03/42-50-300, faks
42-50-310, email: vodovod-kanalizaci-
ja@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 6. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava vodovodnega in kanalizacij-
skega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: najnižja cena po specifikaciji ma-
teriala brez DDV v posameznem sklopu.

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

1. Zagožen, d.o.o., Cesta ob železnici
3, 3310 – Žalec,

2. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno
101, 3000 – Celje,

3. Merkur, trgovina in storitve, d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, 4202 Naklo,

4. NSA, d.o.o., Malgajeva 2a, 3000 –
Celje.

7. Pogodbena vrednost:
1. Zagožen, d.o.o., Cesta ob železnici 3,

3310 – Žalec: 11,143.805,50 SIT,
2. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno 101,

3000 – Celje: 1,762.369,76 SIT,
3. Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta

na Okroglo 7, 4202 Naklo: 4,806.943,40
SIT,

4. NSA, d.o.o., Malgajeva 2a, 3000 –
Celje: 3,711.550 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. najvišje in najnižje cene po podsklopih:
– podsklop 1/1.1.: 1,014.076,80,

992.503,
– 1/2.4.: 216.213, 145.255,
– 1/5.: 1,470.180, 1,097.345,
– 1/7.: 4,849.188, 4,654.988,
– 2/1.1.: 1,669.127,50, 1,368.653,
– 2/2.2.: 156.440 111.350,
– 3/1.1.: 1,637.825,60, 1,376.863,50,
– 3/ 2.3.: 694.520, 576.745,
– 3/ 4. 2.: 591.600, 527.988,
2. najvišje in najnižje cene po podsklopih:
– podsklop 1/1.2.: 585.744,20,

529.899,76,
– 1/2.1.: 258.047, 105.795,
– 3/4.1.: 1,184.418, 1,126.675,
3. najvišje in najnižje cene po podsklopih:
– podsklop 1/ 2.2.: –, 582.843,90,
– 1/2.3.: –, 663.577
– 1/3.1.: 694.346, 482.337,80,
– 1/4.: 371.450, 239.805,
– 1/6.: 1,136.466, 965.188,
3/ 2.1.: –, 753.690,
3/ 2.2.: –, 642.149,70,
3/ 3.1. 519.120,30, 477.352;
4. najvišje in najnižje cene po podsklopih:
– podsklop 2/1.2.: –, 2,082.800,
– 2/2.1.: –, 1,628.750.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,Ob-69271.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 52/02 Ob-80361
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelki iz tekstila, Splošna bolnišnica
Maribor:
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1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. operacijski program,
4. kuhinjski program,
5. otroški program,
6. tekstil in tekstilni izdelki,
7. delovna obutev in delovna zaščita,
8. šivalni material,
9. galanterija, dekor in drugi tekstilni

izdelki,
10. delovna oblačila – beli program,
11. delovna oblačila – barvni program,
12. delovna oblačila za kuhinjo,
13. delovna oblačila za pralnico,
14. delovna oblačila za vzdrževalce.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna vrednost
posamezne vrste blaga – velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7; najnižja končna vre-
dnost skupine – velja za skupine 8, 9, 10,
11, 12, 13 in 14.

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

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana – za posamezne vrste bla-
ga iz skupin 1 do 7 ter za skupino 9;

2. Modni salon Zdenka, s.p., Rogoza na
Polju 10c, 2204 Miklavž – za posamezne
vrste blaga iz skupine 3 ter za skupino 10;

3. Veletrgovina Vema, d.d., Tržaška c.
65, 2000 Maribor – za posamezne vrste
blaga iz skupine 7 in za skupino 8;

4. Zatex, d.o.o., Vipavska c. 55, 5000
Nova Gorica – za posamezne vrste blaga
iz skupine 4;

5. Zaščita Ptuj, d.o.o., Rogozniška c.
14, 2250 Ptuj – za skupino 11 in 14;

6. Mika, d.o.o., Kolodvorska 3, 4000
Kranj – za posamezne vrste blaga iz skupi-
ne 1, 2, 3, 4 in 5 ter za skupino 12 in
skupino 13;

7. Bombažna predilnica in tkalnica Tr-
žič, d.d., Predilniška c. 16, 4290 Tržič –
za posamezne vrste blaga iz skupin 1 in 2.

7. Pogodbena vrednost: Sanolabor,
d.d. za skupino 9: 3,447.402 SIT; Modni
salon Zdenka za skupino 10: 3,447.402
SIT, Veletrgovina Vema, export-import, d.d.
za skupino 8: 1,109.549,34 SIT, Zaščita
Ptuj, d.o.o., za skupino 11: 5,144.940
SIT in za skupino 14: 167.176,80 SIT;
Mika, d.o.o. za skupino 12: 1,229.580
SIT in za skupino 13: 885.720 SIT.

Ponudbe za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6 in
7 niso primerljive zaradi različnega števila
primerljivih vrst blaga.

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

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe za skupine 1, 2, 3, 4, 5,
6 in 7 niso primerljive zaradi različnega
števila primerljivih vrst blaga.

1. skupina 8: 1,109.549,34 SIT;
1,109.549,34 SIT;

2. skupina 9: 3,447.402 SIT;
3,447.402 SIT;

3. skupina 10: 3,312.960 SIT;
2,299.440 SIT;

4. skupina 11: 5,378.010 SIT;
5,144.940 SIT;

5. skupina 12: 1,565.940 SIT;
1,229.580 SIT;

6. skupina 13: 1,108.296 SIT;
885.720 SIT;

7. skupina 14: 180.546 SIT;
167.176,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 8.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001,
Ob-56766.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51/9/02 Ob-80362
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila in material za prehrano,
Splošna bolnišnica Maribor:

11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in

ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudnikove specifikacije ponudbe s ce-
nami za posamezno skupino.

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

1. Gramis, d.o.o., Noršinksa 3, 9000
Murska Sobota: za skupino agrumi, trop-
sko, lupinasto, suho in ostalo sadje;

2. Mercator, d.d. Market program sa-
dje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Mari-
bor: za skupino zelenjava sveža in naravno
kisana in za skupino sadje domače.

7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in na-

ravno kisana: 2,572.682,60 SIT,
13. za skupino sadje domače:

1,239.629,95 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupina-

sto in ostalo sadje: 527.010 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina zelenjava sveža in naravno

kisana: 3,432.238,90 SIT; 2,572.682,60
SIT;

2. skupina sadje domače: 1,592.100
SIT; 1,239.629,95 SIT;

3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 570.710 SIT; 527.010 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba velja za čas od 1. 10.
2002 do 30. 10. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001,
Ob-54070.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 351-03-6/02-34 Ob-80100
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koro-
škem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova Koroške osred-
nje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne
na Koroškem (gradbeno, obrtniška in in-
stalacijska dela) za trakte B, C, C’ in F
“Obnova knjižnice”.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena: 80 točk,
– reference: 15 točk,
– variantne ponudbe: 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Igerc, Mi-
ran Igerc, s.p., Dobja vas 200, 2390 Ravne
na Koroškem.

7. Pogodbena vrednost:
383,333.333,33 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 50%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 460,404.703,50 SIT in
450,280.933,30 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 411-01-25/02 Ob-80101
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: komunalna ureditev
Obrtne cone Ob Bobnu – II. faza – prila-
goditev uvoza, oporni zid, Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
prednosti, kakovost, garancijska doba; ute-
meljitev: ugodna cena, zadostna tehnična
opremljenost, reference, najdaljša garancij-
ska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost Hrastnik, d.o.o., Dolska cesta
9, 1430 Hrastnik.
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7. Pogodbena vrednost:
35,838.856,21 SIT.

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

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

nudbe: 42,632.405,42 SIT,
35,656.276,80 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: 21. 10. 2002.

Občina Hrastnik

Št. 352-05-62/02 Ob-80105
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja

25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidrice-
vo.igor@siol.net.

3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: kanalizacija v Apačah –
vzhod, I. faza del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, garancijski
rok in plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
40,490.164,55 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 64,943.028 SIT; 40,490.164,55
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Občina Kidričevo

Ob-80155
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stavbenik d.o.o., Ulica
15. maja 16, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
268,088.238,16 tolarjev z 20% DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 359,322.708,30 tolarjev,
268,088.238,16 tolarjev.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 20/02 Ob-80189
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-35-400.

3. Datum izbire: 5. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
Betatrona in Van de graafa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradis, d.d., Ulica
Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 123,814.984
SIT (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 149,767.920,57 SIT,
123,814.984 SIT,

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Inštitut “Jožef Stefan”

Št. 2/02 Ob-80193
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Go-

renjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, faks 04/202-67-18, e-mail: sta-
ne.vidmar@ozg-kranj.si.

3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnove v ZD Jesenice
po prilogi II – št. podskupine: 504. Dela so
oddana v celoti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najcenejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinar – Gradnje ST
d.o.o., Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 45,175 mio
SIT.

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

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

nudbe: 62 mio SIT in 45,175 mio SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Ob-80261
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 07/393-47-00, faks
07/393-47-10.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka višja
šola – Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– 80% ponudbena cena,
– 10% izjava o plačilu situacij,
– 10% reference.
Izbran je ponudnik, ki je dosegel največ

točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

bilo dodeljeno naročilo: GPI Tehnika
d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 145,580.875
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 173,702.106 SIT, 137,825.684
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Kmetijska šola Grm, Novo mesto

Št. 54 Ob-80268
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

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

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja razširitve zbir-
nega centra za prevzem odpadkov na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena največ 80 točk,
– rok izvedbe največ 20 točk.
Izbrani izvajalec je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z DDV je 24,701.937 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5, od tega
ena nepravilna.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: najvišja ponudba z DDV je
27,433.128 SIT in najnižja ponudba z DDV
je 23,219.057 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Snaga Javno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 400-04-2/2002 Ob-80318
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za oko-

lje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja potresne opa-
zovalnice Gornji Cirnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel višje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: HIS, podjetje za uvoz-iz-
voz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodo-
vodna 97, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,557.179,60
SIT z DDV.

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

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

nudbe: 11,256.254,92 SIT z DDV;
8,557.179,60 SIT z DDV.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

MOP, Agencija RS za okolje

Ob-80331
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 ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela – RTP Dobrava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kograd Gradnje d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
27,727.873,60 SIT.

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

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

be: 27,727.873,60 SIT; 27,399.570 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,

Maribor

Ob-80332
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 ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava in montaža Alu
oken; poslovna stavba Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kograd Gradnje d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 23.652.573
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 31,576.800 SIT; 21,827.269 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 10. 2002.
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor

Ob-80333
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 ulica 2, 2000 Mari-
bor; faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela RTP Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kograd Gradnje d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
19,924.322,60 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,741.307 SIT; 18,848.380 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 10. 2002.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Ob-80334
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 21. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja sekundarnega
vodovoda Podkraj – Stebovnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),

– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,

roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidroplanum, d.o.o., Par-
tizanska 24, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
45,626.380,80 SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,697.832 SIT (z
vključenim DDV).

9. Število prejetih ponudb: 6 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 57,752.182,43 SIT (z vključenim
DDV), 45,626.380,80 SIT (z vključenim
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-80389
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predor Karavanke; sa-
nacija predora na območju od km
0+730 do km 0+825.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
325,264.458,73 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 340,488.418,60 SIT in
325,264.458,73 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 101-102 z dne 14. 12.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-80390
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku avtoceste A1 0054
Logatec – Unec od km 2,000 do km
4,150.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Prrimorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
138,073.981,20 SIT.

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

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

nudbe: 144,964.628,40 SIT in
138,073.981,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

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

Št. 411-01-26/02 Ob-80395
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev R1-221/1221
Trbovlje–Hrastnik od km 8100 do 8300.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
prednosti, kakovost, garancijska doba, ute-
meljitev: najnižja cena, zadostna tehnična
opremljenost, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
93,456.526,20 SIT.

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

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

be: 122,007.247,80 SIT,
118,707.634,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Občina Hrastnik

Št. 72/02 Ob-80412
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: sanacija mostu čez Sa-
vo v Brestanici na R2-422/1333 v km
16+000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana,
Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 227,683.483
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 232,068.131 SIT, 220,859.518 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 74/02 Ob-80413
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: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-403/1075 Železniki (Sv. Anton – Tr-
nje) od km 8.400 – 9.180.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 237,830.871
SIT.

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

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

be: 255,246.324 SIT, 237.830.871 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: 25. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 81/02 Ob-80414
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev pasu za levo
zavijanje na počivališču Mislinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 28,906.066
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,163.690 SIT, 28,906.065 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 82/02 Ob-80415
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: križišče Kranj vzhod na
G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 64,136.370
SIT.

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

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

nudbe: 69,992.720 SIT, 64,136.370 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 83/02 Ob-80416
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev na regional-
ni cesti R2-425 odsek 1419 Pesje – Ve-
lenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Asfalti d.o.o., Svržnjako-
va 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 28,473.684
SIT.

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

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

nudbe: 29,806.643 SIT, 28,473.684 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 72/02 Ob-80417
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: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev na regional-
ni cesti R2-419 odsek 1203 Soteska–
Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 20.700.000
SIT.

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

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

nudbe: 40.350.699 SIT, 38.294.099 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 87/02 Ob-80418
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev na regional-
ni cesti R1-221 odsek 1222 Hrastnik –
Šmarjeta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16.821.685
SIT.

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

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

be: 17.517.818 SIT, 16.821.685 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 91/02 Ob-80419
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: preplastitev ceste
R3-621/1412 Kalce – Col.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Ajdovšči-
na, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 98,653.012
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 148,003.674 SIT, 141,460.484 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 92/02 Ob-80420
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: preplastitev ceste
RT-913/6105 Postojna – Predjama.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Ajdovšči-
na, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 94,136.850
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 98,489.500 SIT, 94,136.850 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: 25. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 93/02 Ob-80421
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: preplastitev ceste
R3-655 odsek 6643 Dolenja vas – Go-
tenica – Kočevska reka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,299.899
SIT.

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

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

nudbe: 49,976.268 SIT, 48,299.899 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 94/02 Ob-80422
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: sanacija podpornega zi-
du na cesti R2-428/1250 v km 6+950
do km 7+050.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUH Ljubljana d.d., Haj-
drihova 28, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,114.331
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 46,828.432 SIT, 29,114.331 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 95/02 Ob-80423
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: preplastitev ceste
R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistri-
ca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15.maja
14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 73,845.582
SIT.

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

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

nudbe: 77,346.030 SIT, 73,845.582 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 96/02 Ob-80424
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: preplastitev na cesti R
216, odsek Žužemberk – Dvor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 186,097.310
SIT.

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

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

nudbe: 188,505.130 SIT, 186,097.310
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: 25. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 97/02 Ob-80425
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: preplastitev ceste G
101, odsek Ljubelj – Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 38,904.106
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,420.436 SIT, 38,904.106 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 98/02 Ob-80426
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: izdelava zapornega slo-
ja na regionalni cesti R3-639, odsek
1141 Ljubljana (Šentvid) Vodice od km
6.000 do km 6.700.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,599.636
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,292.096 SIT, 28,599.636 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 99/02 Ob-80427
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: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R3-697/5514 Nazarje – Gornji Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 45,631.474
SIT.

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

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

nudbe: 49,916.837 SIT, 45,631.474 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 100/02 Ob-80428
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: preplastitev ceste
RT-904/1093 Jezero – Savica I.faza od
km 1+800 do km 3+300.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Je-
zerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 154,105.514
SIT.

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

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

be: 160,522.693 SIT, 154,105.514 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 103/02 Ob-80429
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: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija mostu in ceste
v območju čez Koritnico na cesti
R1-206/1029 Trenta-Bovec v km
22+050.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Ajdovšči-
na, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 128,993.753
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 135,001.269 SIT, 111,557.179
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 104/02 Ob-80430
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: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija podpornega zi-
du na cesti G2-102/1036 Želin – Spod-
nja Idrija v km 8.600.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP ZIDGRAD Idrija d.d.,
Vojkova 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 152,444.669
SIT.

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

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

nudbe: 166,718.637 SIT, 146,494.438
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: 25. 10. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 106/02 Ob-80431
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. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok v Brengovi na cesti R2-439/1305.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis NG d.d. Lavričeva
3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 47,678.088
SIT.

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

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

nudbe: 49,764.000 SIT, 47,678.088 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: 25. 10. 2002.
Direkcija RS za ceste

Ob-80432
1. Naročnik: Slovenska kinoteka, v ime-

nu in za račun Mestne občine Ljubljana, po

pooblastilu št. 460-96/2001, z dne 8. 3.
2002, skladno z 22. členom ZJN-1.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta
38, 1000 Ljubljana, marjan.rozman@kino-
teka.si.

3. Datum izbire: 3. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela pri adaptaciji prostorov umetniške-
ga kina “Kino Ljubljanski dvor”, Kolod-
vorska ulica 13, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIVO družba za gradnjo,
inženiring in vodenje investicij, d.o.o., Dvo-
rec Sela, Zaloška 69, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
53,491.285,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 20,939.021,62 SIT.

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

nudbe: 87,694.239,60 SIT;
72,805.277,95 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je, skladno z razpisno do-
kumentacijo, točka 5.8.7 navodil ponudni-
kom, izbral ponudbo najugodnejšega po-
nudnika v obsegu predvidenih sredstev in
iz ponudbe črtal neprioritetna dela in opre-
mo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Po pooblastilu Mestne občine
Ljubljana:

Slovenska kinoteka

Št. 60-4007/02 Ob-80437
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,

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

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Prečni, v skupni dolžini 833 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vidic Stanislav, s.p., Čr-
mošnjice 53a, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
19,688.849,54 SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,985.314,18 SIT z DDV in
19,688.849,54 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68513.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

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. 02/320358 Ob-80106
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-48-30; faks
306-48-32.

3. Datum izbire: 27. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja

podhoda pod Kržičevo ulico v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na podlagi ponudbene cene
in referenc je najugodnejši ponudnik zbral
največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56.

7. Pogodbena vrednost:
342,454.475,83 SIT.

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

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

nudbe: 375,627.535,30 SIT,
342,454.475,83 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. 11 z dne 11. 2.
2002, Ob-63577.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Ljubljana

Št. 02/320502 Ob-80107
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-48-30; faks
306-48-32.

3. Datum izbire: 1. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradnja ko-

munalne infrastrukture v Podutiku v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi ponudbene cene
in referenc je najugodnejši ponudnik zbral
največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidrotehnik d.d., Ljublja-
na, Slovenčeva 97.

7. Pogodbena vrednost:
232,381.437,72 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 39,311.758 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 279,223.761,12 SIT,
232,381.437,72 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 11 z dne 11. 2.
2002, Ob-63713.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Ljubljana

Št. 1566/02 Ob-80127
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 10.000 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VTG-Lehnkering AG, Na-
gelsweg 34, Hamburg, Zvezna republika
Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 207.000 EUR
brez DDV oziroma 240.120 EUR z DDV
domicilne države.

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

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

nudbe: 1,35 EUR/m3/mes, 1,15
EUR/m3/mes.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67103.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 1566/02 Ob-80128
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 10.000 neosvinčenega motornega
bencina super NMB 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Weser Petrol GmbH &
Co., Cuxhavener Straße 42/44, Bremen,
Zvezna republika Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 189.600 EUR
brez DDV oziroma 219.936 EUR z DDV
domicilne države.

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

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

nudbe: 1,68 EUR/m3/mes, 1,50
EUR/m3/mes.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67103.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 1566/02 Ob-80129
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 15.000 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Weser Petrol GmbH &
Co., Cuxhavener Straße 42/44, Bremen,
Zvezna republika Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 318.600 EUR
brez DDV oziroma 369.576 EUR z DDV
domicilne države.

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

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

be: 1,35 EUR/m3/mes, 1,15 EUR/m3/mes.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67103.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 1566/02 Ob-80130
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 20.000 m3 neosvinčenega motorne-
ga bencina super NMB 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VTG-Lehnkering AG, Na-
gelsweg 34, Hamburg, Zvezna republika
Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 360.000 EUR
brez DDV oziroma 417.600 EUR z DDV
domicilne države.

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

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

nudbe: 1,68 EUR/m3/mes, 1,50
EUR/m3/mes.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49096.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67103.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.
Zavod Republike Slovenije za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov

Št. 3350-8/2002-9 Ob-80158
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava in

izgradnja lokalnih računalniških ožičenj
za vzpostavitev delovanja e-šol in splet-
nih kavarn.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila:

– cena ponudbe,
– rok dobave,
– čas garancije,
– odzivni čas.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da sta
v predmetnem naročilu ponudbi cenovno
ugodni in ustrezni, glede na zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: Advant d.o.o., Vodovodna
101, Ljubljana,

– sklop B: Unistar LC, d.o.o., Kotnikova
32, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 13,000.000 SIT,
– sklop B: 7,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: javni razpis OMLM.IT-7/2001 v Ura-
dnem listu RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 3350-7/2002-13 Ob-80159
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 10. 2001.
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4. Vrsta in obseg storitev: nakup raču-
nalniške strojne in programske opreme
za vzpostavitev delovanja e-šol, spletnih
kavarn in za potrebe ministrstva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila:

– cena ponudbe,
– rok dobave,
– čas garancije,
– odzivni čas.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da sta
v predmetnem naročilu ponudbi cenovno
ugodni in ustrezni, glede na zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– podjetje Oria Computers d.o.o., Polje
4, Zagorje ob Savi, se izbere za naslednje
vrste opreme (sklop A):

– namizni računalnik – osnovni,
– namizni računalnik – napredni,
– laserski tiskalnik,
– Access point 802.11 B;

– podjetje Unistar LC d.o.o., Kotnikova
32, Ljubljana, se izbere za naslednje vrste
opreme (sklop B):

– prenosni računalnik,
– strežnik,
– ink-jet tiskalnik,
– LCD projektor,
– UPS,
– HUB in SWITCH 12 port in 24 port,
– ISDN usmernik,
– ADSL usmernik,
– najeta linija usmernik,
– videokonferenčni sistem,
– miška COM,
– miška USB,
– Flash memory;

– podjetje Lancom d.o.o., Tržaška c. 62,
Maribor, se izbere za naslednje vrste opre-
me (sklop C):

– 17" monitor,
– 17" LCD monitor,
– optični čitalec,
– komunikacijska omara.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 40,000.000 SIT,
– sklop B: 30,000.000 SIT,
– sklop C: 3,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: javni razpis OMNM.IT-5/2001, v Ura-
dnem listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001
in javni razpis OMPO.IT-8/2001 v Uradnem
listu RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 10. 2002.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št.  4803 Ob-80260
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).

2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-
trarna Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško; faks: 07/4921-528, tel.:
07/4802-327; e-mail:jasna.bozic-pa-
vlic@nek.si.

3. Datum izbire: naročilo izdano 11. 10.
2002.

4. Vrsta in obseg storitev: Replace-
ment/Upgrading of water pre-treatment
plant (PW) and water demineralisation
and polishing plant (WT) (projekt zame-
njave sistema za predelavo in pripravo
tehnološke vode za Nuklearno elektrar-
no Krško).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: natančna merila za dodeli-
tev naročila so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji (Tehnična rešitev - oprema,
vzdrževanje, tranzicijski čas, predlagana
konfiguracija; Terminski plan; Ekološki vpli-
vi-potrebne kemikalije in njihova kategoriza-
cija, količina odpada, vsebina odpada; Re-
ference; Komercialni kriteriji - cena, garan-
cije, fin. zavarovanja, metoda plačila).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IONICS ITALBA S.p.A, Via
Livraghi 1/B, 20126 Milano Italia.

7. Pogodbena vrednost:
1.116,728.424 SIT (=EUR 4,939.200).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: EUR 1,300.000 (=
293,930.000 SIT).

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

be: EUR 4,900.770 (=1.108,036.632 SIT)
in EUR 4,939.200 (= 1.116,728.424 SIT).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ./

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: št. 4803, Ob-64293.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 10. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. NAB.LN-029/2002 Ob-80267
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krš-
ko, tel. 07/48-02-00, faks: 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava “Turn

over“ paketov (TOP) za modifikacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: obseg del oziroma aktivno-
sti v skladu s tehnično specifikacijo zahte-
vajo usposobljeno in kvalificirano delovno
silo, ki mora izpolnjevati specifične zahteve
NEK, ki so: poznavanje vseh procesnih po-
stopkov, regulative in standardov, usposob-
ljenost za izvajanje aktivnosti na specifični
opremi NEK, ki je dokazljivo na osnovi uspe-
šnih referenc in formalnih dokazil. Prav tako
je potrebno upoštevati tudi principe, ki so
določeni s samim Programom fizičnega va-
rovanja NEK, kjer je možno zaradi izvajanja
preventivnih varnostnih razlogov in posle-
dične stalnosti osebja in institucij, aktivnosti
izvesti le s kvalificiranim osebjem predlaga-
nega izvajalca ARTES, d.o.o., Velenje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ARTES, d.o.o., Velenje,
Efenkova c. 61, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 19,958.400
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,958.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

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

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 10. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 17123-03-403-50/2002 Ob-80271
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. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega naročila je cenitev nepremičnin, in
sicer zajema štiri sklope:

– sklop 1: cenitev kompleksa prečrpa-
vališča Stara vas v Krškem in poslovno in-
dustrijskega objekta Jutranjka v Brežicah;

– sklop 2: cenitev nepremičnin, last ob-
čine Kočevje;

– sklop 3: cenitev nepremičnin, last Gid-
grad d.d. Lendava;

– sklop 4: cenitev nepremičnin, last ob-
čine Metlika;

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih služb
vlade št. 466-4/01, za priznanje sposobno-
sti za vrednotenje državnega premoženja (iz-
bor cenilcev): nepremičnin (poslovnih pro-
storov, stanovanj in stanovanjskih hiš, pre-
možnih objektov, stavbnih zemljišč) in pre-
mičnin (prevozni sredstev, opreme poslovnih
prostorov in stanovanj) je na povabilo k od-
daji ponudbe prispelo 10 pravočasnih in pra-
vilnih ponudb. Naročnik je ponudbe ocenil
na osnovi merila »cena« ter po posameznih
sklopih izbral najcenejšo ponudbo kandida-
ta, kot je navedeno v 6. točki te objave.

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

– za sklope 1, 2 in 4: Rado Pintar, Be-
nedičičeva pot 11, 4000 Kranj,

– za sklop 3: Marija Toplak, Stojnici
135a, 2281 Markovci.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

173.500 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

86.000 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

130.000 SIT – skupna bruto cena,
– pogodbena vrednost za sklop 4 je

73.000 SIT – skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– z sklop 1: 478.000 SIT – po skupni

bruto ceni, 173.500 SIT – po skupni bruto
ceni,
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– z sklop 2: 428.000 SIT – po skupni
bruto ceni, 86.000 SIT – po skupni bruto
ceni,

– za sklop 3: 379.500 SIT – po skupni
bruto ceni, 130.000 SIT – po skupni bruto
ceni,

– za sklop 4: 338.100 SIT – po skupni
bruto ceni, 73.000 SIT – po skupni bruto
ceni.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano z dne 25. 7. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 11/01.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 26055/02 Ob-80319
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-53-32.

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sukcesivno

organiziranje letalskih prevozov in na-
mestitvenih aranžmajev za obdobje
šestih mesecev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena letalskih prevozov, čas
odpovedi leta, število pooblastil posamez-
nega letalskega prevoznika, cena namesti-
tvenih aranžmajev, čas odpovedi aranžma-
jev. Ponudba izbranega izvajalca je bila eko-
nomsko najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Airpass, d.o.o., Turistič-
na agencija, Vošnjakova 16, 1000 Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: do
30,000.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,409.699 SIT, 3,445.056 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 45 z dne 24. 5. 2002, Ob-69645.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-68487.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 220-2/01 Ob-80326
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, faks 01/431-60-35.
3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno letal-

sko umerjanje radionavigacijskih siste-
mov.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena ure letalskega umerjanja z
vsemi dodatnimi stroški (20%), cena prilet-
ne letalske ure (10%), cena dodatne ure

(20%), celoletna cena letalskega umerjanja
(30%), cena specialnega neplaniranega le-
talskega umerjanja z vsemi dodatnimi stro-
ški (10%) in plačilni pogoji (popusti, stalnost
cen, pavšalna cena) (10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Aerodata Flight Inspecti-
on GmbH, Hermann-Blenk-Strasse 34,
38108 Braunschweig, Germany.

7. Pogodbena vrednost: 124.500 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 179.797 EUR in 124.500 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 21. 6.
2002, Ob-72565 in Ob-72566.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 19. 4. 2002, Ob-67564 in
Ob-67565.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 10. 2002.

Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 220-2/01 Ob-80327
1. Client: Ministry of Transport, Civil Avia-

tion Authority of the Republic of Slovenia.
2. Client’s address: Kotnikova 19a, 1000

Ljubljana, Fax No.: +386 01 431 60 35.
3. Date of the selection: 4. 10. 2002.
4. Type and extent of services: regular

flight inspection of radio navigation sy-
stems, (Annex 1A, point 1).

5. Bid assessment criteria and argu-
mentation of the selection: price per hour
including all additional costs (20%); price
per ferry time hour (10%); price per extra
hour (20%); price of the whole service per
year including all additional costs and maxi-
mal number of flights and number of hours
yearly still allowed (30%); price of special
and unsceduled flight inspections (10%);
and the terms of payment including discoun-
ts, firm prices, lump prices (10%).

6. Contactor’s name and address: Ae-
rodata Flight Inspection GmbH,
Hermann-Blenk-Strasse 34, 38108 Braun-
schweig, Germany.

7. Contract price: 124.500 EUR.
8. Price awarded to sub-contractors: /
9. Number of the received bids: 2.
10. Contract price of the most expen-

sive and the least expensive bid: 179.797
EUR and 124.500 EUR.

11. Other information on the procure-
ment: /

12. Date and reference of publication
of the first phase of the restricted proce-
dure of the public invitation for tenders:
21 June 2002, Ob-72565 and Ob-72566

13. Reference of publication of the pre-
vious invitation for tenders: 19 April 2002,
Ob-67564 in Ob-67565.

14. Date of sending the request for
publication: 25. 10. 2002.

Civil Aviation Authority of
the Republic of Slovenia

Št. 49/3139/2002 Ob-80344
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32.

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava štu-

dij za potrebe GJS PEE, in sicer št.: 2.
Analiza slovenskega prenosnega omre-
žja za leto 2002, 4. Povečanje učinkovi-
tosti prenosnih omrežij z vpeljavo moni-
toringa termičnih obremenitev, 3. del
(zaključni del), 5. Izgradnja meteorolo-
škega monitoringa prenosnega omre-
žja, 2. del, 6. Koordinacija izolacije pri
110 kV nadzemnih vodih, 8. Izdelava
globalne ocene stanja in preostale živ-
ljenjske dobe energetskih transforma-
torjev v PEE.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na osnovi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: študija št. 2: ABB, d.o.o.,
Toplarniška, 1000 Ljubljana; št. 4 in 5: Ar-
tes, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje; št.
6 in 8: Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: št. 2:
18,201.196 SIT; št. 4: 7,800.000 SIT; št.
5: 8,640.000 SIT; št. 6: 11,760.000 SIT;
št. 8: 13,200.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: za vsako štu-
dijo po ena ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za št. 1: 18,201.196 SIT,
18,201.196 SIT; št. 4: 7,800.000 SIT,
7,800.000 SIT; št. 5: 8,640.000 SIT,
8,640.000 SIT; št. 6: 11,760.000 SIT,
11,760.000 SIT; št. 8: 13,200.000 SIT,
13,200.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: odprti postopek je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 67-98 z dne 2. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 10. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-80387
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, e-naslov: lan@psih-kli-
nika.si.

3. Datum izbire: sklep z dne 2. 10.
2002, pravnomočen 26. 10. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
razdeljevanje gotovih obrokov hrane s
predhodnim prevzemom delavcev kuhi-
nje ter najemom prostorov, opreme in
inventarja prehrambene službe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: s strani enega od ponudni-
kov je bil vložen zahtevek za revizijo postop-
ka za oddajo javnega naročila. Zaradi ute-
meljenosti zahtevka je naročnik postopek
oddaje javnega naročila razveljavil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

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

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

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 48 z dne 31. 5.
2002, Ob-70322.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65129.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 10. 2002.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 110-1/02 Ob-80391
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: primerjalna

študija variant poteka hitre ceste na od-
seku Jagodje–Lucija in priključne ceste
za Piran in Portorož.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe so
bila: reference s področja razpisanih del, od-
govorni nosilec del, odgovorni nosilci v delov-
ni ekipi in ponudbena cena razpisanih del.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Investbiro Koper, Trg Bro-
lo 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 10,821.120
SIT.

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

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

nudbe: 11,920.800 SIT, 10,821.120 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: 25. 10. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih

izvajalcev gradenj
(92. člen)

Št. 623/04 Ob-80190

Javni poziv
za vpis oziroma obnovitev vpisa v
seznam zainteresiranih izvajalcev

gradenj
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi 92.

člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) poziva člane OZS, da se vpišejo
v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj
za izvajanje javnih naročil; tiste izvajalce, ki
so se vpisali v seznam v preteklem obdobju
pa poziva, da po preteku enega leta od

datuma vpisa obnovijo svoj vpis v seznam
zainteresiranih izvajalcev gradenj.

Na podlagi 92. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Obrtna zbornica Slove-
nije pooblaščena za vodenje seznama zain-
teresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje jav-
nih naročil. Med gradnje po določilih ZJN-1
spadajo: splošna dela na področju stavb in
nizkih gradenj ter rušenje, gradnja objektov
ter delov objektov, nizke gradnje, inštalacije
pri gradnjah in zaključna gradbena dela.

V vlogi za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj predlagatelj navede na-
slednje podatke:

– firmo in sedež,
– ime, priimek ter naslov zastopnika ozi-

roma pooblaščenca,
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila

o izpolnjevanju pogojev za vpis, in sicer:
1. potrdilo pristojnega organa o registra-

ciji predlagatelja pri pristojnem organu drža-
ve, v kateri ima sedež. Za domače pravne
subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih
družb izpisek iz sodnega registra, za samo-
stojne podjetnike posameznike pa kopija
vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov po-
sameznikov;

2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču;

3. potrdilo, da predlagatelju v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met vpisovanja v seznam zainteresiranih iz-
vajalcev gradenj. V RS navedeno potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje;

4. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, in sicer obrtno dovo-
ljenje iz katerega je razvidno, da opravlja
dejavnost gradbeništva, kot je določena v
Uredbi o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti;

5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene ose-
be, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vo-
djo del po Zakonu o graditvi objektov. Prija-
vi se priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali
pogodbe o delu in dokazila o vpisu te ose-
be v seznam pooblaščenih inženirjev pri In-
ženirski zbornici Slovenije oziroma kopijo
spričevala o končanem šolanju in kopijo po-
trdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Pisne vloge na obrazcu ZJN-2, obrazci
so na razpolago na Obrtni zbornici Sloveni-
je in na območnih obrtnih zbornicah, pre-
dlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo priporočeno s povratnico
na naslov: Obrtna zbornica Slovenije, Sek-
cija gradbincev, Celovška 71, 1000 Ljublja-
na, s pripisom: »za seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj«.

Predlagatelj, samostojni podjetnik, vloži
vlogo sam ali po zastopniku oziroma poo-
blaščencu, pravna oseba pa po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblašče-
ni osebi.

Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka vpi-
sa v seznam in vodenja seznama zainteresi-
ranih izvajalcev gradenj (nadomestilo v letu
2002 znaša 8.600 SIT, za vloge, ki bodo
prispele v letu 2003 bo znesek določen
naknadno). Znesek se plača na transakcij-
ski račun: Obrtna zbornica Slovenije, št.
17000-0000040195, pri SIB d.d., Ljublja-
na, sklic 200 060.

V seznam se lahko vpišejo tudi izvajalci
iz tujine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
v kolikor ima Republika Slovenija z državo v
kateri imajo sedež, sklenjen poseben spo-
razum.

Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtev-
kov, ki bodo predložili popolne vloge in iz-
polnjevali pogoje posredovano v roku 30
dni od vložitve popolnega zahtevka. Potrdi-
la veljajo eno leto od datuma vpisa v sez-
nam.

Dodatne informacije ter naročila obraz-
cev za vpis: Obrtna zbornica Slovenije, Sek-
cija gradbincev, tel. 01/58-30-540, e poš-
ta: janko.rozman@ozs.si.

Obrtna zbornica Slovenije

Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
obnovo jezovnih zapornic in vtočnih rešetk
HE Plave–jez Ajba, naročnik Soške elek-
trarne Nova Gorica d.o.o., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002, Ob-79530, Št. 37/20, se znesek v
8. točki popravi in se pravilno glasi:

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 60.000 SIT (v ce-
ni je vključen DDV) je potrebno plačati na
TRR 04750-0000545385 pri Nova KBM,
d.d., Maribor.

Uredništvo

Popravek

Ob-80396
V javnem razpisu za zbiranje ponudb za

prodajo pšenice, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79550, se 6. in 8. točka popravita in
pravilno glasita:

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti na TR
01100-6030230073.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevze-
mom pšenice na TR 01100-6030230073
ali v roku 30 dni po prevzemu pšenice, če
zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo
mora dostaviti v roku petih delovnih dni po
podpisu pogodbe. Bančna garancija se mo-
ra glasiti na vrednost pogodbene količine
pšenice in z rokom dospelosti 15 dni po
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preteku obveznosti plačila. Položena kavci-
ja se v primeru takojšnega plačila všteje v
kupnino oziroma se v primeru plačila z odlo-
gom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti v roku petih delovnih dni, brez obre-
sti.

Ostale točke v objavi javnega razpisa za
zbiranje ponudb za prodajo pšenice osta-
nejo nespremenjena.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-80355
Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o

spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (Ur. l. RS, št. 60/99), 11. člena Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96, 34/96, 60/99 in 67/01), Splošnih
pogojev poslovanja Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja
(Ur. l. RS, št. 45/02) ter Sklepa Vlade RS z
dne 23. 5. 2002 o poslovnem in finančnem
načrtu Javnega sklada za leto 2002 ter Skle-
pa Vlade št. 303-06/2001-2 z dne 6. 6.
2002 in Uredbe o vrednosti meril za določi-
tev območij s posebnimi razvojnimi proble-
mi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila
(Ur. l. RS, št. 59/00) objavlja Javni sklad
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja

javni razpis
za sofinanciranje priprave projektov

gospodarskega sodelovanja s Slovenci
v zamejstvu v obmejnem prostoru z

Italijo, Avstrijo in Madžarsko
I. Naročnik
Javni sklad Republike Slovenije za regi-

onalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.

II. Prijavitelj in nosilec projekta
Projekt na razpis prijavi občina, ki je no-

silec projekta in prijavitelj in ki meji neposre-
dno z Republiko Italijo, Republiko Avstrijo in
Madžarsko, in sicer: Piran, Izola, Koper,
Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Miren –
Kostanjevica, Nazarje, Nova Gorica, Brda,
Kanal, Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska
Gora, Jesenice, Žirovnica, Tržič, Jezersko,
Solčava, Črna na Koroškem, Mežica, Pre-
valje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Mu-
ta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Selnica ob
Dravi, Maribor, Kungota, Šentilj, Gornja
Radgona, Radenci, Tišina, Cankova, Roga-
šovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Ho-
doš, Moravske Toplice, Kobilje, Dobrovnik
in Lendava.

III. Predmet razpisa
Sofinanciranje priprave projektov gospo-

darskega in družbenega (regionalni razvoj)
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu iz obmo-
čja ob meji z Republiko Italijo, Republiko
Avstrijo in Madžarsko. Osnovni namen je nu-
diti finančno podporo pripravi projektov go-
spodarskega sodelovanja, ki se vključujejo v
programe čezmejnega sodelovanja, podprte
s strani programov INTERREG IIIA in Phare
CBC. Cilj razpisa je predvsem pospeševanje
povezovanja gospodarstva na lokalni ravni in
razvoja dejavnosti čezmejnega značaja, ki bo-

do povečale sposobnost lokalnih in regional-
nih oblasti za razvijanje in izvajanje skupnih
projektov v obmejni regiji. Do financiranja v
okviru razpisa so upravičene vse gospodar-
ske in družbene dejavnosti, ki so v skladu s
prednostnimi cilji Skupnih programskih do-
kumentov INTERREG IIIA in Phare CBC za
obdobje 2000–2006 sprejetih za posamez-
no obmejno območje, regionalnih razvojnih
programov obmejnih regij in z Resolucijo o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v so-
sednjih državah in s tem povezanimi naloga-
mi državnih in drugih dejavnikov Republike
Slovenije (RePASM) – Uradni list RS, št.
35/96, sprejete leta 1996 v Državnem zbo-
ru Republike Slovenije.

Primerni so projekti naravnani k prepoz-
navnosti regije, medsebojnemu povezova-
nju in sodelovanju na področju podjetniš-
tva, malega gospodarstva, turizma in razvo-
ja podeželja, zlasti projekti povezani z ohra-
njanjem in promocijo naravne in kulturne
dediščine ter koriščenjem obnovljivih ener-
getskih virov.

Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko občine, ki mejijo nepo-

sredno z Republiko Italijo, Republiko Avstri-
jo in Madžarsko in zagotavljajo sodelovanje
s predstavniki slovenskih gospodarskih or-
ganizacij in združenj v zamejstvu. Prijavitelj
mora predložiti pismeno izjavo o sodelova-
nju ter skupni delovni načrt, ki vsebuje refe-
rence slovenskih gospodarskih in družbe-
nih organizacij v zamejstvu, o izkušnjah pri
izvajanju projektov čezmejnega značaja.

Najnižja celotna vrednost posameznega
prijavljenega projekta mora znašati najmanj
1,000.000 SIT (z DDV), najvišja vrednost
posameznega projekta pa 5,000.000 SIT
(z DDV). Projektom bo zagotovljeno sofi-
nanciranje v višini do 80% vrednosti sku-
pnih stroškov priprave projektov.

Zahtevana dokumentacija:
– izpolnjena prijavnica;
– parafirani vzorec pogodbe;
– izjava regionalne razvojne agencije, da

je prijavljeni projekt v skladu s prioritetnimi
cilji Skupnega razvojnega programa INTER-
REG IIIA in Phare CBC za obdobje 2000–
2006 in ustreznim regionalnim razvojnim
programom ter Resolucijo Državnega zbora
iz leta 1996;

– izjava ustrezne slovenske gospodarske
ali družbene organizacije v zamejstvu;

– skupni delovni načrt;
– reference vodje projekta in sodelav-

cev.
Merila za izbiro projektov
– prispevek h gospodarski krepitvi ob-

mejnega območja, na osnovi ocene stro-
kovne komisije – do 25 točk;

– celovita gospodarska in družbena kre-
pitev Slovencev v zamejstvu, na osnovi oce-
ne strokovne komisije – do 25 točk.

– celovita kakovost ter trajnostni učinek
projekta, po oceni strokovne komisije – do
10 točk;

– zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani zasebnega in/ali podjetniškega sek-
torja, do 20 točk (po formuli: sofinanciranje
tretjega partnerja * 20/Skupaj – zaprošena
sredstva);

– prispevek projekta k blažitvi vpliva dr-
žavne meje, na osnovi ocene strokovne ko-
misije – do 10 točk;

– reference vodje projekta in morebitnih
zunanjih strokovnih sodelavcev – do 10
točk.

Postopek izbire projektov
Projekte bo izbrala posebna strokovna

komisija, ki jo imenuje Uprava Javnega skla-
da. Komisijo sestavlja pet članov: predstav-
nik Javnega sklada, predstavnik ministrstva
za gospodarstvo, predstavniki zamejskih
Slovencev iz Italije, Avstrije in Madžarske.

Projekti bodo ocenjeni na osnovi loče-
nih ocen vsaj dveh ocenjevalcev, pri čemer
bo eden predstavnik zamejskih Slovencev.
Na osnovi ocene bo strokovna komisija pro-
jekte razvrstila v prioritetno listo glede na
zbrano število točk. Financirani bodo pro-
jekti z največjim številom točk, do porabe
razpisanih sredstev.

IV. Višina razpisanih sredstev
Za sofinanciranje priprave projektov so

za leto 2002 namenjena sredstva v skupni
višini 50,000.000 SIT nepovratnih sredstev.

V. Rok za predložitev vlog in postopek
prijave

Občina mora prijavo predložiti v enem
ovitku (paketu) najkasneje do 6. 12. 2002
na naslov Javni sklad RS za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
z oznako “Ne odpiraj – vloga” in “Javni raz-
pis za sofinanciranje priprave projektov”, z
navedbo pošiljatelja-občine na zadnji strani
ovitka. Vlog, ki ne bodo prispele pravoča-
sno, ali bodo nepravilno opremljene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo v zaprtem
stanju vrnjene pošiljatelju.

VI. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in se bo izvedlo

9. 12. 2002 na sedežu sklada v Ribnici.
VII. Obveščanje o izboru
Občine bodo o rezultatih ocenjevanja

vlog in o izboru projektov obveščene najka-
sneje v 45 dneh po odpiranju prispelih vlog.
Vsi nosilci izbranih projektov bodo povablje-
ni k podpisu pogodbe.

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo za prijavo pro-

jektov lahko interesenti prevzamejo brez pla-
čila na Javnem skladu RS za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletnih
straneh Javnega sklada RS za regionalni
razvoj http://www.rdf-sklad.si. Informacije
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Ireni
Marn, tel. 01/836-19-53.

IX. Splošna določila
Izbrani nosilci projektov so dolžni pristo-

piti k podpisu pogodbe v roku 8 dni po
prejemu sklepa o izboru.

Prejemniki sredstev so dolžni Javnemu
skladu RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, v smi-
slu spremljanja porabe dodeljenih sredstev
iz razpisa, omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontro-
la realizacije ter vpogled v poslovno doku-
mentacijo, vezano na projekt.

Pri dinamiki koriščenja odobrenih sred-
stev bo upoštevana dinamika realizacije in
dinamika koriščenja sredstev iz drugih vi-
rov in sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval
priliv sredstev v proračun Republike Slo-
venije.
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V primeru ugotovljene nenamenske po-
rabe dodeljenih sredstev, ali odtujitve dode-
ljenih sredstev, je prejemnik dolžan takoj
vrniti vsa nenamensko porabljena ali odtuje-
na sredstva s pripadajočimi zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila.

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja

Ob-80322
Šolski center Postojna, Višja strokovna

šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole, program: poslovni
sekretar

za naslednja predmetna področja:
1. poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku I (AN/NE/IT),
2. psihologija dela,
3. ekonomika in menedžment podjetja,
4. gopodarsko pravo,
5. računalništvo in informatika,
6. poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
7. organizacija poslovanja,
8. računovodstvo in finančno poslovanje,
9. javna uprava,
10. poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku II (AN/NE/IT),
11. sodobno pisarniško poslovanje,
12. koncepti in veščine komuniciranja,
13. računalniški praktikum in
14. praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole
podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisa-
ne pogoje glede:

– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 –
Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih
strokovnih delavcev v programu za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe Poslovni se-
kretar),

– delovne dobe – najmanj 3 leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju za pridobitev naziva predavatelj višje šo-
le).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v 14 dneh, na naslov:
Šolskih center Postojna, Višja strokovna šo-
la, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s
pripisom “prijava na razpis”.

Šolski center Postojna

Št. 351-03-6/02-3454 Ob-80097

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov mladinskih društev v
Občini Ljutomer za leto 2003

1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov mladinskih
društev v Občini Ljutomer za leto 2003.

2. Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo ure-
jeno evidenco o članstvu, imajo zagotovlje-

ne prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo programov.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova uli-
ca 1, soba 110.

4. Merila za dodelitev sredstev so opre-
deljena v Pravilniku o vrednotenju progra-
mov mladinskih društev v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 26/00).

5. Razpisna vsota je 1,450.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh za-

htevanih dokumentov je 20. dan po objavi
razpisa do 12. ure, na naslovu Občina Lju-
tomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba št. 110. Prija-
ve morajo biti podane v zaprti kuverti z oz-
nako “Javni razpis za letne programe mla-
dinskih društev za leto 2003”.

7. O višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 19/02 Ob-80183
Občina Velike Lašče na podlagi 5. in 42.

člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 9/92) ter 7. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 15/99) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije na področju
fizioterapije v Občini Velike Lašče
1. Predmet razpisa je podelitev nadome-

stne koncesije za opravljanje fizioterapije v
Občini Velike Lašče.

2. Dejavnost se bo izvajala v najetih pro-
storih zdravstvene postaje Velike Lašče, za
katere koncesionar sklene najemno pogod-
bo z Občino Velike Lašče.

3. Za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa, mora kandidat izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– zahtevana izobrazba za opravljanje de-
javnosti je diplomirani fizioterapevt,

– da obvlada slovenski jezik,
– da izpolnjuje druge pogoje iz 35. čle-

na Zakona o zdravstveni dejavnosti.
4. Kandidati morajo poleg dokazil o iz-

polnjevanju pogojev vlogi priložiti tudi:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem iz-

pitu,
– dokazila o strokovnem izpopolnjeva-

nju,
– izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo

z Občino Velike Lašče sklenili najemno po-
godbo za prostore, namenjene fizioterapiji
in dejavnost, ki je predmet koncesije, oprav-
ljali izključno v teh prostorih,

– urnik dela v zdravstveni postaji Velike
Lašče.

5. Koncesija se podeljuje za nedoločen
čas.

6. Koncesijo za opravljanje fizioterapije
podeli z odločbo Občina Velike Lašče po
poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, mnenju strokovne
zbornice oziroma združenja, Zdravstvenega
doma Ljubljana Vič Rudnik in soglasja Mini-
strstva za zdravje.

7. Kandidati oddajo vloge skupaj z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev do 16. decem-
bra 2002 na naslov Občina Velike Lašče,

Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripi-
som »javni razpis – fizioterapija«.

8. O izboru bomo kandidate obvestili v
30 dneh po preteku roka za zbiranje vlog.

9. Datum odposlanja zahteve za objavo:
23. oktober 2002.

Občina Velike Lašče

Ob-80251
Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,

3310 Žalec, ki jo zastopa župan Lojze Po-
sedel, univ. dipl. ekon., na podlagi 36. čle-
na statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, št.
37/99, 43/00, 37/01 in 25/02) in sklepa
Občinskega sveta občine Žalec z dne 21. 2.
2002, objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb

Predmet prodaje:
1. 518 navadnih delnic Banke Celje

d.d., na ime po ceni najmanj 40.000 SIT za
eno delnico;

2. 22 prednostnih delnic Banke Celje
d.d., na ime po ceni najmanj 40.000 SIT za
eno delnico;

3. 4298 navadnih delnic družbe Hme-
zad Export-Import d. d. Žalec, na ime po
ceni najmanj 500 SIT za eno delnico;

4. 16 navadnih delnic družbe Sava d. d.
Kranj, na ime po ceni najmanj 27.000 SIT
za eno delnico;

5. 7255 navadnih delnic družbe NFD 1
Investicijski sklad d.d., na ime po ceni naj-
manj 210 SIT za eno delnico;

6. 14455 navadnih delnic družbe NFD
2 Investicijski sklad d. d. po ceni najmanj
42 SIT za eno delnico.

Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe. Ponudba se mora nanašati
na celoten paket delnic posamezne dru-
žbe, ki je predmet tega razpisa.

Interesente vabimo, da pošljejo svoje po-
nudbe s priporočeno pošto v zapečateni
ovojnici in z oznako “Ponudba Občina Ža-
lec“ v roku 15 dni od objave tega oglasa na
naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec.

Če bo več fizičnih in/ali pravnih oseb
podalo ponudbo za nakup zgoraj navedenih
delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil
najvišjo ceno z najugodnejšimi plačilnimi po-
goji. Plačilo kupnine se opravi z nakazilom
na račun prodajalca po podpisu ustrezne
kupoprodajne pogodbe.

Občina Žalec na podlagi tega razpisa ni
zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom.

Občina Žalec

Št. 46502-0082/02-43/06 Ob-80273
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepov 35. in 36 seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 2. 10.
2002 in 23. 10. 2002 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – del zemljišča parcel-

na številka 885/2, zelenica v približni izmeri
145 m2, k.o. Kranj, vpisano v vl. št. 679, za
izklicno ceno 24.839,65 SIT/m2.
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Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

2. Nepremičnina - zemljišče parcelna
številka 87/5, gozd v izmeri 357 m2, k.o.
Drulovka, vpisano v vl. št. 579, za izklicno
ceno 8,257.410 SIT.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

3. Nepremičnina – del zemljišča parcel-
na številka 143/1, travnik v približni izmeri
72 m2, k.o. Huje, vpisanega v vl. št. 26, za
izklicno ceno 24.052 SIT/m2.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

4. Nepremičnina – del zemljišča parcel-
na številka 290/5, travnik v približni izmeri
40 m2, k.o. Stražišče, vpisanega v vl. št.
851, za izklicno ceno 15.884 SIT/m2.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

5. Nepremičnina - zemljišče parcelna
številka 938/11, njiva v izmeri 85 m2, k.o.
Kranj, vpisano v vl. št. 822, za izklicno ceno
2,111.315 SIT.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

6. Nepremičnina - zemljišče parc. št.
248/2, sadovnjak v izmeri 221 m2 in del
zemljišča parc. št. 248/2, ulica v približni
izmeri 59 m2, obe vpisani v vl. št. 19, k.o.
Primskovo za izklicno ceno 21.919
SIT/m2.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne infra-
strukture.

Zemljišče parc. št. 248/2, ulica v pri-
bližni izmeri 59 m2, je obremenjeno s služ-
nostno pravico hoje in vožnje z vsemi pre-
voznimi sredstvi v korist vsakokratnega la-
stnika zemljišča parc. št. 248/18, k.o. Prim-
skovo.

7. Nepremičnina - zemljišče parc. št.
241/6, neplodno v izmeri 302 m2, vpisane
v vl. št. 323 k.o. Primskovo za izklicno ceno
12.000 SIT/m2.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

Društvo obrtnikov Kranj, Likozarjeva ul.
1, 4000 Kranj ima predkupno pravico.

8. Nepremičnina - del zemljišča parc. št.
1278, njiva v približni izmeri 1.544 m2, vpi-
sane v vl. št. 545, k.o. Primskovo za izklic-
no ceno 115 EUR/m2 (plačljivo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za EUR na dan plačila).

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dra-
žbi, ki bo v četrtek, 28. 11. 2002, ob 12.
uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki so državlja-
ni Republike Slovenije, in tej predložijo do-
kazilo o plačilu varščine.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati varščino v višini 10 odstotkov izklic-
ne cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Var-
ščino je potrebno nakazati na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
z navedbo “Plačilo varščine za javno dra-
žbo“ z oznako točke, pod katero se nahaja
nepremičnina, za katero se plačuje varšči-
na. Pred začetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o pla-
čilu varščine.

Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v desetih dneh po končani dražbi.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva
Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe od-
stopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Kranj.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku določenim s pogodbo, oziroma naj-
pozneje v roku 8 dni po sklenjenem notar-
skem zapisu, oziroma v roku 8 dni po overi-
tvi pogodbe pri notarju.

VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge mo-
rebitne stroške na podlagi pogodbe in stro-
ške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisi-

je ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino

za nepremičnino, ki jo draži in slednje doka-
že s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,

6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkrat-
nik zneska 50.000 SIT,

7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,

8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

10. dražba je končana, ko voditelj dra-
žbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postop-
ku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe,

12. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

IX. Za nepremičnine pod točko I./8. mo-
ra dražitelj plačati varščino v višini
4,030.000 SIT.

Za nepremičnino pod točko I./8. se bo
upoštevalo draženje iz točke VII./4., pri če-
mer se bo pri končni ceni upoštevala izklic-
na cena v EUR/m2, povečana za znesek,
dosežen z draženjem izraženim v SIT/m2.

X. Natančnejše podatke o nepremični-
nah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in pre-
moženjske zadeve.

Mestna občina Kranj

Javne dražbe

Št. 1 Ob-80184
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v

Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 25. 9. 2002
Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj – v stečaju, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in

nepremičnega premoženja:
A) Nepremičnine:
1. stanovanja:
– stanovanje št. 3 v pritličju večstano-

vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,367.703,30 SIT;

– stanovanje št. 4 v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 30, v izmeri
58,29 m2, vseljeno, po izklicni ceni
1,524.583,60 SIT;

– stanovanje št. 2 v večstanovanjski hiši
v Krmelju št. 70a, v izmeri 59,67 m2, vselje-
no, po izklicni ceni 2,888.487,40 SIT;

– soba v stanovanju v pritličju večstano-
vanjske hiše v Krmelju št. 86, v izmeri
17,03 m2, vseljena, po izklicni ceni
589.382,07 SIT;

2. garaža: garaža (desna stran), ki se
nahaja v stanovanjskem bloku v Krmelju
30a, koristne površine 14,34 m2, izklicna
cena je 448.085,26 SIT.

3. parcela: parcela št. 1035/1 k.o. Go-
veji dol, kar je v naravi dvorišče v izmeri
1.299 m2, po izklicni ceni je
405.125,90 SIT.

B) Premičnine:
1. pločevina HPA debeline 6 mm in 8 mm,

ca. 25.600 kg po izklicni ceni 10 SIT za kg.
2. Delnice: 192 delnic Abanke, d.d.,

Ljubljana, po izklicni ceni 3.000 SIT za eno
delnico.
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Ogled nepremičnin in premičnin je mo-
žen na kraju samem, po predhodnem do-
govoru s stečajnim upraviteljem Francem
Pipanom, Naselje heroja Maroka 17 (tel.
07/81-62-270).

Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS.

Pooblaščenci pravnih oseb morajo pre-
dložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni
register, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije. Vsi zainteresi-
rani morajo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, kot garancijo za resnost po-
nudbe na žiro račun pri SKB d.d., ekspozi-
tura v Sevnici št. 03158-1006969584 s
pripisom za “javno dražbo” in pred začet-
kom dražbe predložiti dražbenemu odboru
potrdilo o vplačilu varščine.

Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča Krško v sredo 4. de-
cembra 2002 ob 14. uri v sobi IV/II.

Uspešni ponudnik oziroma kupec nepre-
mičnine mora skleniti pisno pogodbo o naku-
pu, ki je deklaratornega značaja v osmih dneh
po opravljeni dražbi in v celoti plačati kupnino
v 30 dneh po opravljeni javni dražbi. Če ku-
pec ne bo plačal kupnine v določenem roku,
se prodaja razveljavi, varščina pa obdrži.

Davek na promet nepremičnin in pre-
mičnin ni prištet k izklicni ceni. Zavezan za
plačilo navedenega davka je kupec nepre-
mičnine in premičnine.

Metalna, tovarna konstrukcij
in naprav d.o.o., Krmelj - v stečaju

stečajni upravitelj
Franc Pipan

Razpisi delovnih
mest

Št. 124-2002 Ob-80124
Na podlagi III. odstavka 258.c in 258.č

člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 61/96 – odločba US,
35/97, 73/97 – odločba US, 87/97,
73/98, 31/00, 33/00 – odločba US in
24/01) v zvezi s IV. odstavkom 62. člena
Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94,
45/95, 38/99 in 28/00), je Svet sodnikov
za prekrške na 12. seji 15. oktobra 2002
sprejel sklep. Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije razpisuje prosto mesto

predstojnika Sodnika za prekrške Čr-
nomelj Metlika.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodni-
kov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva obja-
ve tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Št. 375 Ob-80126
Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta

5, Zagorje ob Savi, razpisuje prosto delov-
no mesto v občinski upravi, Oddelku za jav-
ne finance, in sicer:

finančni referent I.
Pogoji za zasedbo:
– višja strokovna izobrazba, upravna ali

ekonomska smer,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– poznavanje javnih financ,
– poznavanje knjigovodskih programov

na PC.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev pošljite v roku 8 dni od
dneva objave na naslov: Občina Zagorje ob
Savi, tajništvo občine – kadrovska služba,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 111-93/02-0515 Ob-80180
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-92/02-0515 Ob-80181
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K/Ia
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

St. 726/02 Ob-80321
Svet vzgojnovarstvenega zavoda Vrtca

Kočevje, Cesta na stadion 3, 1330 Koče-
vje, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo

ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske po-
goje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 64/01).

Kandidat mora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje vrtca.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2003

oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k ime-
novanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter program oziroma vizijo razvoja in dela
Vrtca za mandatno obdobje pošljite najpoz-
neje v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Svet vzgojnovarstvenega zavoda, Vrtca Ko-
čevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kočevje, s
pripisom Za razpis ravnatelja.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v zakonitem roku.

Svet vzgojnovarstvenega zavoda
Vrtca Kočevje, Kočevje

Št. 2/1542 Ob-80337
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesti:
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za teoretično fiziko,
– odseka za računalniške sisteme.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vo-
denju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan“

Št. 139/02 Ob-80393
Na podlagi 9. člena ZTPDR, 20. člena

Statuta ZD Zagorje in 11. člena kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ob-
javljamo prosto delovno mesto:

– zdravnika specialista splošne me-
dicine ali zdravnika specialista družin-
ske medicine ali

– zdravnika po končanem sekundari-
atu za delo v ambulanti splošne medici-
ne ZD Zagorje

s polnim delovnim časom za določen
čas za nadomeščanje zdravnice na bolni-
škem in porodniškem dopustu ter 4 meseč-
no poskusno dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medicin-
sko fakulteto v Ljubljani – Odsek za splošno
medicino naj pošljejo svoje vloge z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh
po objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v
osmih dneh po odločitvi.

Zdravstveni dom Zagorje
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Druge objave

Št. 333-11-1/2002/38 Ob-80435
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carin-

skih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skla-
du z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto
2002 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 111/01 in
85/02) objavlja Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja

rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših

ponudnikov za razdelitev dela carinskih
kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic

do uvoza blaga v okviru razpisanih
carinskih kvot

Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) objavlja v skladu z zad-
njim odstavkom 7. člena in v skladu z zad-
njim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01) naslednje rezul-
tate razpisa:

GATT
0201 20; Meso goveje, kosi s kostmi
Količina: 320 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
cena (SIT/t)

1. MIP d.d. 0201 20 20 30000 75 75
2. MIP d.d. 0201 20 20 20000 40 40
3. MIP d.d. 0201 20 20 10000 40 40
4. ABC Pomurka d.d. 0201 20 30 5000 8 8
5. ABC Pomurka d.d. 0201 20 50 5000 12 12
6. ABC Pomurka d.d. 0201 20 30 1000 8 8
7. ABC Pomurka d.d. 0201 20 50 1000 12 12

Skupaj: 195 195

GATT
0202 10 00; Meso goveje, zamrznjeno, trupi in polovice
Količina: 528 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
(SIT/t)

1. MIP d.d. 0202 30 90 3000 20 20
Skupaj: 20 20

GATT
0202 20; Meso goveje, zamrznjeno, komp. četrti
Količina: 320 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
cena (SIT/t)

1. Kras Sežana d.d. 0202 30 90 5000 20 20
2. Kras Sežana d.d. 0202 30 90 3000 12 12
3. Zadr. kmet. družba d.o.o. 0202 20 10 20 300 288

Skupaj: 332 320

GATT
0201; Meso goveje, zamrznjeno, kosi s kostmi (HILTON)
Količina: 320 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
(SIT/t)

1. Mesn.dežele Kranjske d.d. 0201 30 00 10 50000 1 1
2. Mesn.dežele Kranjske d.d. 0202 30 90 10 50000 1 1
3. Mesn.dežele Kranjske d.d. 0201 20 20 10 30000 10 10
4. Mesn.dežele Kranjske d.d. 0201 20 20 10 20000 15 15
5. ABC Pomurka d.d. 0201 20 30 10 12000 10 10
6. ABC Pomurka d.d. 0201 20 50 10 12000 15 15
7. ABC Pomurka d.d. 0201 20 30 10 5000 10 10
8. ABC Pomurka d.d. 0201 20 50 10 5000 15 15
9. ABC Pomurka d.d. 0202 20 30 10 3000 35 35
10. ABC Pomurka d.d. 0202 20 50 10 3000 45 45
11. ABC Pomurka d.d. 0201 20 30 10 1000 10 10
12. ABC Pomurka d.d. 0201 20 50 10 1000 15 15
13. ABC Pomurka d.d. 0202 20 30 10 1000 35 35
14. ABC Pomurka d.d. 0202 20 50 10 1000 45 45

Skupaj: 262 262
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Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po preje-
mu obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati
izdražbeno ceno na transakcijski račun “Izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije”, št.
01100-6300109972 in sklic št.
181099-714199-231800 in predložiti agen-
ciji potrdilo o vplačilu zneska za izdražbeno
količino.

Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija RS za kmetijske trge

in razvoj podeželja

Št. 333-11-2/2002/38 Ob-80436
Na podlagi razpisa za razdelitev dela ca-

rinskih kvot, ki se deli po metodi dražbe

pravic do uvoza blaga v okviru carinskih
kvot v skladu z Uredbo o izvajanju Evrop-
skega sporazuma o pridružitvi med Republi-
ko Slovenijo na eni strani in Evropskimi sku-
pnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske Unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega po-
gajanja med komisijo in Republiko Sloveni-
jo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št.
111/01 in 85/02) objavlja Agencija Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja

rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših

ponudnikov za razdelitev dela
carinskih kvot, ki se deli po metodi

dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
razpisanih carinskih kvot

Agencija Republike Slovenije za kmetijske tr-
ge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija) objavlja v skladu z zadnjim odstav-
kom 7. člena in v skladu z zadnjim odstavkom
9. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga
v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
107/01) naslednje rezultate razpisa:

EU
0202; Meso, goveje, zamrznjeno
Količina: 2000 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
cena (SIT/t)

1. Adrilog d.o.o. 0202 30 90 60.000 50 50
2. Adrilog d.o.o. 0202 30 90 42.000 50 50
3. Jurmes d.o.o. Šentjur 0202 30 10 30.000 20 20
4. ABC Pomurka Int. d.d. 0202 20 50 10 500 50 50
5. ABC Pomurka Int. d.d. 0202 20 30 10 100 50 50
6. ABC Pomurka Int. d.d. 0202 20 50 10 100 50 50

Skupaj: 270 270

EU
0203; Meso, prašičje
Količina: 4000 t Rok uvoza: 31. 12. 2002

Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
(SIT/t)

1. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 55 25.000 10 10
2. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 29 59 25.000 60 60
3. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 15 20.000 20 20
4. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 11 10 15.010 20 20
5. Kovintrade d.d. Celje 0203 19 55 15.000 15 15
6. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 55 15.000 15 15
7. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 29 59 15.000 80 80
8. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 11 10 11.010 60 60
9. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 19 15 11.010 8 8
10. Meso izd. Žerak s.p. 0203 11 10 10.010 100 100
11. Kras Sežana d.d. 0203 11 10 10.000 20 20
12. MIP Nova Gorica d.d. 0203 11 10 10.000 200 200
13. Kovintrade d.d. Celje 0203 11 10 10.000 7 7
14. Kovintrade d.d. Celje 0203 19 55 10.000 20 20
15. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 55 10.000 20 20
16. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 15 10.000 30 30
17. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 19 15 9.010 10 10
18. Kovintrade d.d. Celje 0203 11 10 8.000 10 10
19. Celjske mesnine d.d. 0203 11 10 8.000 15 15
20. Celjske mesnine d.d. 0203 19 55 8.000 5 5
21. Celjske mesnine d.d. 0203 19 15 8.000 5 5
22. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 15 7.510 20 20
23. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 19 15 7.010 15 15
24. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 11 10 6.010 100 100
25. Kras Sežana d.d. 0203 11 10 6.000 30 30
26. MIP Nova Gorica d.d. 0203 19 13 6.000 10 10
27. MIP Nova Gorica d.d. 0203 19 55 6.000 10 10
28. MIP Nova Gorica d.d. 0203 11 10 6.000 100 100
29. Jurmes d.o.o. Šentjur 0203 11 10 6.000 20 20
30. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 15 5.510 20 20
31. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 55 5.510 30 30
32. Meso izd. Žerak s.p. 0203 29 55 5.100 40 40
33. Meso izd. Žerak s.p. 0203 19 15 5.100 20 20
34. Meso izd. Žerak s.p. 0203 29 15 5.100 20 20
35. Kras Sežana d.d. 0203 19 15 5.000 19 19
36. Kras Sežana d.d. 0203 19 55 5.000 37 37
37. Kras Sežana d.d. 0203 19 59 5.000 30 30
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Zap. št. Naziv podjetja Tarifna oznaka Ponujena cena Zaht. količ. (t) Dodeljeno (t)
(SIT/t)

38. MIP Nova Gorica d.d. 0203 29 55 5.000 50 50
39. MIP Nova Gorica d.d. 0203 19 59 5.000 70 70
40. Košaki TMI d.d. 0203 29 15 5.000 20 20
41. Košaki TMI d.d. 0203 29 55 5.000 40 40
42. Kovintrade d.d. Celje 0203 11 10 5.000 25 25
43. Kovintrade d.d. Celje 0203 19 55 5.000 20 20
44. Celjske mesnine d.d. 0203 11 10 5.000 15 15
45. Celjske mesnine d.d. 0203 19 55 5.000 5 5
46. Celjske mesnine d.d. 0203 19 15 5.000 5 5
47. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 29 59 5.000 100 100
48. Mes. dežele Kranjske d.d. 0203 19 15 5.000 40 40
49. Jurmes d.o.o. Šentjur 0203 29 55 5.000 40 40
50. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 55 4.510 30 30
51. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 15 3.510 40 40
52. ABC Pomurka Int. d.d. 0203 29 55 3.510 40 40
53. MIP Nova Gorica d.d. 0203 19 13 3.000 15 15
54. MIP Nova Gorica d.d. 0203 19 55 3.000 10 10
55. Celjske mesnine d.d. 0203 11 10 3.000 20 20
56. Celjske mesnine d.d. 0203 19 55 3.000 5 5
57. Celjske mesnine d.d. 0203 19 15 3.000 5 5
58. Kras Sežana d.d. 0203 19 55 2.000 37 37
59. Kras Sežana d.d. 0203 19 59 2.000 20 20
60. Meso izd. Žerak s.p. 0203 11 10 1.100 100 100
61. Meso izd. Žerak s.p. 0203 29 15 1.100 20 20
62. Kras Sežana d.d. 0203 29 15 1.000 70 70
63. Kras Sežana d.d. 0203 29 55 1.000 95 95
64. MIP Nova Gorica d.d. 0203 29 15 1.000 20 20
65. MIP Nova Gorica d.d. 0203 29 15 1.000 20 20
66. MIP Nova Gorica d.d. 0203 29 55 1.000 100 100
67. 13 M Venda d.o.o. 0203 11 10 1.000 200 200
68. 13 M Venda d.o.o. 0203 19 55 1.000 30 30
69. Meso izd. Žerak s.p. 0203 11 10 500 100 100
70. Meso izd. Žerak s.p. 0203 29 55 500 40 40
71. Žermes d.o.o. 0203 11 10 500 100 100
72. Zad. kmet. družba d.o.o. 0203 11 10 20 1000 1000
73. Zad. kmet. družba d.o.o. 0203 22 11 20 200 200

Skupaj: 3998 3998

Ponudnik je dolžan v roku 30 dni po preje-
mu obvestila o dodeljeni količini blaga vpla-
čati izdražbeno ceno na transakcijski račun
“Izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je”, št. 01100-6300109972 in sklic št.
181099-714199-231800 in predložiti
agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdra-
žbeno količino.
Vsaka ponudba je zavezujoča.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-80342
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leti 2002 in
2003, Uredbe o postopkih prodaje in dru-
gih oblikah razpolaganja z državnim premo-
ženjem in sklepa Vlade Republike Sloveni-

je, št. 823-02/2001-4, z dne 18. 10. 2001
objavlja Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb - logistika, Ljubljana, Tivolska
42, v imenu in za račun Republike Slovenije

javno ponudbo
za prodajo štirih zasedenih stanovanj

1. Predmet ponudbe so naslednja sta-
novanja:

Vrsta in velikost Kraj Naslov Leto Cena v SIT
gradnje

A Enosobno, 41 m2 Ljubljana Preglov trg 13 1984 10,775.000
B Enosobno, 33,31 m2 Ljubljana Kvedrova 5 1972 8,554.000
C Enosobno, 37 m2 Ljubljana Ul. Metoda

Mikuža 6/1 1986 11,279.000
D Dvosobno, 54,5 m2 Maribor Kardeljeva 76 1980 6,700.000

Stanovanja so zasedena za nedoločen
čas.

2. Pogoji javne ponudbe:
– na javni razpis se lahko prijavijo fizične

in pravne osebe, ki izpolnjujejo zakonske
splošne pogoje za pridobitev lastninske pra-
vice na nepremičninah;

– ponudnik se lahko zavzema za nakup
enega ali več stanovanj iz te javne ponudbe;

– ponudnik mora pred iztekom roka za
oddajo ponudb položiti kavcijo na račun št.
01100-6370152411 v višini 10-odstotne
ponudbene cene za stanovanje, ki ga želi.

Kavcija bo uspešnemu ponudniku všteta v
pogodbeno ceno, ostalim pa vrnjena v roku
15 dni po izteku roka za oddajo ponudb
brez obresti;

– uspešni ponudnik mora pogodbo s
prodajalcem skleniti v roku 30 dni po preje-
mu priporočene pošiljke s pozivom za skle-
nitev pogodbe na njegov naslov iz ponud-
be, kupnino pa plačati v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe v celoti, sicer je pogodba razveza-
na, položena kavcija pa pripade prodajalcu;

– davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, vključno z ureditvi-

jo zemljiškoknjižnega stanja, poravna kupec.
Pogoj za prenos lastništva na kupca je pla-
čilo celotne kupnine.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv pravne osebe in njen točen naslov;
– navedbo stanovanja ali stanovanj, ki

ga/jih želi kupiti;
– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma dokazilo o registraciji za pravne
osebe;

– davčno številko ponudnika;
– kopijo dokazila o plačani kavciji;
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– številko računa za vračilo kavcije (s po-
datki o naslovu in številki računa enote ban-
ke).

4. Informacije in ogled nepremičnin: po-
nudniki lahko podrobnejše informacije dobi-
jo pri Blažu Špitalarju, Vlada RS, Servis sku-
pnih služb - logistika, Tivolska 42, 1000 Ljub-
ljana, in sicer po predhodni telefonski najavi
na tel. 580-97-68 oziroma 041/367-900.

5. Postopek prodaje stanovanja z javno
ponudbo:

– pravočasne so ponudbe, ki prispejo
na naslov prodajalca do 15. 11. 2002 ozi-
roma so bile do tega datuma oddane pripo-
ročeno po pošti;

– ponudba mora biti zaprta oziroma za-
pečatena. Na ovojnici mora biti jasno nave-
deno “ponudba – ne odpiraj”, naziv in na-
slov pošiljatelja ter navedba številke objave
v Uradnem listu RS ter črka stanovanja, za
katero ponudnik konkurira;

– prodajalec bo v postopku odločil v ro-
ku 8 dni po izteku roka za oddajo ponudb
ter o tem obvestil ponudnike;

– osebe, ki uporabljajo stanovanje, ima-
jo v skladu s 25. členom Zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije predku-
pno pravico za nakup stanovanja;

– ponudnik mora osebam, ki uporabljajo
stanovanje, zagotoviti enake pogoje upora-
be stanovanja, kot jih imajo doslej.

6. Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane ponudbe.

7. Ponudniki bodo v roku 8 dni pisno
obveščeni o izboru ponudnika.

Vlada RS,
Servis skupnih služb - logistika

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-631/2002-7 Ob-80133

Upravna enota Ljubljana, na podlagi prve-
ga odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/
99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Dragoljić Nenada, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Dragoljić Nenadu, roj. 1. 4. 1951, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem na naslovu Na-
noška ulica 16, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-5/99-210 Ob-80099
Upravna enota Pesnica izdaja na podlagi

prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 12100-0005/02-008 Ob-80122
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

Pravila o organiziranju in delovanju Sindi-
kata delavcev NORIK – TEC. Sedež sindi-
kata je v Kranju, Ljubljanska 24a.

Pravila Sindikata podjetja NORIK – TEC
so z dnem izdaje te odločbe vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 172.

Št. 02048/00013/2002-002 Ob-80123
1. Statut Sindikata zavarovalnih zasto-

pnikov Slovenije (SZZS), s sedežem v No-
vem mestu, Novi trg 8, se hrani pri Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve.

2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 159, dne 16. 10. 2002.

nem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/
99, 70/00 in 52/02) v upravni zadevi ugo-
tavljanja stalnega prebivališča Viktorije Štum-
berger, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:

1. Viktoriji Štumberger, roj. 31. 3. 1975 v
Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Kresnica 19/a, Šentilj v Sloven-
skih Goricah, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi za začasno zastopnico Mileno Ja-
len, delavko Upravne enote Pesnica.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku izdaje odločbe o ugoto-
vitvi dejanskega stalnega prebivališča le to-
liko časa, dokler so podani razlogi za to.

Objave gospodarskih
družb

Ob-80363
Uprava družbe Mercata 1 holding, d.d.,

Železna cesta 18, Ljubljana, objavlja v skla-
du s 25. členomZakona o prevzemih (Ur. l.
RS, št. 47/97) svoje mnenje glede ponudbe
za odkup delnic družbe Mercata 1 holding,
d.d., Ljubljana, ki jo je dne 16. 10. 2002 v
dnevniku Dnevnik objavila družba BPD Fida,
d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana. Uprava
družbe Mercata 1 holding d.d. izjavlja:

1. da sta imeli upravi družb Mercata 1
holding, d.d., Ljubljana in BPD Fida, d.o.o.,
Ljubljana, več razgovorov, na podlagi kate-
rih sta ocenili možne pozitivne učinke po-
tencialnega prevzema, pri čemer pa ob tem
nista sklenili posebnega sporazuma glede
ponudbe za odkup, niti sporazuma o načinu
uresničevanja glasovalne pravice iz delnic,
ki so že v lasti družbe BPD Fida, d.o.o.,
Ljubljana;

2. uprava družbe Mercata 1 holding d.d.
se z objavljeno ponudbo strinja in obenem
izjavlja, da nima v lasti delnic družbe Merca-
ta 1 holding d.d.; uprava ne bo ponudila
svojega odstopa;

3. povzetek revidiranega in konsolidira-
nega letnega izkaza z mnenjem revizorja
družbe Mercata 1 holding d.d. za leto 2001
je bil objavljen v dnevniku Dnevnik dne
29. 6. 2002;

4. delnice družbe so bile dne 9. 2. 2001
uvrščene v kotacijo na prosti trg Ljubljanske
borze. Tehtano povprečje tečajev od začet-
ka kotacije do dne 20. 9. 2002 je znašalo
300,06 SIT za delnico;

5. zadnja revidirana knjigovodska vre-
dnost delnice družbe Mercata 1 holding d.d.
na dan 31. 12. 2001 je bila 1.479,66 SIT.
Po poenostavljenem zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v razmerju 10 starih delnic za
eno novo delnico, ki je bilo vpisano v sodni
register dne 13. 9. 2002 ter po izvedbi
povečanja osnovnega kapitala na podlagi
odobrenega kapitala z izdajo novih delnic
vpisani v sodni register dne 14. 10. 2002
pa znaša nerevidirana, nekonsolidirana knji-
govodska vrednost delnice na dan 15. 10.
2002 10.044,92 SIT.

Mercata 1 holding, d.d., Ljubljana
uprava družbe – direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb

Št. 429/02 Ob-80156
Družba Varnost gasilski servis, d.o.o.,

Ljubljana, Koprska 94, objavlja, da jo je dne
21. 10. 2002 družba Gasilska oprema,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, obvestila o
tem, da je pridobila večinski delež v družbi
Varnost gasilski servis, d.o.o., in sicer
70,151% delež v osnovnem kapitalu družbe.

Varnost gasilski servis, d.o.o.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-80354
V skladu s Pravili borze in Zakonom o

gospodarskih družbah uprava družbe Mer-
cata 1 holding, d.d., Ljubljana sporoča, da
je bila dne 14. 10. 2002 vpisana spremem-
ba osnovnega kapitala na podlagi

sklepa
o povečanju kapitala

na podlagi odobrenega kapitala z dne
3. 9. 2002 v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani. Osnovni kapital družbe
po novem znaša 403,986.000 SIT.

Mercata 1 holding d.d., Ljubljana
Uprava družbe – direktor

Sklici skupščin

Ob-80096
Na podlagi statuta družbe Intertrade

mednarodno podjetje d.d., Gmajna 16, Tr-
zin, uprava družbe sklicuje
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8. sejo skupščine
delničarjev družbe Intertrade

mednarodno podjetje d.d.,
ki bo dne 5. 12. 2002 ob 16. uri, v

prostorih družbe Intertrade, d.d., na Gmajni
16, 1236 Trzin.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine Mark Anžur in preštevalka glasov
Irena Eminič. Seji prisostvuje vabljena no-
tarka Berden.

2. Poslovno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo uprave za leto 2001.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta po predlogu v prilogi.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta: Jožica Orehek, Boštjan
Nahtigal, Robert Grm.

5. Razno.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poo-

blaščence na podlagi statuta pozivamo, da
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Pri-
jave in pooblastila naj na sedež družbe pri-
spejo najkasneje do 30. 11. 2002. Udele-
ženci lahko dvignejo glasovnice za sejo
skupščine v prostorih zasedanja skupščine
eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja le-te.

Intertrade mednarodno podjetje d.d.
uprava

Ob-80103
Na podlagi 283. člena ZGD in 36. člena

Statuta družbe KIV d.d., sklicujeta uprava in
nadzorni svet družbe

skupščino delničarjev
KIV d.d., Vransko 66, Vransko,

ki bo dne 5. 12. 2002 ob 15. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe KIV d.d. Vransko,
Vransko 66.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev dru-

žbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarke Jožice Škrk iz Sloven-
ske Bistrice.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
KIV d.d. izvoli:

– za predsednika skupščine odvetnika
Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic,

– za preštevalca glasov Jug Marjano in
Tavčer Gerlinde.

2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d. o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: uprava seznani skupšči-
no s poročilom nadzornega sveta KIV d.d. z
dne 17. 9. 2002, o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2001.

3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
družbe 2002 se imenuje revizor Plus Revi-
zija d.o.o., Ljubljana.

4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi.

Predlog sklepa:
a) Skupščina KIV d.d. odloča o podelitvi

skupne razrešnice upravi in nadzornemu
svetu KIV d.d. za poslovno leto 2001.

b) Skupščina delničarjev KIV d.d. podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu KIV
d.d. za poslovno leto 2001.

5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo dru-

žbe, da lahko po svojem preudarku in do-
brobit družbe kupi lastne delnice družbe, s
tem da:

a) najvišja nakupna cena ne sme pre-
segati 4.500 SIT, najnižja pa ne manj kot je
njihova nominalna vrednost,

b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

2. Oblikujejo se rezerve za namen na-
kupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu
s predpisi.

3. Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.

4. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko s soglasjem nadzornega sveta umak-
ne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa-
nja skupščine o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjev bo na voljo na sedežu dru-
žbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udele-
žijo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo na skupščini ali gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine, v tajništvu dru-
žbe, na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpo-
stavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
dala pol ure kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

KIV d.d.
nadzorni svet

dr. Niko Samec
uprava

Kreča Ivo

Ob-80178
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljuto-
mer, Glavni trg 5a, uprava sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko

podjetje d.d. Ljutomer, Glavni tg 5a,
v petek, 6. 12. 2002 ob 13. uri na sede-

žu družbe, Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Ignac Horvat, za prešte-
valca glasov Potočnik Silva in Marič Lidija.

Seji prisostvuje vabljeni notar Šomen
Franc.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta družbe in revizijskim poročilom, ki ga je
sprejel NS družbe ki se nanaša na preveri-
tev letnega poročila družbe za leto 2001.

4. A: Odločanje o pokrivanju izgube dru-
žbe za leto 2001.

B: Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

A) Izguba za leto 2001 v višini
24,943.709 SIT se pokrije na naslednji na-
čin: 16,808.128,11 SIT nerazporejeni do-
biček iz preteklih let, 5,618.559,60 SIT re-
valorizacijski popravek dobička,
2,517.021,29 SIT revalorizacijski popravek
kapitala.

B) Podeli se razrešnica upravi - direktor-
ju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2001.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave skup-

ščina sprejme predlagane spremembe sta-
tuta družbe zaradi uskladitve statuta z nove-
lo zakona o gospodarskih družbah.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja za poslovno leto
2002 imenuje Družba za revizijo in svetova-
nje AUDIT d.o.o. iz Murske Sobote.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2001, po-
ročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja
in predlog sprememb statuta bo na vpogled
vsak delavnik - v tajništvu družbe med 10. in
13. uro.

Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delni-
ško knjigo 3 dni pred zasedanjem.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najka-
sneje tri dni pred skupščino.

Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
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sneje istega dne in v istih prostorih. Skup-
ščina bo v tem primeru odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Vesna Trgovsko podjetje, d.d.
Ljutomer

uprava – direktor:
Katarina Paal

Ob-80179
Na podlagi 80. člena statuta drubže Ve-

sna Holding Družba pooblaščenka d.d. Lju-
tomer, uprava sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Vesna Holding, Družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg

5a,
v petek, 6. 12. 2002 ob 12. uri na sede-

žu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Marinič Anton, za preštevalca
glasov Potočnik Silva in Marič Lidija. Seji
prisostvuje vabljeni notar Šomen Franc.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta družbe in revizijskim poročilom, ki ga je
sprejel NS družbe, ki se nanaša na preveri-
tev letnega poročila družbe za leto 2001.

4. A: Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2001.

B: Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

A: Sprejme se naslednja uporaba bilan-
čnega dobička za leto 2001. Bilančni dobi-
ček iz leta 2001 v znesku 2,506.352,40
SIT se razporedi na nerazporejeni dobiček.

B: Podeli se razrešnica upravi – direk-
torju družbe in celotnemu nadzornemu sve-
tu za poslovanje iz leta 2001.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe zaradi
uskladitve statuta z novelo zakona o go-
spdarskih družbah.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvolijo novi člani nadzornega sveta
kot predstavniki delničarjev: Gaberc Bogo-
mir, Stamničar Jožef in Novak Mirko. Man-
dat članom novo izvoljenega nadzornega
sveta prične teči 14. 6. 2003 za mandatno
dobo 4 let.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja za poslovno leto
2002 imenuje Družba za revizijo in svetova-
nje AUDIT d.o.o. iz Murske Sobote.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2001, po-
ročilo nadzornega sveta, mnenje revizorja
in predlog sprememb statuta bo na vpogled
vsak delavnik - v tajništvu družbe med 10. in
13. uro.

Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delni-
ško knjigo 3 dni pred zasedanjem. Pravico
do udeležbe na skupščini in pravico do gla-
sovanja na skupščini imajo samo delničarji
in njihovi pooblaščenci, ki upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred skupščino.

Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
k točkam dnevnega reda.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne in v istih prostorih. Skup-
ščina bo v tem primeru odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Vesna Holding Družba
pooblaščenka d.d., Ljutomer

uprava – direktor:
Katarina Paal

Št. 241 Ob-80191
Na podlagi določil statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi d.d. uprava sklicuje

6. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi d.d.

ki bo dne 5. 12. 2002 ob 12. uri v
prostorih kinocentra Kolosej, Šmartinska
152, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: ugotovi se sklepčnost skupščine,
za predsednika skupščine se izvoli Sergej
Racman. Za preštevalca glasov se izvolita
Aleš Markovič in Barbara Tekavec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorske družbe in pi-
snega poročila nadzornega sveta po 274.
členu ZGD-F.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina se
seznani s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2001, pozitivnim stališčem nadzornega sve-
ta do revizijskega poročila in potrditvijo let-
nega poročila za poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem predloga o upo-
rabi bilančnega dobička ter podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: bilančni dobi-
ček družbe na dan 31. 12. 2001 po pokri-
tju izgube poslovnega leta 2001 in prene-
senih izgub preteklih let, znaša
167,891.556,49 SIT.

Bilančni dobiček družbe se ne uporabi
in se odločanje o njegovi uporabi prenese v
prihodnje leto.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta, s katero potrjuje
in odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2001.

4. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dejavnost dru-
žbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l.RS
št. 2/02).

Črtajo se naslednje dejavnosti družbe:
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev

zvočnega zapisa
DE/22.31 Razmnoževanje zvočnih za-

pisov
DE/22.32 Razmnoževanje videozapisov
DE/22.33 Razmnoževanje računalniških

zapisov
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instru-

mentov in fotografske opreme
G/52.11 Trgovina na drobno v nespeci-

aliziranih prodajalnah z živili
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah
G/52.41 Trgovina na drobno s tekstilom
G/52.46 Trgovina na drobno s kovinski-

mi izdelki, barvami in steklom
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.472 Trgovina na drobno s knjiga-

mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami

G/52.62 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah

G/52.63 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln

H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic
H/55.40 Točenje pijač in napitkov (bari)
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke po-

rabe
K/74.40 Ekonomska propaganda
K/74.81 Fotografske dejavnosti
K/74.832 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
O/92.11 Snemanje filmov in videofilmov
O/92.12 Distribucija filmov in videofil-

mov
O/92.13 Kinematografska dejavnost
O/92.20 Radijska in televizijska dejav-

nost
o/92.31 Umetniško ustvarjanje in pous-

tvarjanje
O/92.72 Druge dejavnosti za sprosti-

tev, d.n.
Odslej je dejavnost družbe naslednja:
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev

zvočnega zapisa
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih za-

pisov
DE/22.320 Razmnoževanje videozapi-

sov
DE/22.330 Razmnoževanje računalni-

ških zapisov
DL/33.400 Proizvodnja optičnih instru-

mentov in fotografske opreme
G /52.110 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah z živili
G /52.120 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah
G /52.410 Trgovina na drobno s teksti-

lom
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G /52.460 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom

G /52.471 Dejavnost knjigarn
G /52.472 Trgovina na drobno s knji-

gami, časopisi, revijami
G /52.620 Trgovina na drobno na trž-

nicah in stojnicah
G /52.630 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln
H /55.302 Dejavnost okrepčevalnic,

samopostrežnih restavracij
H /55.303 Dejavnost slaščičarn, ka-

varn
H /55.400 Točenje pijač
K /70.110 Organizacija izvedbe ne-

premičninskih projektov za trg
K /70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K /70.200 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem
K /71.400 Izposojanje izdelkov široke

porabe
K /74.130 Raziskovanje trga in javne-

ga mnenja
K /74.140 Podjetniško in poslovno

svetovanje
K /74.150 Dejavnost holdingov
K /74.400 Oglaševanje
K /74.810 Fotografske dejavnosti
K /74.852 Fotokopiranje in drugo raz-

množevanje
K /74.873 Druge poslovne dejavnosti

d.n.
K /74.871 Prirejanje razstav, sejmov

in kongresov
O /92.110 Snemanje filmov in video-

filmov
O /92.120 Distribucija filmov in video-

filmov
O /92.130 Kinematografska dejavnost
O /92.200 Radijska in televizijska de-

javnost
O /92.310 Umetniško ustvarjanje in

poustvarjanje
O /92.340 Druge razvedrilne dejavno-

sti
O /92.720 Druge dejavnosti za spro-

stitev, d.n.
Sprejmejo se spremembe statuta dru-

žbe in prečiščeno besedilo statuta po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: osnovni kapital družbe Ljubljan-
ski kinematografi d.d se poveča za
432,000.000 SIT tako, da po povečanju
znaša 771,486.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izve-
de z izdajo 216.000 novih delnic, ki se
vplačajo v gotovini, tako da emisijska vre-
dnost kapitala znaša 432,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene novo izdane delni-
ce je 2.000 SIT.

K vpisu novih delnic se povabijo vsi
obstoječi delničarji.

Delnice se vpišejo v prostorih na na-
slovu družbe v roku 15 dni po sprejemu
tega sklepa. Vpis postane veljaven z dnem
pravnomočnosti vpisa tega sklepa v sodni
register ter z dnem vplačila delnic.

Po vpisu povečanja osnovnega kapita-
la v sodni register se izda 216.000 novih
navadnih imenskih dematerializiranih del-

nic z nominalno vrednostjo ene delnice
2.000 SIT.

6. Imenovanje revizorske družbe za le-
to 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
za revidiranje poslovanja družbe za po-
slovno leto 2002 skupščina imenuje revi-
zorsko družbo PricewaterhouseCoopers
d.o.o. Ljubljana.

7. Uskladitev sejnin članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sejnine članov nadzornega sveta
se uskladijo tako, da znaša sejnina za
predsednika nadzornega sveta oziroma za
člana nadzornega sveta, ki nadomešča
predsednika 55.000 SIT neto in za člane
35.000 SIT neto.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo bi-
ti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v
roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD- Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Dvorana bo odprta 15 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Ljubljanski kinematografi, d.d.
direktor, Goran Kodelja

Št. 135/02 Ob-80317
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe

Nizke gradnje d.d. gradbeno, storitveno
trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj,
uprava družbe vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,

storitveno trgovska družba Ptuj,
Puhova ulica 6, Ptuj,

ki bo v petek, 6. 12. 2002 ob 12. uri,
na sedežu družbe, Puhova 6, Ptuj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico
skupščine imenuje Danico Klemenc, za
preštevalca glasov pa Marjana Zebca in
Simono Cvetko.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni no-
tar Šömen Andrej.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o delu v letu 2001.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu skupščina podeljuje razrešnico za
njuno delo v letu 2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta v pre-
dlaganem besedilu.

6. Razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta dru-

žbe se zaradi poteka mandata z dnem 18.
11. 2002 razrešita Černe-Cizerl Milenka
in Radulovič Branko, kot predstavnika ka-
pitala in se z istim dnem za dobo 4 let
imenujeta v nadzorni svet Radulovič Bran-
ko in Poljanšek Leopold, kot predstavnika
kapitala.

b) Skupščina je seznanjena, da je za-
radi poteka mandata z dnem 18. 11. 2002
razrešen Vela Konrad, kot predstavnik za-
poslenih in z istim dnem za dobo 4 let
imenovan v nadzorni svet Lah Konrad, kot
predstavnik zaposlenih.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za revizorja družbe za poslov-
no leto 2001 imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranje-
no na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poo-
blaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udele-
žbo na sedežu uprave družbe in so vpisa-
ni v Centralnem registru pri KDD po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu direktorja vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina po-
novno sestane uro kasneje. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Nizke gradnje d.d., Ptuj
uprava
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Razširitev dnevnega reda
Št. 401/02 Ob-80350

Skladno z določilom 286. in 288. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
delničar Princess, d.o.o., Osojnikova 17,
Maribor, ki je bil s sklepom sodišča poobla-
ščen za izredni sklic skupščine, na predlog
delničarja Merinka–Delnica d.d., Maribor,
Žitna ulica 12

dopolnitev dnevnega reda
izredne skupščine delniške družbe

Merinka Maribor d.d., Žitna ulica 12,
ki bo potekala dne 20. 11. 2002 s pri-

četkom ob 10. uri v prostorih Poslovnega
kluba hotela Piramida, Ulica Heroja Šlandra
10, Maribor.

Dnevni red sklicane seje skupščine se
dopolni z novo točko kot sledi:

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb statuta družbe.

Predlog sklepa: črta se besedilo točke C
poglavja petič: nadzorni svet in nadomesti z
novim besedilom, ki glasi: C. Trije člani nad-
zornega sveta so predstavniki delavcev dru-
žbe, ki jih izvoli in tudi odpokliče svet delav-
cev v skladu z določili svojega poslovnika.

Obrazložitev, ki jo je podal delničar Me-
rinka-Delnica d.d.: »Podan predlog je v skla-
du z določili 79. člena Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ki določa, da se
število predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu določi s statutom družbe, vendar ne
more biti manjše od 1/3 članov in ne večje
od 1/2 vseh članov nadzornega sveta.«

Predlogu delničarja, da se spremeni vr-
stni red točk, ki bodo predmet obravnava-
nja na skupščini, se ne ugodi, in sicer iz
razloga, ker spremembe statuta družbe, če
bodo izglasovane, pričnejo veljati šele z
dnem vpisa v sodni register (tretji odstavek
308. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah), kar pa pomeni, da je povsem irele-
vantno pod katero točko dnevnega reda se
obravnavajo.

Čistopis statuta je na vpogled na družbi
Nemesis d.o.o., Partizanska cesta 13 a,
Maribor, od dneva objave dopolnitve dnev-
nega reda dalje.

Princess, d.o.o.

Nasprotni predlog

Ob-80340
Uprava delniške družbe Klasje Celje

d.d., s sedežem v Celju, Resljeva 16, ob-
javlja

naprotni predlog delničarja
za razširitev dnevnega reda in

nasprotni predlog sklepa delničarjev k
točki drugič, 7. seje skupščine

delniške družbe Klasje Celje d.d.,
sklicane za četrtek, 21. novembra 2002,

na sedežu družbe v poslovnih prostorih
uprave družbe Resljeva 16, 3000 Celje ob
12. uri.

I. Na predlog delničarja Pekarna Jager
d.o.o., s sedežem v Mariboru, Ulica Kralje-
viča Marka 5, ki je imetnik 208.700 delnic
družbe Klasje Celje, d.d., kar predstavlja
24,98% osnovnega kapitala družbe, se pre-

dlagani dnevni red dopolni z dodatno točko
dnevnega reda kot sledi:

3. Predlog za umik delnic z organizira-
nega trga.

Predlog sklepa: v skladu z določili 54.
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se
sprejme sklep o umiku delnic družbe Klasje
Celje, d.d. iz organiziranega trga vredno-
stnih papirjev. Sklep veljavno sprejmejo del-
ničarji z večino, ki obsega najmanj 9/10
osnovnega kapitala.

Delničarji, ki na skupščino ne pridejo se
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v
treh mesecih po zasedanju skupščine in če
na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki del-
nic od sklica skupščine dalje. Soglasje del-
ničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil
zastopan, velja za dano, če delničar v treh
mesecih po zasedanju skupščine družbi pi-
sno ne sporoči, da ne da soglasja, in če na
zahtevo družbe dokaže, da je imetnik delnic
od sklica skupščine dalje.

Obrazložitev: predlagan sklep je podan
v skladu z določili Zakona o trgu vredno-
stnih papirjev in ZGD.

II. Delničar Pekarna Jager d.o.o. daje
nasprotni predlog tudi k točki 2 dnevnega
reda 7. seje skupščine delniške družbe Kla-
sje Celje, d.d., ki je bila sklicana v Uradnem
listu RS št. 88 z dne 18. 10. 2002, in sicer
sporoča, da bo na skupščini družbe, v skla-
du z določili 288. člena ZGD druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov nasprotni predlog k točki 2 dnevne-
ga reda 7. seje skupščine kot sledi:

Nasprotni predlog sklepa k točki drugič:
skupščina se seznani s podanimi odstopni-
mi izjavami članov nadzornega sveta – pred-
stavnikov delničarjev.

Za nove člane nadzornega sveta – pred-
stavnike delničarjev se z dnem izvedbe
skupščine imenujejo:

– Irena Stanka Čurin,
– Nevena Tea Gorjup,
– Avguštin Vuk,
– Nada Vidovič.
Mandat članov nadzornega sveta je 4

leta.
III. Delničar Edvard Stepišnik, Prežihova

3, 3000 Celje, daje nasprotni predlog k
točki 2 dnevnega reda 7. seje skupščine
delniške družbe Klasje Celje, d.d., ki je bila
sklicana v Uradnem listu RS št. 88 z dne
18. 10. 2002 za dne 21.11.2002.

Nasprotni predlog sklepa k točki drugič:
za člana nadzornega sveta Klasja Celje d.d.
se imenuje Milan Ževart kot predstavnik ma-
lih delničarjev s štiriletnim mandatom.

Obrazložitev: v gradivu za skupščino del-
niške družbe Klasja Celje d.d. ni predlogov
za člane nadzornega sveta. Upravičeno pri-
čakujem za umestno, da moramo tudi mali
delničarji imeti svojega člana v nadzornem
svetu. Predvidevam, da razpolagamo še ve-
dno z eno tretjino vseh delnic, zato je po-
dan predlog upravičen.

Stališče uprave: uprava soglaša s poda-
nim predlogom delničarja za razširitev dnev-
nega reda. V zvezi s podanimi nasprotnimi
predlogi za imenovanje članov nadzornega
sveta uprava prepušča odločitev delničar-
jem na zasedanju skupščine.

Klasje Celje d.d.
Uprava – direktor

Matjaž Pavčič, univ. dipl. ek.

Izvršbe in
zavarovanja

Z 20/2002 IZ-18940
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Cerknici, opr. št. Z 20/2002
z dne 27. 8. 2002, v zvezi s sklepom opr.
Št. Z 20/2002 z dne 11. 9. 2002, so bili
dvosobno stanovanje z balkonom št.
SB4-M1 v izmeri 77,48 m2, kletna shramba
št. SB4-M1 v izmeri 3,18 m2 in parkirno me-
sto št. SB4-M1 v izmeri 11,25 m2, stoječi
na parc. št. 2262/6, k.o. Cerknica, ter na-
vedenim nepremičninam pripadajoči delež
na skupnih objektih, delih in napravah ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, last
dolžnice Anje Levar, Grahovo 70, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 9/02 z dne
17. 7. 2002, sklenjene z Gradiščem d.o.o.,
Cesta 4. maja 80, Cerknica, na naroku dne
9. 10. 2002 zarubljeni v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 1,
Ljubljana, zaradi zavarovanja njene denarne
terjatve v znesku 10,380.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 9. 10. 2002

Z 158/2002 IZ-18957
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Hypo leasing d.o.o., zaradi
zavarovanja denarne terjatve dolžnika Ve-
hovec Borisa v višini 169.454 EUR s pri-
padki, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 1303/02 z
dne 25. 7. 2002, in sicer na stanovanju v
večstanovanjski hiši na naslov Zupančičeva
3, Kamnik, v drugem nadstropju, stanova-
nje št. 7, v skupni izmeri 74,70 m2.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 10. 2002

Z 320/2002 IZ-18942
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 320/2002 z dne 6. 9.
2002 z dne 6. 9. 2002, je bilo enosobno
stanovanje s kabinetom št. 8, v skupni izmeri
46,55 m2, ki se nahaja v II. nadstropju več-
stanovanjskega objekta na naslovu Kranj,
Gradnikova ulica 7, stoječega na parc. št.
883/10, vl. št. 679, k.o. Kranj, ki še ni
vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavni
dolžnik Pintar FRS, finančne računovodske
in druge storitve k.d., Ul. Mirka Vadnova 1,
Kranj, pridobil po kupoprodajni pogodbi z
dne 6. 5. 2002, ki jo je sklenil z Ivanom
Gorencem, Gradnikova ulica 7, Kranj, na
naroku dne 4. 10. 2002 zarubljeno za zava-
rovnje denarne terjatve po kreditni pogodbi
št. 1691/0002902-00 z dne 6. 6. 2002 v
višini 25.000 EUR s pripadki, v korist upni-
ka Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2002

Z 2002/01439 IZ-15977
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01439, ki ga je dne 29. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
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novljena na trisobnem stanovanju v tretjem
nadstropju stanovanjske hiše Mestni trg 17,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 258, vpisani v
zk. vl. št. 226, k.o. Ljubljana mesto, ki meri
126,75 m2 in sestoji iz kuhinje v izmeri
6,45 m2, sobe v izmeri 19,97 m2, sobe v
izmeri 23,56 m2, sobe v izmeri 46,03 m2,
kopalnice v izmeri 4,20 m2, stranišča v izme-
ri 1,80 m2, hodnika v izmeri 17,51 m2, pred-
prostora v izmeri 5,03 m2 in drugih prostorov
v izmeri 2,20 m2, ki je last dolžnika Marjana
Šetinca in Marte Šetinc, na podlagi original-
ne kupoprodajne pogodbe, št. 466-6/92 z
dne 7. 11. 1994, sklenjene s prodajalko
Občino Ljubljana-center, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Raiffeisenbank Eber-
ndorf, r.z.o.j., Bahnstrasse 22, Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2002

Z 2002/01268 IZ-18069
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01268 z dne 25. 9. 2002,
je bilo enosobno stanovanje št. 7, v man-
sardi v stanovanjskem objektu v Ljubljani,
na naslovu Mali trg 5, v izmeri 44 m2, ki stoji
na zemljišču parc. št. 100/1 - del, 100/2 -
del, 168/2, 168/1 - del, 160/2, 100/5 -
del, 154/3 in 281, k.o. Tabor in sorazmer-
nega solastniškega deleža na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v na-
vedenem stanovanjskem objektu in funkci-
onalnem zemljišču, ki je last dolžnikov, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 16. 8. 2000, sklenjene med
dolžnikoma kot kupcema in Vido Poglajen,
Ljubljana, Mali trg 5, kot prodajalko, s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
25. 9. 2002 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
5,000.000 SIT s pp do dolžnika Šenica
Janeza in v znesku 2,000.000 SIT s pp do
dolžnice Šenica Darje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

Z 2002/01782 IZ-18101
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01782 z dne 3. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. 26, v skupni izmeri 26,90
m2, v 5. nadstropju stanovanjskega objekta
na Jamovi ulici 72 v Ljubljani, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih objek-
tih, delih in napravah ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 1694/2, vpisani pri vl. št. 2059, k.o.
Vič, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 28. 6. 2002, sklenjene s
Kuhar Primožem, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, z dnem 3. 10. 2002 zarubljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002

Z 2002/01789 IZ-18102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01789 z dne 3. 10.
2002, so bili:

– poslovni prostor v I. in II. nadstropju in
sobe št. 404a in 405, v četrtem nadstropju
poslovno garažne hiše, ki stoji na parc. št.
106/24, k.o. Tabor, ki so last dolžnika, na
podlagi pogodbe o neodplačanem prenosu
nepremičnin, sklenjeno med Kompas Inter-
national, turistična in trgovska delniška dru-
žba d.d. Ljubljana, Pražakova 4, kot preno-
snikom in dolžnikom kot prevzemnikom in

– pisarniški poslovni prostori v celotnem
V. nadstropju, v neto izmeri 268 m2 in soba
617 v VI. nadstropju, v neto izmeri 150 m2,
vse skupaj v neto izmeri 418 m2, kar s pri-
padajočimi terasami skupnimi prostori in na-
pravami ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem v bruto izmeri znaša 918,45 m2,
vse v poslovno-parkirni hiši PPH hiša na
Pražakovi 4, ki stoji na parc. št. 106/24,
k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12.
1999, sklenjeno med Kompas international
d.d., Ljubljana, Pražakova 4 kot prodajal-
cem in dolžnikom kot kupcem,

z dnem 3. 10. 2002 zarubljeni v korist
upnice Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska c.
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v znesku 242,500.000 SIT s pp ter v
znesku 639.115 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002

Z 2002/01772 IZ-18104
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01772 z dne 25. 9.
2002, je bilo trisobno stanovanje v veliko-
sti 68,42 m2 neto stanovanjske površine, z
atrijem št. 3, v izmeri 37,20 m2, v pritličju
stopnišča 2, s shrambo št. 3 in garažo št.
10, v velikosti 15,13 m2, v stanovanjskem
objektu B-9, v soseski SŠ 3/4 Podutik -
jug, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1509,
parc. št. 1512, vl. št. 1338, k.o. Glince, ki
je last zastaviteljice na podlagi pogodbe o
premoženjskih pravicah in obveznostih pri
gradnji stanovanja v soseski SŠ 3/4 Podu-
tik - jug, blok št. 9, št. 1015/91 z dne 24.
4. 1991, z dnem 25. 9. 2002, zarubljeno
v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 59.000 EUR v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

Z 2002/01716 IZ-18106
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01716 z dne 26. 9. 2002,
je bilo stanovanje z oznako 09C01S, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi na Strojevi 20,
ob Koseškem bajerju v Ljubljani, ki obsega
bivalno površino v izmeri 114,32 m2, shram-
bo v izmeri 14,13 m2, atrij v izmeri 64,52 m2

ter dve parkirni mesti, ki imata oznako
08P16P in 09P16P, skupaj z ustreznim so-
lastniškim deležem na skupnih objektih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 1065/496, vpisani pri vl. št. 1767,
k.o. Zg. Šiška, ki je last zastaviteljice, na
podlagi pogodbe št. 7302361071 z dne
21. 6. 2002, sklenjene med prodajalcem
Imos inženiring d.d., Linhartova 13, Ljublja-

na; Vegrad d.d., gradbeno industrijsko po-
djetje, Prešernova 9a, Velenje; Imos, inve-
sticijske gradnje d.d., Dunajska 56, Ljublja-
na in zastaviteljico kot kupcem, z dnem
26. 9. 2002 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2002

Z 2002/01937 IZ-18111
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01937 z dne 1. 10.
2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
3, v izmeri 63,69 m2, v pritličju stanovanj-
ske hiše v Ljubljani, Reboljeva 2, ki stoji na
parc. št. 597/2, vpisani v vl. št. 914, k.o.
Stožice, ki obsega kuhinjo v izmeri
4,39 m2, jedilnico v izmeri 11,90 m2, sobo
v izmeri 18,53 m2, sobo v izmeri 12,53 m2,
sobo v izmeri 7,82 m2, kopalnico v izmeri
3,74 m2, hodnik v izmeri 3,21 m2, balkon
oziroma teraso v izmeri 0,67 m2 in drugi
prostori 0,90 m2, h kateremu pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkci-
onalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je
last dolžnice Teodorović Irene, na podlagi
menjalne pogodbe z dne 3. 6. 1992, skle-
njene med Škof Andrejo, Reboljeva 2,
Ljubljana in Teodorović Ireno, Reboljeva
3, Ljubljana, z dnem 1. 10. 2002 zarublje-
no v korist upnika Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 35.000 EUR v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2002

Z 02/00045 IZ-18112
Na podlagi notarskega zapisa SV

930/02 z dne 9. 7. 2002 ter na podlagi
tretjega odstavka 211. člena ZIZ, se zarubi
poslovni prostor, in sicer trgovski objekt
Spar v Ljutomeru, ki predstavlja 708,90 m2,
2734/10000 dela plinske kotlovnice v
izmeri 23,25 m2, 2734/10000 dela tehnič-
nega prostora (elektro del) v izmeri 7,05 m2

in v izmeri 9,70 m2, vse stoječe na parc. št.
1404/5, 1404/6, 1406/4 in 1406/3, v
k.o. Ljutomer, ki je v lasti in solasti zastavne
dolžnice Stavbar - IGM d.d., Miklavška ce-
sta 82, Hoče, ki je nepremičnine pridobil
na podlagi prodajne pogodbe od prodajal-
ca Razvojni center inženiring Celje d.o.o. z
dne 3. 6. 2002.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 3. 10. 2002

Z 02/00047 IZ-18113
Na podlagi notarskega zapisa SV

431/02 z dne 11. 4. 2002 ter na podlagi
254. člena ZIZ, se zarubi poslovni prostor v
izmeri 46 m2, ki sestoji iz dveh pisarn, ter se
nahaja v prvem nadstropju poslovno stano-
vanjske stavbe Domino Center na Mikloši-
čevem trgu 2 v Ljutomeru, zgrajenem na
parc. št. 2111, pripisani pri vl. št. 1004,
k.o. Ljutomer in je last dolžnika - zastavnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
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njene med njim kot kupcem in Čeh Mila-
nom iz Rabelčje vasi, Ul. 25. maja 10.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 3. 10. 2002

Z 2002/00942 IZ-19029
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 1013/2002 z dne 12. 9. 2002, v skla-
du s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00942, dne 25. 9. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, enosobnega stanovanja št.
E-504, v izmeri 34,82 m2, ki se nahaja v
peti etaži lamele E, poslovno stanovanjske-
ga objekta Dravske terase v Mariboru, s
pripadajočo kletno shrambo št. S-E-504, v
izmeri 4,70 m2 in garaže v etaži K2, št. GM
78, v izmeri 13,20 m2, last dolžnika Jurija
Prebila, na podlagi prodajne pogodbe št.
436/01 z dne 12. 11. 2001, sklenjene s
prodajalcem Granit d.d. Slovenska Bistrica,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Aban-
ke d.d. Ljubljana, v višini 7,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2002

In 01/00137 IZ-18047
Zaradi zavarovanja izvršljive terjatve upni-

ce Republike Slovenije, ki jo zastopa Držav-
no pravobranilstvo Ljubljana, oddelek v No-
vem mestu, v znesku 617.243,90 SIT z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1. 6.
2001 dalje do plačila, stroškov prisilne iz-
terjave v znesku 4.000 SIT z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od 17. 1. 2001 do plači-
la in izvršilnih stroškov v znesku 15.300 SIT
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 23. 9.
2001 dalje do plačila, se opravi rubež ne-
premičnine, stanovanja v I. nadstropju blo-
ka na Rozmanovi ulici 3, Novo mesto, ki
stoji na parc. št. 1747/1, k.o. Novo mesto,
s solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah stanovanjskega bloka,
last dolžnika do 1/2.

Sklep o rubežu se objavi tudi na oglasni
deski sodišča.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002

In 2002/00050 IZ-18057
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknji-

žena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja
v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
na Rozmanovi ulici 3, Novo mesto, ki stoji
na parc. št. 1647/1, k.o. Novo mesto, last
dolžnika Slavka Periča do 1/2, s solastni-
škim deležem na vseh skupnih prostorih,
delih in napravah stanovanjskega bloka, za-
radi izterjave 617.243,90 SIT s p.p., v ko-
rist upnice Republike Slovenije, ki jo zasto-
pa Državno pravobranilstvo, Zunanji odde-
lek v Novem mestu.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002

In 2002/00027 IZ-18064
Opravi se rubež nepremičnine, ki ni vknji-

žena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja
v skupni izmeri 56,30 m2, v stanovanjskem
objektu Pod vinogradi 2, Straža, ki stoji na

parc. št. 188, k.o. Gor. Straža, last dolžni-
ce Tatjane Šoško, Pod vinogradi 2, Straža,
zaradi zavarovanja upničine terjatve v zne-
sku 375.827 SIT z zakonitimi zamudnimi
obrestmi in stroški, v korist Republike Slo-
venije, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo, Zunanji oddelek v Novem mestu.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 9. 2002

Z 132/2002 IZ-18107
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr št. SV 1267/02 z
dne 11. 9. 2002, zaradi zavarovanja upniči-
ne denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavne dolžnice, zaru-
bi stanovanje številka B 2,04 tip: 2S + 2k, v
izmeri 79,40 m2, ki se nahaja v drugem nad-
stropju objekta SO Oktobrska revolucija, s
shrambo številka B 19, v izmeri 2,62 m2, v
kletni etaži objekta in parkirno mesto števil-
ka 35, v kletni etaži objekta, vse stoječe na
parc. št. 2049/2, 2052, 2056/2, 2354/2,
2354/3, 2354/4, 2354/5, vse k.o. Izola
mesto, s pripadajočo solastninsko pravico
na skupnih delih, napravah in prostorih stav-
be ter njenem stavbišču in funkcionalnem
zemljišču, sedaj z naslovom Izola, Elvire Va-
tovec št. 3, kar vse je zastaviteljica pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št. 225/2000
z dne 15. 9. 2000, ki jo je kot kupec skleni-
la s prodajalcem GIP Stavbenik d.d., Ko-
per, Ulica 15. maja 16, Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 10. 2002

Z 131/2002 IZ-18114
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr št. SV 1267/02 z
dne 11. 9. 2002, zaradi zavarovanja upniči-
ne denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavne dolžnice, zaru-
bi stanovanje številka B 2,04 tip: 2S + 2k, v
izmeri 79,40 m2, ki se nahaja v drugem nad-
stropju objekta SO Oktobrska revolucija, s
shrambo številka B 19, v izmeri 2,62 m2, v
kletni etaži objekta in parkirno mesto števil-
ka 35, v kletni etaži objekta, vse stoječe na
parc. št. 2049/2, 2052, 2056/2, 2354/2,
2354/3, 2354/4, 2354/5, vse k.o. Izola
mesto, s pripadajočo solastninsko pravico
na skupnih delih, napravah in prostorih stav-
be ter njenem stavbišču in funkcionalnem
zemljišču, sedaj z naslovom Izola, Elvire Va-
tovec št. 3, kar vse je zastaviteljica pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št. 225/2000
z dne 15. 9. 2000, ki jo je kot kupec skleni-
la s prodajalcem GIP Stavbenik d.d., Ko-
per, Ulica 15. maja 16, Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 10. 2002

IZ-80467
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz No-
ve Gorice opr. št. SV 1001/02 z dne 17.
10. 2002, je bil poslovni prostor številka 3
z oznako L3 v pritličju stanovanjskega ob-
jekta SB3, stoječega na delu parc. št.
147/54, parc. št. 127, parc. št. 128, parc.
št. 129 in parc. št. 130 k.o. Nova Gorica, v

izmeri 76,88 m2 in parkirnega mesta števil-
ka 6 v kletni etaži parkirne hiše PH 8b,
stoječe na parc. št. 147/134 k.o. Nova
Gorica, last dolžnika na podlagi kupopro-
dajne pogodbe številka 499039, sklenjene
dne 9. 12. 1999 z GORICA Splošno grad-
beno podjetje d.d. Nova Gorica, zastavlje-
no v korist upnice Nove KBM d.d. Področje
Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT in 5,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-80468
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 016, opr. št. SV 850/02
z dne 21. 10. 2002, sta bili nepremičnini,
in sicer dvosobno stanovanje št. 13 v 3.
nadstropju stanovanjske stavbe Šmarje pri
Jelšah št. 168, stoječe na parc. št. 177/1
k.o. Šmarje v izmeri 56,31 m2, last Sorčan
Valterja in Antonije za vsakega do ene polo-
vice, pridobljeno na prodaji Kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
36/101-92/93-4/2 z dne 15. 10. 1993 in
stanovanje št. 24 v 4. nadstropju stanovanj-
ske stavbe Stanetova 28, Celje, v izmeri
40,87 m2 last zastavitelja Plohl Marjana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 222/93 z dne 18. 10. 1993,
zastavljeni v korist upnice SKB Banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12,000.000 SIT s p.p.

IZ-80469
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 016, opr. št. SV 855/02
z dne 22. 10. 2002, je bilo štirisobno sta-
novanje št. 37, v 4. nad. stan. bloka na
naslovu Slovenska c. 55 /B v Ljubljani, ki
stoji na parceli št. 41/12 k.o. Ajdovščina, v
skupni površini 154,85 m2 s pripadajočim
solast. deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstan. hiši in fun-
kcionalnem zemljišču last do celote Bor-
štnar Jožeta, zastavljeno v korist upnika Air-
con podjetje za proizvodnjo, prodajo in in-
ženiring, Celje, Levstikova 3, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
s pripadki napram dolžnika Borštnar Jožeta
s.p.

IZ-80470
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, SV 862/02 z dne 25.
10. 2002, je bilo stanovanje št. 9 v izmeri
44,51 m2, ki se nahaja v poslovno stano-
vanjskem objektu A-40 na naslovu Bevkova
ulica 5, Žalec, stoječem na parc. št. 213/1
in št. 215/1 k.o. Gotovlje, s pripadajočim
solast. deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstan. hiši in fun-
kcionalnem zemljišču, do celote last Pevec
Helene zastavljeno v korist upnice Banke
Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4.746,36 EUR s pripadki napram
dolžniku Unita d.o.o. Žalec.

IZ-80471
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
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vega mesta, opr. št. SV-741/02 z dne 28.
10. 2002 je bilo stanovanje številka 3, ki se
nahaja v v kleti stanovanjske hiše na Can-
karjevi 33 v Trebnjem in stoji na parc. št.
150/8, k.o. Trebnje. Stanovanje obsega
42,23 m2, last zastaviteljice Milene Stanko-
vić, Cankarjeva 33, Trebnje na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 3 z dne 11. 11. 1991, zastavljeno v
korist upnice Nove LB za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-80472
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-765/02 z dne 24.
10. 2002 je bilo enosobno stanovanje šte-
vilka 33, v V. nadstropju na naslovu Zaloška
cesta 76, Ljubljana, v skupni izmeri
40,55 m2 s pripadajočo shrambo v kleti v
izmeri 3 m2, last posojilojemalke ter dolžni-
ce in zastaviteljice Elizabete Nastran, Lin-
hartova cesta 17, Ljubljana, po notarskem
zapisu pogodbe o dosmrtnem preživljanju,
opr. št. 555/97 z dne 17. 11. 1997, za-
stavljeno v korist posojilodajalca in upnika
Niko Tomšiča, Črmošnjice pri Stopičah 34,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 4,137.660 SIT s pripadki.

IZ-80474
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1192/2002 z dne
23. 10. 2002 je bilo trisobno stanovanje z
oznako S3/1-3 v izmeri 94,58 m2 v 1. nad-
stropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto
oznako velikosti 6,94 m2 v prvi kletni etaži
objekta v Mariboru, Cankarjeva ulica 006
C, ki stoji na parceli številka 1212/1, kata-
strska občina Maribor-grad, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in na-
pravah objekta in na zemljišču na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, last
zastaviteljev Vugrinec Borisa, stanujočega
Maribor, Mladinska ul. 021 in Nevenke Vu-
grinec, stanujoče Maribor, Mladinska ul.
021, za vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 268/2002 z dne 18.
10. 2002, sklenjene s Komunaprojekt d.d.
Maribor in Gradis Inženiring d.d. Ljubljana,
kot prodajalcema, zastavljeno v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 14,950.000 SITs pri-
padki.

IZ-80475
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1193/2002 z dne
23. 10. 2002 je bilo trisobno stanovanje z
oznako S3/1-3 v izmeri 94,58 m2 v 1. nad-
stropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto
oznako velikosti 6,94 m2 v prvi kletni etaži
objekta v Mariboru, Cankarjeva ulica 006
C, ki stoji na parceli številka 1212/1, kata-
strska občina Maribor-grad, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in na-
pravah objekta in na zemljišču na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, last
zastaviteljev Vugrinec Borisa, stanujočega
Maribor, Mladinska ul. 021 in Nevenke Vu-
grinec, stanujoče Maribor, Mladinska ul.

021, za vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 268/2002 z dne
18. 10. 2002, sklenjene s Komunaprojekt
d.d. Maribor in Gradis Inženiring d.d. Ljub-
ljana, kot prodajalcema, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8.650.000 SIT s
pripadki.

IZ-80477
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 931/02 z dne 23. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 6, v
Ljubljani, Ig 444 , v izmeri 57,55 m2 s sola-
stniškim deležem na vseh skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah hiše. Stano-
vanje se nahaja v zgradbi, stoječi na parc.
št. 1857/6, k.o. Ig. Zastaviteljica je lastnin-
sko pravico na nepremičnini pridobila na
osnovi kupoprodajne pogodbe št. 708,
sklenjene dne 2. 10. 1992 z Republiko
Slovenijo, ki jo po pooblastilu št.
360-03/91-15/2-8 zastopa direktor zavo-
da Univerzitetni klinični center doc. dr. Pri-
mož Rode, dr. med., kot prodajalcem za-
stavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja,
roj. 23. 5. 1967, prebivališče Ljubljana, Pre-
gljeva ulica 15, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 10.332 EUR v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem menjalniškem teča-
ju SKB banke d.d., Ljubljana na dan plačila
z obrestmi in stroški.

IZ-80478
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra
pod opr. št. SV 373/2002 z dne 24. 10.
2002 se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, do dolžnika HB & MG Trade,
d.o.o., podjetje za trgovino in proizvodnjo,
s sedežem v Sežani, Partizanska 109, to je
za zavarovanje kredita v višini 10,000.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri, ki
je sestavljena iz referenčne obrestne mere
in pribitka v višini 2,8% letno in se določi na
dan prvega črpanja kredita in vseh drugih
stroškov, izhajajočih iz tega pravnega po-
sla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravice,
s prepovedjo odtujitve in obremenitve in z
zaznambo izvršljivosti na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer boksu št.
9 (četrti vhod na južni-končni strani poslov-
ne stavbe, ki stoji nasproti nedograjene igral-
nice Luna na Suhozemnem terminalu v Se-
žani), zgrajenega na parceli št. 3783/5 k.o.
Sežana v velikosti posamezne etaže 90 m2,
oziroma skupne površine 180 m2, last dol-
žnika – zastavitelja HB & MG Trade, d.o.o.,
podjetje za trgovino in proizvodnjo do celo-
te, vse v korist SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4. Na listini, to je prodajni po-
godbi z dne 19. 9. 2002, ki je v hrambi pri
notarki, se zaznamuje, da je ta nepremični-
na zastavljena na podlagi notarskega zapisa
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št.
SV 373/2002 z dne 24. 10. 2002

IZ-80479
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz

Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1096/02-1 z dne 21. 10. 2002, je bilo
stanovanje številka 27 v skupni izmeri
63,87 m2 v III. nadstropju, s pripadajočim
kletnim prostorom, kar vse se nahaja v več-
stanovanjski stavbi v Mariboru, Borštniko-
va ulica 5, zgrajeni na parceli številka
1147/11 katastrska občina Spodnje Rad-
vanje; k stanovanju pa spada pripadajoči
del zemljišča na katerem stavba stoji ter
delov in naprav stavbe, ki služijo stavbi kot
celoti; last dolžnika – zastavitelja Borisa
Banjanina in zastaviteljice Zlatke Puklavec
Banjanin, vsakega do 1/2, na podlagi Ku-
poprodajne pogodbe za stanovanje z dne
26. 9. 2002, sklenjene med njima kot kup-
cema ter med Marijo Knedl in Jožetom
Knedlom kot prodajalcema, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pripadki.

IZ-80480
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1102/02-1 z dne 23. 10. 2002, je bilo
stanovanje številka 8 v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Frankolovska ulica
19, zgrajene na parceli številka 1642 kata-
strska občina Tabor; stanovanje pa obsega
50,51 m2, od tega kuhinjo v izmeri 4,80 m2,
sobo v izmeri 12,96 m2, sobo v izmeri
18,23 m2, hodnik v izmeri 5,64 m2, kopal-
nico v izmeri 3,74 m2, balkon oziroma tera-
so v izmeri 3,78 m2 in druge prostore v
izmeri 1,36 m2; last zastaviteljev Ljubice
Kramberger in Stanislava Krambergerja,
vsakega do 1/2, in sicer na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja šte-
vilka 9040-785/93 z dne 17. 11. 1993,
sklenjene med zastaviteljema kot kupcema
in med Tovarno vozil in toplotne tehnike
Maribor d.o.o., kot prodajalcem ter na pod-
lagi dodatka z dne 18. 12. 2000 k prej
navedeni kupoprodajni pogodbi, sklenjene-
ga med zastaviteljema kot kupcema in med
Tovarno vozil in topolotne tehnike Maribor
d.d. kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Podružnica Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-80481
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz Mur-
ske Sobote, Kocljeva 14 a, opr. št. SV
548/2002 z dne 23. 10. 2002 z dne
23. 10. 2002, je bilo stanovanje številka 4,
ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanj-
ske hiše v Murski Soboti, Štefana Kovača 1,
ležeče v katastrski občini Murska Sobota, v
skupni izmeri 53,88 m2, last dolžnika in za-
stavitelja Darka Žabkarja, Murska Sobota,
Štefana Kovača 1, na podlagi kupoprodajne
pogodbe številka 0403-S-36/1-1567/91,
sklenjene dne 16. 1. 1992 in aneksa števil-
ka 1 k tej pogodbi z dne 20. 11. 1992,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Divizija Pomurje, za za-
varovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT skupaj s pripadki.
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IZ-80482
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 963/02 z dne 22. 10.
2002 je bilo stanovanje št. 44, ki se nahaja
v 3. nadstropju stanovanjske hiše v Sloven-
ski Bistrici, Tomšičeva ulica, v skupni izmeri
57,27 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori
v velikosti 3 m2, last zastaviteljev Beigot Iva-
na iz Tinjske Gore 56 a in Beigot Ljubice iz
Tomšičeve ulice 44, Slovenska Bistrica, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
194/93-GH sklenjene dne 20. 10. 1993 in
aneksa št. 1/2002 z dne 14. 8. 2002 s
prodajalcem Impol – stanovanja d.o.o. iz
Slovenske Bistrice, zastavljeno v korist upni-
ka Raiffeisenbank St. Stefan-Jager-
berg-Wolfsbert, registrirane zadruge z ome-
jenim jamstvom iz R Avstrije, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 42.000 EUR s pri-
padki.

IZ-80483
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pa-
sar iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Por-
torož opr. št. SV 469/02 z dne 24. 10.
2002 sta bili:

– dvosobno stanovanje, ki se nahaja v
pritlični etaži večstanovanjske hiše v Izoli,
Dantejeva 43, stoječi na parc. št. 1477,
vpisani v vl. št. 294, k.o. Izola, v skupni
izmeri 48,67 m2, last dolžnika in zastavitelja
Bashkima Zibe do 1/2 in last zastaviteljice
Ziba Loredane do 1/2, katero sta pridobila
s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno dne
16. 11. 1998 s prodajalcema Vočanec Dra-
gom in Vočanec Katjo,

– stanovanje na naslovu Dantejeva 43,
Izola, v skupni izmeri 65,40 m2, ki se naha-
ja v pritličju stanovanjske hiše stoječe na
parc. št. 1477, vpisane v vl. št. 294, k.o.
Izola mesto, last dolžnika Bashkima Zibe do
celote katero je pridobil s kupoprodajno po-
godbo sklenjeno dne 1. 3. 1995 s prodajal-
ko Milico Berlot,

zastavljeni v korist upnice Abanke d.d.
Ljubljana, Slovenska cesta 58, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,200.000 SIT
s pripadki.

IZ-80484
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1228/02 z dne
23. 10. 2002 so bili zastavljeni poslovni
prostori, ki predstavljajo samostojni del pri-
tličja v poslovnem objektu Eurocenter v
Ljubljani, Tivolska 48 – lokal št. 7 v skupni
izmeri 94,40, last zastavitelja Bavarski dvor
investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana, s se-
dežem Tivolska cesta 48, Ljubljana. Poslov-
ni prostor je zastavljen za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 36,977.240 SIT s
pripadki.

IZ-80485
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1235/02 z dne 24.
10. 2002, je bilo zastavljeno dvosobno sta-
novanje št. D-501 v velikosti 73,54 m2, v V.
nadstropju, shramba št. S-D-501 v velikosti
5,07 m2 in garažno mesto K3-GM51 v veli-

kosti 13 m2, ki se nahajajo v poslovno sta-
novanjskem objektu s podzemskimi garaža-
mi v soseski Dravske terase v Mariboru (Ko-
roška, Lavričeva in Strma ulica), ki stoji na
zemljišču parc. št. 1979/1, 1979/2,
1979/3, 1979/4, 1979/5 k.o. Koroška
vrata, last zastavitelja Bojana Lakiča, EMŠO
2408959500254, Žoherjeva 6, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-74/02 z dne 26. 9. 2002, sklenjene
s Stanovanjskim skladom Republike Slove-
nije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska
31. Stanovanje je zastavljeno v korist upni-
ka Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Ljub-
ljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,771.997 SIT s pripadki.

IZ-80486
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2342/02
z dne 10. 10. 2002, je bilo 1,5 sobno
stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske hi-
še na Poljanski 30/a, Ljubljana, s pripada-
jočo kletjo v skupni izmeri 68,14 m2, skupaj
z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št.
373/4, vl. št. 182 k.o. Poljansko predmes-
tje, last zastaviteljice Zehre Halkić na podla-
gi prodajne pogodbe št. DIC-3 z dne 4. 10.
1994, sklenjene s prodajalcem Dijaški dom
“Ivan Cankar”, Poljanska 26, Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika Halkič Hamdija
s.p., Prevoz blaga, Poljanska 30/a, Ljublja-
na, v višini 2,100.000 SIT s pripadki.

IZ-80487
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2347/02 z dne
11. 10. 2002, je bilo stanovanje v stano-
vanjski stavbi v Ljubljani, Molniške čete 13,
Objekt B, številka objekta 31, vrsta stano-
vanja 2s+2k, št. 10, v tretjem nadstropju, v
izmeri 82,18 m2, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah stano-
vanjske stavbe, stoječe na parcelah št.
1112/1, 1119 in 1113, vpisanih pri vl. št.
1069, k.o. Moste, last dolžnika Davida Cva-
hteta na podlagi pogodbe za nakup stano-
vanja z dne 23. 9. 2002, sklenjene s pro-
dajalcema Cvahte Bogdanom in Cvahte Je-
an Isdale, zastavljeno za zavarovanje denar-
ne terjatve Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, v višini 5,500.000 SIT s pripadki.

IZ-80488
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2366/02 z dne 15.
10. 2002, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri
80,40 m2, v stanovanjskem objektu z ozna-
ko 04B03S na Maleševi ulici 12 v Ljubljani,
s pripadajočo solastninsko pravico na zem-
ljišču, na katerem objekt stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah stanovanjskega objekta, stoje-
čega na parceli št. 1065/401, vl. št. 1767,
k.o. Zgornja Šiška, last dolžnikov Barle Ta-
deja in Kocjan Barle Marte iz Ljubljane, na
podlagi pogodbe št. 8803000016 z dne
1. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem Imos
Investicijske gradnje d.d., zastavljeno v ko-

rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 6,840.000 SIT s pripadki, 5,320.000
SIT s pripadki in 9,840.000 SIT s pripadki.

IZ-80489
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2377/02 z dne
15. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
z dvema kabinetoma št. B2-L2D-II-4 v dru-
gem nadstropju, na naslovu Ljubljanska uli-
ca 13 B, Trzin, v skupni izmeri 72,72 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
4,58 m2 in parkirnim mestom št. 235 v ga-
ražni kleti, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, parc. št. 111/8, 110/4 in
1600/10, k.o. Trzin, last dolžnikov Andreje
Rakuša iz Spodnje Ščavnice in Boštjana
Prebila iz Ljubljane, na podlagi prodajne po-
godbe št. 375/01 z dne 10. 10. 2001 in
dodatka z dne 27. 9. 2002, sklenjenih s
prodajalcem Splošno gradbeno podjetje
Kraški zidar d.d. in IN.CO invest, podjetje
za pripravo in izvedbo investicij d.o.o., za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narnih terjatev v višini 6,000.000 SIT s pri-
padki in 6,000.000 SIT s pripadki.

IZ-80490
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2379/02 z dne
16. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 78 v šestem nadstropju stanovanjskega
objekta v Ljubljani na naslovu Jakševa ul. 8,
v izmeri 61,40 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom št. 78, ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 746, vpisani pri vl. št. 550, k.o. Štepanja
vas, last dolžnika Ercan trgovsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana, na podlagi kupne pogod-
be z dne 2. 10. 2002, sklenjene s prodajal-
ko Laznik Suzano, Jakčeva 8, Ljubljana ter
dolžnikom, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT s pripadki.

IZ-80491
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2380/02 z dne
16. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na
Vrhovnikovi 11, Ljubljana, v skupni površini
73,15 m2, stoječi na parc. št. 759/8, vpi-
sani pri vl. št. 1000 k.o. Vič, s solastninsko
pravico na skupnih delih, objektih, napra-
vah in pripadajočem funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last dolžnice Marije Debevec iz
Ljubljane na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. BB/SS-34/91 z dne 14. 11. 1991,
sklenjene z Inštitutom “Jožef Stefan”, Ljub-
ljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,700.000 SIT s pripadki.

IZ-80492
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2382/02 je bilo eno-
sobno stanovanje št. 27, v izmeri 41,89 m2,
v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na Glin-
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škovi ploščadi 7 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 parcelah št. 1234/2 in
1228/1, vl. št. 1288 in št. 43, k.o. Ježica,
last dolžnika Gnezda Matjaža iz Ljubljane,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
9. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem Jo-
žetom Osvaldom iz Ribnice, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,800.000 SIT s pp.

IZ-80493
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2398/02 je bilo sta-
novanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Maroltova 13, s pripadajočo so-
lastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih in napravah stanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 980/23 k.o.
Stožice, last dolžnika Tineta Brajnika in za-
staviteljice Angele Brajnik na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
156/10-92 z dne 10. 2. 1992, sklenjene s
prodajalko Zadružno zvezo Slovenije, za-
stavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

IZ-80494
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
913/02 z dne 9. 10. 2002 je bil poslovni
prostor v pritličju objekta na naslovu Lesko-
škova 12, Ljubljana, z oznako 4, orientacija
SV, v skupni izmeri 238,77 m2, vpisan pri
vl. št. 1216, k.o. Moste, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, stoječ na
parc. št. 127/98, last dolžnika in zastavite-
lja Listello, Podjetje za trgovino in zastopa-
nje d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
0066000016 z dne 29. 3. 2000, sklenje-
ne med IMOS, Investicijske gradnje d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, kot prodajal-
cem in Listello, Podjetje za trgovino in za-
stopanje d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana, kot kupcem, dodatka, skle-
njenega med istima strankama in gradbene-
ga dovoljenja RS, UE Ljubljana, Izpostava
Moste z dne 22. 3. 2002 zastavljen v korist
upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljublja-
ni, Dunajska 63, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 300.000 EUR v SIT protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pripadki.

IZ-80495
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 940/02
z dne 15. 10. 2002 je bilo stanovanje št. 6
v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na na-
slovu Kajuhova cesta 14, Velenje, v izmeri
58,64 m2, ki obsega sobo 1 v izmeri
14,04 m2, sobo 2 v izmeri 14,97 m2, kuhi-
njo v izmeri 13,59 m2, shrambo v izmeri
1,69 m2, kopalnico v izmeri 4,28 m2, pred-
sobo v izmeri 5,13 m2, balkon v izmeri
1,04 m2 in klet v izmeri 3,90 m2, stoječem

na parc. št. 2086/3, vl. št. 800, k.o. Vele-
nje, last Koblar Rebeke, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2.
1999, sklenjene med Gorečan Rajmundom,
Bračičeva 3, Velenje kot prodajalcem in Hri-
bar Boštjanom, Šenbric 54, Velenje in Ko-
blar Rebeko, Kajuhova 14, Velenje, kot kup-
cema in kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4.
2002, sklenjene med Hribar Boštjanom
Šenbric 54, Velenje kot prodajalcem in Ko-
blar Rebeko, Kajuhova 14, Velenje, kot kup-
cem, zastavljeno v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
65.000 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-80496
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 951/02
z dne 17. 10. 2002, je bilo trisobno stano-
vanje št. 1 v pritlični etaži, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši – bloku na naslovu Can-
karjeva 52 v Radovljici, stoječem na parc.
št. 279/19 (stanovanjska stavba
373,00 m2), vpisani v vl. št. 503 k.o. Ra-
dovljica, h kateremu spada tudi kletna
shramba št. 1 v skupni izmeri 71,74 m2,
last dolžnika in zastavitelja Kranjc Sandija
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 3. 8. 2002 z Ivanom Ferkoljo iz Radov-
ljice, zastavljeno v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.800 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-80505
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1737/02 z dne 22. 10.
2002, je bila nepremičnina: prostori v pritli-
čju stanovanjske hiše z oznako A1-ST1, v
3. gradbeni fazi, v izmeri 63,94 m2, kletna
shramba v izmeri 8,91 m2 ter garaža v izme-
ri 17,51 m2 in stoji na parc. št. 1317/11,
vl. št. 1340, k.o. Bizovik, v višini idealnega
deleža do 65/100, ter je last dolžnika –
zastavitelja zastavljena v korist upnika Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Trg osvobodilne fron-
te 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 690.000 EUR s pripadki.

IZ-80512
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1748/02 z dne 23. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 10, v 1. nad-
stropju, v skupni izmeri 43,42 m2, ki stoji na
parcelni št. 811/13 k.o. Kočevje, last za-
stavitelja Ofak Cvetkota zastavljeno v korist
upnika Škerjanc Jožeta, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6.300 EUR s pripadki.

IZ-80513
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1762/02 z dne 24. 10.
2002, je bilo stanovanje št.36 v stanovanj-

ski hiši vl. št. 2236 k.o. Postojna, parc. št.
1051, v skupni izmeri 57,74 m2, na naslo-
vu Rožna ulica 6, Postojna, last zastaviteljev
Nikola in Katarine Međimorec zastavljeno v
korist upnika Habijanič Marijana za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 20.748 EUR
s pripadki.

IZ-80514
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1770/02 z dne 24. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 11, v skupni
izmeri 28,50 m2, ki se nahaja v V.nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Polje 18,
Zagorje ob Savi, vpisane v pod. vl. št.
1306/11, gl. vl. št. 1306 k.o. Zagorje-me-
sto, last zastavitelja Golob Andreja, zastav-
ljeno v korist upnika Orion LTD d.o.o. Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 2.256 EUR s pripadki.

IZ-80515
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1786/02 z dne 28. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 13, na naslovu
Senožeče 82C, v I. nadstropju stan. hiše,
parc. št. 222, 216/1, vl. št. 144, k.o. Se-
nožeče, v izmeri 49,54 m2, last zastavitelja
Brožič Sava zastavljeno v korist upnika Ko-
ščak Marjana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 17.280 EUR s pripadki.

IZ-80516
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-3867/2002 z dne 22. 10.
2002 je bilo stanovanje št. 6 v izmeri
32,98 m2, ki se nahaja v II. nadstropju sta-
novanjske stavbe na naslovu Kamnogoriška
41, stoječem na parc. Št. 1201/3 k.o.
Dravlje, skupaj s pripadajočim kletnim pro-
storom, ki ga je pridobil na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 2. 10. 1998, skle-
njeno med Bogovič Stašo, Ul. bratov Uča-
kar 74, (kot prodajalcem in zastaviteljem)
zastavljene v korist upnice Banke Celje d.d.
bančna skupina Celje, Vodnikova 2, Celje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,200.000 SIT s pripadki.

IZ-80517
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-3885/2002 z dne 23. 10.
2002 je bila nepremičnina, enosobno sta-
novanje, locirano v 1. nadstropju, označe-
no s št. 4 v izmeri 43,21 m2, ki se nahaja v
stanovanjski hiši na naslovu Ribnica, Kna-
fljev trg 5, pridobljeno na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 8. 7. 1992, št.
251-2798/92-DU, sklenjena med Sku-
pnostjo pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja Slovenije, Ljubljana, kot prodajal-
cem in zastaviteljico kot kupko, zastavljeno
v korist upnika PBS d.d., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-80518
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV – 3925/2002 z dne
25. 10. 2002 je bila garsonjera A1 v po-
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slovno stanovanjskem objektu D na naslo-
vu Ljubljana, Slovenska cesta 9 B, v III.
nadstropju št. 18, stoječem na parc. št. 26
k.o. Gradiško predmestje, v izmeri
27,27 m2, ki sta ga pridobila Doles Jernej
in Doles Planinšek Natalija kot kupca vsak
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 14. 10. 2002, sklenjene z Komel
Vilmo kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Avstrija, Celovec, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
44.000 EUR s pripadki.

IZ-80519
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV – 3926/2002 z dne
25. 10. 2002 je bilo dvosobno stanovanje
št. 11 v izmeri 57,17 m2 v II. nadstropju
stan. bloka na naslovu Ane Ziherlove 14,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 323/45 k.o.
Zg. Šiška, v lasti Stevanovič Mirjane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 10. 2002, sklenjene z Gregorčič Jo-
vanovič Markom in Gregorčič Jovanovič
Dejanom kot prodajalcema zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. za zavaro-
vanje denarne terjatve v višni 6,700.000,
SIT s pripadki.

IZ-80520
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 1477/02 z dne
24. 10. 2002 je bil poslovni prostor – hala,
Servisno poslovni objekt ob ankaranski vpa-
dnici – Koper, označeno s števiko 3, tlori-
sne površine 6 metrov krat 18 metrov, viši-
ne 8,5 metrov, z možnostjo postavitve več
nivojev (etaž), hali pripada sorazmerni del
skupnih prostorov objekta ter funkcionalne-
ga zemljišča, ki služi objektu za normalno
rabo, stavba stoječa na parcelah številka
1570/19 in številka 1570/20, katastrska
občina Koper, last dolžnice in zastaviteljice,
lastnine pridobljene na podlagi prodajne po-
godbe številka 3/98-K z dne 6. 5. 1998,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice in zastaviteljice v znesku
70,000.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo
31. 12. 2012, v korist delniške družbe Ban-
ka Koper d.d, s sedežem v Kopru, Pristani-
ška ulica številka 14.

IZ-80521
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 1486/02 z dne
25. 10. 2002 je bil poslovni prostor številka
7 v objektu Tržnica v Kopru, Pristaniška 2, v
pritličju v izmeri 17,80 kvadratnih metrov in
v prvem nadstropju 17,80 kvadratnih me-
trov, stoječ na parceli številka 889/1, par-
celi številka 890/1 in parceli številka 891,
katastrska občina Koper, vključno s pripa-
dajočim sorazmernim deležem na skupnih
delih in napravah poslovnega objekta ter
sorazmernem deležu funkcionalnega in stav-
bnega zemljišča objekta, na katerem stavba
stoji, pridobljenega na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe, opravilna številka SV 1340/02
z dne 27. 9. 2002, zastavljen v korist upni-
ce Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Ko-
per, za zavarovanje 50% denarne terjatve v

višini 6,000.000 SIT s pripadki z rokom
zapadlosti 31. 10. 2007. Dolžniku se pre-
poveduje odtujiti in obremeniti zastavljeni
poslovni prostor.

IZ-80522
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 1489/02 z dne
28. 10. 2002 je bil poslovni prostor številka
27 v velikosti 40,50 kvadratnih metrov v
pritličju objekta »C« Centra za Gradom, stav-
ba stoječa na parcelah številka 249/2 in
249/1, katastrska občina Semedela, sedaj
z naslovom Koper, Beblerjeva ulica številka
2a, zgrajenega na podlagi lokacijske odloč-
be številka 351-6000/87-8 z dne 8. 12.
1988 in gradbenim dovoljenjem za graditev
objekta z dne 13. 6. 1990, last prve zasta-
viteljice Jakomin Gracijele, lastnine pridob-
ljene na podlagi sporazuma o skupni gradnji
z dne 1. 6. 1990, pogodbe o prenosu po-
slovnega prostora v trajno posest z dne
11. 2. 1991, kupoprodajne pogodbe z dne
5. 7. 1999 in potrdil o plačani kupnini z dne
25. 10. 2001 in z dne 28. 10. 2002 za-
stavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
prve dolžnice in drugega dolžnika in zastavi-
teljev znesku 190.000 EUR s pripadki, z
zapadlostjo 1. 11. 2012, v korist delniške
družbe Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta številka 63.

IZ-80523
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta opr. št. SV 523/02 z dne 27. 9.
2002 je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
8, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka v Novem mestu, Žlebej 11, v skupni
izmeri 48,80 m2, last dolžnice in zastavitelji-
ce Jotanović Ruže na podlagi prodajne po-
godbe opr. št. SV528/02 z dne 19. 6.
2002, sklenjene z Bartol Francem, zastav-
ljeno v korist upnice Badovinac Senčar
Branke za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,293.100 SIT, kar znaša po prodaj-
nem tečaju NLB d.d.Ljubljana 10.000 EUR,
s pripadki, in v korist upnika Adamlje Jane-
za za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,605.170 SIT, kar znaša po prodajnem
tečaju NLB d.d. Ljubljana 7.000 EUR, s
pripadki.

IZ-80524
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta opr. št. SV-524/02 z dne 27. 9.
2002 je bilo enosobno stanovanje v I. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Straži, Pod
Srobotnikom 6, v skupni izmeri 30,40 m2,
last dolžnika in zastavitelja Mušinović Mu-
stafe na podlagi prodajne pogodbe z dne
23. 5. 2001, sklenjene z Milošević Dušan-
ko, zastavljeno v korist upnice Badovinac
Senčar Branke za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 1,238.328 SIT, kar znaša po
prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana 5.400
EUR, s pripadki.

IZ-80525
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta opr. št. SV-525/02 z dne 30. 9.

2002 je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
12 v drugem nadstropju stanovanjske hiše
v Mirni, Roje 2, v skupni izmeri 56,42 m2,
last dolžnikov in zastaviteljev Robek Matej-
ke in Robek Hinka, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 7.
1999, sklenjene z Logar Ivanko, zastavlje-
no v korist upnika Zanoški Josipa za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 1,032.300
SIT, kar znaša po prodajnem tečaju NLB
d.d. Ljubljana 4.500 EUR, s pripadki.

IZ-80526
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta opr. št. SV-539/02 z dne 7.
10. 2002 je bilo stanovanje v I. nadstropju
večstanovanjske hiše v Šentjerneju, Kotar-
jeva cesta 4, v skupni izmeri 33,30 m2, last
dolžnikov in zastaviteljev Miklič Martine in
Miklič Cirila, vsakega do 1/2, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 2. 4.
1993, sklenjene z Iskra Hipot, Tovarna elek-
tronskih elementov in opreme d.o.o. Šen-
tjernej, zastavljeno v korist upnice Badovi-
nac Senčar Branke za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,492.270 SIT, kar znaša
po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana
6.500 EUR, s pripadki.

IZ-80527
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja opr. št. SV 1759/2002 z dne
29. 10. 2002, je stanovanje št. 10, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Kranju v skupni izmeri 58 m2, ki obse-
ga kuhinjo, dve sobi, WC, kopalnico,
shrambo in druge prostore, k stanovanju
pa pripada tudi solastniški delež na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah v stanovanjskem objektu in na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše, last
zastavitelja Stojana Česnika iz Kranja, Uli-
ca Janka Puclja 7, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 15. 12. 2000 s
prodajalcem Damjano Pernuš, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v vi-
šini 2,200.000 SIT (na dan 24. 10. 2002
po srednjem tečaju Banke Slovenije
9.613,57 EUR) s pripadki.

IZ-80536
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 905/02 z dne 25. 10.
2002, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja
v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Stantetova 18, v skupni izmeri 73 m2, last
dolžnika Zorana Aritonoviča, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 13/93, sklenjene
dne 15. 1. 1993, ki je bila dne 29. 1. 1993
prijavljena za odmero davka, sklenjene s
prodajalcem, Gorenje gospodinjski aparati,
d.o.o., Velenje in aneksa z dne 23. 10.
2002, zastavljeno za zavarovanje terjatve v
višini 10.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s končnim rokom vračila 20. 4.
2012 in s pp v korist zastavnega upnika
Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana za-
druga z omejenim jamstvom, 9141 Ebern-
dorf.
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 39/2001 S-80108
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 39/2001 sklep z dne 21. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Sveting, Poslovne storitve, d.o.o., Ker-
snikova 1, Velenje (matična številka
5343232), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.

2.Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sveting, Poslov-
ne storitve, d.o.o., Kersnikova 1, Velenje
(matična številka: 5343232), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 68/2002 S-80109
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 68/2002 sklep z dne 21. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ci-
tronka, Trgovina s sadjem in zelenjavo,
d.o.o., Kidričeva 36, Celje (matična števil-
ka: 1387618), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 20. no-
vembra 2002 ob 14. uri, soba št. 106/I
tega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Citronka, Trgovi-
na s sadjem in zelenjavo, d.o.o., Kidričeva
36, Celje (matična številka: 1387618), iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 70/2002 S-80110
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 70/2002 sklep z dne 21. 10.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: 3 NET, Storitve in trgovina,
d.o.o., Šlandrova ulica 35, Rogaška Sla-
tina (matična številka: 1403745).

Odslej se firma glasi: 3 NET, Storitve in
trgovina, d.o.o., Šlandrova ulica 35, Roga-
ška Slatina (matična številka: 1403745) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Objave sodišč
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-

jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-1000339014, (sklic na številko
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. januarja 2003 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 21. 10.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 33/2002 S-80111
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 33/2002 sklep z dne 21. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Lu-
mina, Center za izobraževanje in sveto-
vanje d.o.o., Kersnikova 4, Velenje (ma-
tična številka: 5666287), se zaključi v skla-
du z dol. 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Lumina, Center za
izobraževanje in svetovanje d.o.o., Ker-
snikova 4, Velenje (matična številka:
5666287), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 78/2002 S-80112
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 78/2002 sklep z dne 21. 10.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: POT LINE, Gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o., Teharje 4, Teharje (ma-
tična številka: 5406269).

Odslej se firma glasi: POT LINE, Gostin-
stvo, trgovina in storitve, d.o.o., Teharje 4,
Teharje (matična številka 5406269) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, s.p., Arja vas 1, Petrov-
če, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z na-
vedbo žiro računa ali drugega računa upni-
ka. Za terjatve, v katerih je pravdni posto-
pek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev po-
sameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazilo o
plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014, sklic na številko
(11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. januarja 2003 ob 14.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 21. 10.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 65/2001 S-80113
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 65/2001 sklep z dne 21. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Bo-
jana, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje (matična številka:
5671264), se zaključi v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Bojana, Proiz-
vodnja in trgovina, d.o.o., Efenkova 61, Ve-
lenje (matična številka: 5671264), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2002

St 9/91-608 S-80114
1. Okrožno sodišče v Kranju je v stečaj-

nem postopku nad dolžnikom Iskra Kiber-
netika, Podjetje inženiring, p.o., Kranj –
v stečaju, Savska loka 4, Kranj, s skle-
pom opr. št. St 9/91 z dne 18. 10. 2002
razrešilo stečajnega upravitelja Viktorja Er-
žena, Ljubljanska c. 29A, Kranj.

2. Za novega stečajnega upravitelja je
določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 10. 2002

St 75/2002 S-80115
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

75/2002 dne 17. 10. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom E.T. Faste-
ner proizvodnja in trgovina, d.o.o., Brez-
je 10, Grosuplje.
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Sredstva stečajnega dolžnika se razdeli-
jo ustanoviteljema dolžnika:

a) E.T. Fastener & Machine CO. LTD,
Tajvan, R.O.C. 4 Shin Long R.D. SEG 1,
Kitajska, v višini 60%, in sicer:

– sredstva na poslovnem računu v višini
843.894,43 SIT,

– terjatev do delavcev, v višini 5.601,77
SIT,

– terjatev do Sconto prom p.o. Prijedor,
Bosna, v višini 160.849,71 SIT,

– zaloga zadrg različnih dimenzij v višini
2,396.031,38 SIT,

b) Lin Shu-Ling, Jurčičeva cesta II/15,
1290 Grosuplje, Slovenija, v višini 40%, in
sicer:

– sredstva na poslovnem računu v višini
562.596,28 SIT,

– terjatev do delavcev, v višini 3,734,52
SIT,

– terjatev do Sconto prom. p.o. Prijedor
Bosna, v višini 107.233,14 SIT,

– zaloga zadrg različnih dimenzij v višini
1,597.354,26 SIT.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002

St 85/2002-15 S-80116
To sodišče je s sklepom opr. št. St

85/2002 z dne 21. 10. 2002 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Ivanom Plasonikom
s firmo Ivan Plasonik, prodaja sadja in
zelenjave “Kostanj” s.p., Tržnica Mari-
bor, Vodnikov trg 5 – kiosk Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2002

St 7/2002 S-80117
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

7/2002 z dne 21. 10. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom KERN SI-
STEMI, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Rim-
ska 23.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

St 126/2002 S-80118
To sodišče je s sklepom St 126/2002 z

dne 21. 10. 2002 ustavilo postopek prisil-
ne poravnave ter začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Glascom, družba za trže-
nje, d.o.o., Cesta 1. maja 14, Hrastnik,
matična številka: 1540408, šifra dejavno-
sti: 51.440.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu

senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 1. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21.
10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

St 65/2002 S-80119
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

65/2002 z dne 21. 10. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Gama au-
to, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Kajuho-
va 55.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

St 166/2001 S-80120
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

166/2001 z dne 17. 10. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Nives, Tr-
govina in gostinstvo, d.o.o., Resljeva 22,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002

St 50/2001 S-80121
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Mycycle, d.o.o., Ljubljana – v
stečaju za dne 27. 11. 2002 ob 9.15, v
sobi 307/III tega sodišča razpisuje 2. narok
za preizkus prijavljenih terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2002

St 34/2002 S-80185
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo nad dolžnikom Grad Prestra-
nek, center za vzrejo jahalnih konj, d.d.,
Prestranek, Na Gradu 9, Prestranek, dne
28. 11. 2002 ob 9. uri, v razpravni dvorani
št. 135/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v času uradnih ur
pri tukajšnjem sodišču v sobi 208/II (de-
sno).

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi gla-
sovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj gla-
sovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, poobla-
ščena za zastopanje upnika.

Glasovalno pravico imajo tudi delničarji
dolžnika, in sicer tisti, ki so 20. 11. 2002
vpisani v delniški knjigi.

Pri glasovanju se bodo upoštevale le ti-
ste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel
do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 10. 2002

St 10/92 S-80186
To sodišče obvešča upnike, da bo v ste-

čajnem postopku nad dolžnikom Hmezad,
Kmetijska zadruga, Ilirska Bistrica, Gre-
gorčičeva 24, dne 29. 11. 2002 ob 8.30,
v sobi številka 135, tudi narok za preizkus
terjatev.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 2002

St 172/2002 S-80187
To sodišče je s sklepom opr. št. St

172/2002 z dne 23. 10. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gorice, Trgovsko podjetje, d.o.o., Šen-
tilj v Slovenskih goricah, Šentilj v Slo-
venskih goricah 69a.

Matična številka dolžnika je 5002737,
šifra njegove dejavnosti pa 52.110.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Sveto-
zarevska 10, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,

2. Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska c. 130,

3. Veletrgovina Koloniale, d.d., Maribor,
Tržaška cesta 39,

4. Emona Blagovni center, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska c. 130,

5. delavska zaupnica Ljudmila Ahman,
Šentilj 116, Šentilj.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 23. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2002

St 166/2002 S-80188
To sodišče je s sklepom opr. št. St

166/2002 z dne 23. 10. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Prodesign, Podjetje za računalniško iz-
rezovanje in graviranje napisov, tiskar-
stvo, trgovino in storitve, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška cesta 85.

Matična številka dolžnika je 5693624,
šifra njegove dejavnosti pa 22.250.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
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Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Gorazd Zemljarič, dipl. ekonomist, za-
poslen v Fisk, d.o.o., Maribor, Gosposvet-
ska ul. 84.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Krekova družba za storitve, d.o.o.,
Maribor, Slomškov trg 18,

2. Probanka, d.d., Maribor, Gosposka
23,

3. Raflatac Handels GmbH, Am Concor-
de park 1/B&, Schwechat, Avstrija,

4. Banka Koper, d.d., Koper, Pristani-
ška 14,

5. delavska zaupnica Tina Detiček, Rad-
vanjska cesta 128, Maribor.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 23. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 2002

St 18/2001 S-80294
To sodišče je s sklepom St 18/2001 z

dne 24. 10. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ORO – PROMESS, pro-
jektiranje in proizvodnja orodij, d.d., Voj-
kovo nabrežje 38, Koper, matična števil-
ka 5646090, šifra dejavnosti 28.662 in po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dol-
žnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2002

St 9/2002-55 S-80295
Potrdi se prisilna poravnava dolžnika

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 17, Mur-
ska Sobota.

Terjatve upnikov so razvrščene v štiri raz-
rede:

V razred 1 je razvrščena terjatev upnika,
katere se položaj po potrditvi prisilne porav-
nave ne bo spremenil, ker je krita z ločitve-
no pravico.

V razred 2 so razvrščene terjatve upni-
kov na katere prisilna poravnava ne učinku-
je, saj gre za terjatve iz 4. točke drugega
odstavka 160. člena ZPPSL, in sicer od-
pravnine v višini in pod pogoji kot gredo
delavcem po predpisih, ki urejajo delovna
rezmerja. Terjatve upnikov tega razreda bo-
do poplačane 100% in to na dan zapadlosti
posamezne terjatve upnika.

V razred 3 so razvrščene terjatve upni-
kov iz naslova delovnih razmerij na katere
prisilna poravnava učinkuje, dobaviteljev bla-
ga in storitev, obveznosti do države in dru-
gih. Terjatve upnikov tega razreda bodo po-
plačane v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti prisilne poravnave. Terja-
tve upnikov bodo obrestovane z nominalno
letno obrestno mero 5%. Obresti začnejo
teči vključno z dnem pravnomočne prisilne
poravnave. Od začetka do pravnomočnosti
prisilne poravnave terjatve upnikov niso
obrestovane.

V razred 4 je razvrščena terjatev upnika,
ki je konvertiral svojo terjatev v lastniški de-
lež dolžnika. Višina terjatve tega razreda pre-
neha s prenosom plačila stvarnega vložka v
osnovni kapital dolžnika.

Seznam upnikov iz posameznega razre-
da z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih

zneskov in rokov za njihovo poplačilo je pri-
ložen k sklepu o potrditvi prisilne poravnave
in je sestavni del izreka sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 10. 2002

St 251/2000 S-80296
To sodišče je s sklepom St 251/2000

dne 22. 10. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom BENI, d.o.o., Ljublja-
na, Vodnikovo naselje 37, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2002

St 95/2002 S-80307
To sodišče je s sklepom opr. št. St

95/2002 dne 18. 10. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Čatić Ferid,
s.p., Splošna gradbena dela, zidarstvo
in fasaderstvo, Trbovlje, EMŠO
3007952113831 ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2002

St 52/2002 S-80313
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom AK INTERNATIONAL,
d.o.o., Savlje 89, Ljubljana za dne 27. 11.
2002 ob 11.15, v sobi 307/III tega sodi-
šča.

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 23. 10. 2002

St 148/2001 S-80314
To sodišče je s sklepom opr. št. St

148/2001 dne 22. 10. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom KALA NO-
VA, d.o.o., Dunajska 116, Ljubljana, ma-
tična številka: 1123971, šifra dejavnosti:
51.130, številka registrskega vložka:
061/12913400.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2002

St 18/2001 S-80315
To sodišče v zadevi št. St 18/2001 ste-

čajnega dolžnika TRON svetovanje, trgo-
vina, proizvodnja, d.o.o., Krško – v ste-
čaju, Župančičeva 9, Krško, razpisuje na-
rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev, ki bo dne 18. 12. 2002 ob 8.30 v
dvorani št. IV/II tega sodišča, Cesta krških
žrtev 12.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-

deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30 v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2002

St 43/2002 S-80330
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom SPOT, d.o.o., Pod gozdom
1, Trbovlje, za dne 27. 11. 2002 ob 9.45
v sobi 307/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2002

St 83/2002 S-80397
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 83/2002 sklep z dne 24. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: OL-
LURI AVDI s.p., Pomožna dela v gradbe-
ništvu, Vojkova 12/a, Velenje, se začne
in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso
ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Olluri Avdi s.p.,
Pomožna dela v gradbeništvu, Vojkova
12/a, Velenje, iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2002

St 87/2002 S-80398
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 87/2002 sklep z dne 24. 10.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ja-
šari Ejur s.p., Zidarstvo in fasaderstvo
Ščiponja, Oblakova ul. 32, Celje (matič-
na števika 5366757), se začne in takoj za-
ključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj pre-
moženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Jašari Ejup s.p.,
Zidarstvo in fasaderstvo Ščiponja, Oblako-
va ul. 32, Celje (matična številka 5366757),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2002

St 94/2002 S-80399
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 94/2002 sklep z
dne 25. 10. 2002:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Facig Hardware, Raču-
nalniški inženiring d.o.o., Mestni trg 3,
Slovenske Konjice (matična številka:
5321450) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišče,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z
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obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (25. 10. 2002).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali posla-
ti original dokazilo o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.

III. Upnike se opozarja, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Pol-
zela, številka delovnega dovoljenja
L7/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. List d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana,
2. Ibiko d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske

Konjice,
3. Hudolin Primož, Oplotniška 15, Slo-

venske Konjice.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se

naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 2,500.000 SIT na TRR
Okrožnega sodišča v Celju št.
01100-6960421564, sklic na št.
5-94-2002, v roku 8 dni po prejemu pisne-
ga odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 10. 2002

St 86/2002 S-80403
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 86/2002 sklep z dne 25. 10.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Plajhner Franc s.p., Ključavničar-
stvo, Cesta ob Hudinji 9, Vojnik (matična
številka: 5313305).

Odslej se firma glasi: Plajhner Franc s.p.,
Ključavničarstvo, Cesta ob Hudinji 9, Vojnik
(matična številka: 5313305 - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozir-
je, št. delovnega dovoljenja: L 16/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov za-
htevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-
dnimi koleki v višini 2% tolarske protivre-
dnosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
01100-100339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. januarja 2003 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 25. 10.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 10. 2002

St 85/2002 S-80407
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi

pod opr. št. St 85/2002 sklep z dne 25.
10. 2002:

1. Likvidacijski postopek nad likvidacij-
skim dolžnikom: Hranilno kreditna služba
Kmetijskih zadrug Savinjske doline Ža-
lec p.o. Žalec, Žalskega tabora 1 (matič-
na številka 5472504), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika: Hranilno kre-
ditna služba Kmetijskih zadrug Savinjske do-
line Žalec p.o. Žalec, Žalskega tabora 1
(matična številka 5472504), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 10. 2002

St 82/2002 S-80408
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 82/2002 sklep z dne 24. 10.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: R.G.R., Gostinsko, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Ljubljanska
32/a, Velenje (matična številka 5647380).

Odslej se firma glasi: R.G.R., Gostin-
sko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Ljubljanska 32/a, Velenje (matična številka
5647380) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Ce-
lje, št. delovnega dovoljenja: L8/200.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. januarja 2003 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 24. 10.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2002

St 21/200-182 S-80409
Po 169. členu ZPPSL se stečajni posto-

pek nad dolžnikom Aksa, Tovarna pohiš-
tva in inženiring Murska Sobota d.o.o., v
stečaju, Murska Sobota, Lendavska 29,
zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 10. 2002

St 98/2001 S-80410
To sodišče je pod opr. št. St 98/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Opekarna Pragersko d.d. Pragersko, in
njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov – ločitvenih,
katerih se položaj tudi po pravnomočno po-
trjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev.

Razred B – razred upnikov – izločitve-
nih, katerih se položaj tudi po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev.

Razred C – razred upnikov - delavcev, ki
se poplačajo kot strošek postopka v 100%
višini.

Razred D – razred upnika, ki se nanaša
na zamudne obresti in za katerega je pre-
dlagan 100% odpis.

Razred E – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere.

Razred F – razred upnikov, ki konvertira-
jo svoje terjatve v delnice v skladu z 43/5
členom ZPPSL.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.
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Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
10. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 61/2002 SR-18119
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Fir Jožeta, Oskoršni-
ca 8, Semič, ki ga zastopa pooblaščenec
Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti to-
ženi stranki neznani dediči neznanega biva-
lišča po pokojnem Johanu Verlinu iz Vrtače
23, Semič, zaradi ugotovitve lastninske pra-
vice in izstavitve z.k. listine, pcto 100.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 25. 9. 2002 postavlja zača-
snega zasatopnika toženi stranki neznani de-
diči neznanega bivališča po pokojnem Jo-
hanu Verlinu iz Vrtače 23.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik - odvetnik Dušan Bricelj iz
Črnomlja, Pod lipo 4a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko neznani dediči neznane-
ga bivališča po pokojnem Johanu Verlinu iz
Vrtače 23, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 9. 2002

P 223/2002 SR-18088
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni

sodnici Danici Koren v pravdni zadevi tože-
če stranke Marice jankovič, Muzejska ulica
9, Tržič, zoper toženo stranko Filipa Janko-
viča, katerega prebivališče je neznano, za-
radi ugotovitve lastninske pravice in izstavi-
tve zemljiškoknjižne listine, po 16. točki
270. člena in po 4. točki 82. člena ZPP
sklenilo:

toženi stranki Filipu Jankoviču se za va-
rovanje njegovih pravic in koristi v tem po-
stopku postavi začasna zastopnica, odvet-
nica Irena Ahačič, Britof 292, Kranj.

Tožeča stranka je dolžna v roku 15 dni
založiti predujem za stroške postavitve za-
časne zastopnice v znesku 100.000 SIT,
ker v nasprotnem primeru ta sklep ne velja.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 5. 2002

P 840/2002 SR-18087
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Irene Oblak, Glavar-
jeva 12a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Lucija Šinkovec Ušaj iz Ljubljane, zoper to-
ženo stranko Bojana Hama, Leskovce 22b,
Leskovce, zaradi plačila 3,200.000 SIT,
dne 17. 9. 2002 sklenilo:

toženi stranki se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se imenuje odvetnik
Anton Pregelj, Cigaletova 7, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
840/2002-I, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je toženi
stranki postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

I 2002/02495 SR-18118
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnika Orion Ltd d.o.o., Prušnikova
106, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Peter
Čeferin iz Grosuplja, zoper dolžnika Toma-
ža Golomboša, Hudovernikova 11, Ljublja-
na, zaradi izterjave 18,287.265 SIT s pp,
dne 17. 9. 2002 sklenilo:

dolžniku Tomažu Glombošu se na pod-
lagi 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Vukelj Sofija, Pražakova 8 iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2002

III P 483/2002 SR-18987
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Tadeji Oštir, v pravdni zade-
vi tožeče stranke mld. Gorana Miletića, ki
ga zastopa zakonita zastopnica Milanka Kre-
menović, oba stan. Celovška 264, Ljublja-
na, zoper toženo stranko Slavka Miletića,
neznanega prebivališča, zaradi plačevanja
preživnine, dne 30. 9. 2002 skenilo:

toženi stranki Slavku Miletiću se v prav-
dni zadevi opr. št. III P 483/2002 postavi
začasna zastopnica, odvetnica Olivera Gom-
boc, Slovenska cesta 55, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. III P
483/2002, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2002

Oklici dedičem

I D 793/2000 OD-14093
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Mariji Andrejčič, roj. Hab-
jan, hčerki Jerneja, roj. 24. 8.1921, vdovi,
umrli 30. 3. 2000, nazadnje stanujoči Sred-
nje Gameljne 42 A, drž. RS.

Zapustnica pisne oporoke ni naredila,
zato sledi dedovanje po zakonu, vendar so-
dišče s podatki o zakonitih dedičih ne raz-
polaga, razen podatka, da naj bi zapustnica
imela sestro, ki živi nekje v Trzinu.

Zaradi navedenega, sodišče poziva za-
konito dedinjo, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasi pri sodišču, sicer
se bo zapuščinski postopek zaključil v skla-
du z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

II D 370/2000 OD-14096

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščin-
ski postopek po pok. Kolenik Mariji Majdi,
hčeri Ivana, roj. 9. 4. 1932, umrli 2. 4.
2000, nazadnje stanujoči Trubarjeva cesta
21 B, Ljubljana, drž. RS.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne ose-
be, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se priglasijo v roku enega leta od
objave tega oklica kot dediči pri tem sodi-
šču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 06816/2002 Rg-16452
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Gorše Mušič Heleni, na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Business World, podjetje za trgovino,
turizem, poslovne storitve in raziskave,
d.o.o., Kozarišče, Kozarišče 30, objavlja
sklep:

Business World, podjetje za trgovino,
turizem, poslovne storitve in raziskave,
d.o.o., Kozarišče, Kozarišče 30, reg. št.
vl. 1/23028/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 6.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Sylvia Onušič, Justin
Onušič in Evon Onušič, ki ju oba zastopa
mati Sylvia Onušič, vsi stanujoči 242 Madi-
son Street, State College, PA 16801, USA,
z ustanovitvenim kapitalom 1,709.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na vse ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
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RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2002

Srg 08601/2002 Rg-18962
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Idea Company, vizualne komunikacije in
predmetno oblikovanje, d.o.o., Ljubljana,
Poljanski nasip 6, objavlja sklep:

Idea Company, vizualne komunikaci-
je in predmetno oblikovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Poljanski nasip 6, reg. št. vl.
1/12092/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 9.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbniki so Ledinek Zlatko, Ljubljana,
Brodarjev trg 7, Ivančič Benjamin, Ljubljana,
Tbilisijska 34, Gabrijan Zoran, Maribor, Raz-
lagova ulica 3, Anžlovar Anton, Ljubljana, Bro-
darjev trg 7, Vičič Marko, Ljubljana, Gubče-
va 10 in Verlič Vital, Ljubljana, Vegova 12, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v skladu z njihovimi deleži.

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 7. 10. 2002

Srg 07031/2002 Rg-18963
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Interlink, družba za mednarodno posredo-
vanje blaga in storitev, d.o.o., Ljubljana, Mi-
klošičeva 38/V, objavlja sklep:

Interlink, družba za mednarodno po-
sredovanje blaga in storitev, d.o.o., Ljub-
ljana, Miklošičeva 38/V, reg. št. vl.
1/12985/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 15. 7.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Somrak Zinka, Šerkova
5, Ljubljana in Aspera Holding, Dunajska
22, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
30,000.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja v skladu s predlogom za
razdelitev premoženja z dne 30. 6. 2002.

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 7. 10. 2002

Srg 08481/2002 Rg-18964
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Konisa, Podjetje za avtomatizacijo proce-
sov in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova
2, objavlja sklep:

Konisa, Podjetje za avtomatizacijo
procesov in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Ziherlova 2, reg. št. vl. 1/03008/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Aleksander Razmovski,
Ljubljana, Bežigrad 16 in Martin Selan, Brez-
ovica pri Ljubljani, Pot terencev 6, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja v sorazmerju z njihovi-
mi vložki.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2002

Srg 07076/2002 Rg-18965
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Kosterov, Trgovinsko, servisno in proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Trzin, Kidričeva ulica
81, objavlja sklep:

Kosterov, Trgovsko, servisno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Trzin, Kidričeva
ulica 81, reg. št. vl. 1/05939/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 6. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Dragica in Vasilij Koste-
rov, Kidričeva ulica 81, Trzin, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

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 7. 10. 2002

MARIBOR

Srg 2276/2002 Rg-18080
Družba FINBIRO, podjetje za posre-

dništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Par-
tizanska cesta 3, Maribor, reg. št. vl.
1/10494-00, katere družbenik je Fridrih
Bernard, Prešernova 22, Maribor, po skle-
pu družbenika družbe z dne 13. 9. 2002
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Fridrih Ber-
nard.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00528 Rg-18960
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba LLT – Hranilnica in posojilnica

Murska Sobota, d.d., Murska Sobota, Sta-
neta Rozmana 11a, vpisana v sodni regi-
ster tukajšnjega sodišča, vl. št. 1/00921/00,
preneha po skrajšanem postopku ZGD po
sklepu skupščine z dne 28. 6. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Nova kreditna banka Maribor, d.d., Ma-
ribor, Vita Kraigherja 4, kot edini delničar
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na edinega delničarja.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 10. 2002

SLOVENJ GRADEC

Srg 383/2002 Rg-18967
Družba EMTEX, podjetje za proizvod-

njo tehničnih tekstilij, d.o.o., Muratova
26, Slovenj Gradec, reg. št. vl.
1/9657-00, katere edini družbenik je Er-
menc Milan, po sklepu družbenika z dne
29. 7. 2002, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Ermenc Mi-
lan, Muratova 26, Slovenj Gradec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 10. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Petrol d.d. Ljubljana preklicuje štampi-
ljke pravokotne oblike, z naslednjo vsebino:
Petrol d.d., Ljubljana 1, Enota Novo mesto
– maloprodaja Bencinski servis Obrežje, Je-
senice na Dolenjskem 32a. Ob-80196

Priglasitveni list

Cvjetković Predrag, Ob potoku 50, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-758/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnf-103141

Črešner Robert, Dalmatinska 43, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6312-99, izdan dne 1. 12. 1999.
gnu-103151

Dacar Ivan s.p., Servis in čiščenje, Ziko-
va 8, Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-1095/96, mat. št. 5632844, izdan
dne 1. 6. 1996. gnz-102971

Globočnik Anica, Zagorica 7, Radomlje,
priglasitveni list, opravilna št. 06-2054/97,
izdan dne 1. 3. 1997. gnh-103289

Gradišek Saša, Kidričeva 12, Litija, pri-
glasitveni list, opravilna št. 023-0004/96,
izdan dne 5. 2. 1996 in 21. 10. 1998.
gnh-103339

Kavčič Dušan s.p., Bratov Turjakov 3,
Rače, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6287/99, izdan dne 15. 11. 1999.
gnt-103152

Kump Roman, Obrh 2, Dragatuš, prigla-
sitveni list, opravilna št. 05-0214/94, ma-
tična št. 5028150. gni-103163

Mušič Sonja s.p. – čistilni servis, Pod
gozdom 17, Trzin, priglasitveni list, opravil-
na št. 06-1194/94, izdan dne 19. 12.
1994. gng-103290

Pirš Milena, Zdole 15, Kozje, priglasi-
tveni list, opravilna št. 54-0976/95, izdan
dne 4. 10. 1995. gnj-102912

Škrban Zdenka s.p., Bar pri Reziki, Pu-
šnikova 1, Maribor, obrtno dovoljenje,
št. 048619/3755/00-74/1995 – repre-
zentativno, izdano dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnz-103221

Vlašič Vinko, Dolenjci 8, Adlešiči, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 015443/0313/00-15/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnj-103287

Potne listine

Banko Peter, Dragomelj 79, Domžale,
potni list, št. P00791235. gnt-103002

Benčič Anton Peter, Nova cesta 9, Diva-
ča, potni list, št. 209050. gnr-103104

Erjavec Vitigoj, Erjavčeva 25, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00081704.
gnh-103214

Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
163234, izdala UE Nova Gorica.
gng-103415

Filej Dušan, Trg vstaje 8, Ruše, potni
list, št. P00290252. gnt-103452

Funda Jože, Vrtojba, Cesta na Čuklje
1, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 97831, izdala UE Nova
Gorica. gnj-103212

Gider Gabrijela, Prešernova 12, Mari-
bor, potni list, št. P00620757.
gnm-103384

Gorjup Nataša, Vipolže 88, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
96918, izdala UE Nova Gorica.
gno-103082

Hlupič Mojca, Kamniška ul. 9/a, Mari-
bor, potni list, št. P00249913.
gnm-103134

Jarm Janez, Dolnje Prapreče 6, Velika
Loka, potni list, št. BA 612248, izdala UE
Trebnje. gnr-103254

Jordan Markočič Ondina, Gerbičeva 6,
Ljubljana, potni list, št. P00131802.
gne-102921

Kitić Zdravko, Tišinska 28/b, Tišina,
potni list, št. P00045823. gnf-103091

Kokot Gašper, Črnova 29/a, Velenje,
potni list, št. P000436465. gng-103440

Kozar Sebastjan, Gregorčičeva 14/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 86787, izdala UE Nova Gorica.
gne-103092

Kreslin Alojz, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
potni list, št. BA 738153, izdala UE Vrhni-
ka. gne-103117

Krmac Sašo, Vanganel 44, Koper – Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
45444, izdala UE Koper. gnl-103085

Lešek Aljaž, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00146394. gnx-103173

Lešek Jure, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00162778. gnc-103169

Lešek Mojca, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00239372. gnv-103175

Lešek Nina, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00144209. gnz-103171

Lešek Zala, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00239362. gnd-103168

Lešek Zlatko, Mijavčeva 23, Škofljica,
potni list, št. P00164648. gnw-103174

Mačar Snežana, Podlubnik 159, Škofja
Loka, potni list, št. BA 833309, izdan na
ime Josipović Snežana. gnt-103252

Markočič Miha, Gerbičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00481566. gnc-102919

Markočič Neja, Gerbičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00481568. gnb-102920

Meh Metka, 3. julija 13, Velenje, potni
list, št. P00546429. gnr-103354

Meško Martin, Tavčarjeva ulica 7, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. P00027414.
gnv-103125

Mežnar Katja, Avčinova 12, Ljubljana,
potni list, št. P00490734. gnt-103327

Mirković Mladen, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. P00326711.
gnl-103410

Nered Igor, Stenežiče 50/a, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. P00708043.
gnu-103026

Podbršček Jana, Morsko 35, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 65934,
izdala UE Nova Gorica. gnl-103010

Potočnik Robert, Cesta v Dolenje 11,
Radomlje, potni list, št. P00680549.
gnb-103420

Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00081705.
gni-103213

Rivo Gregor, Strmca 18, Vrhnika, potni
list, št. P00781838. gnw-103199

Sagadin Barbara, Osterčeva 4, Mari-
bor, potni list, št. P00133578.
gnt-103077

Sajnkar Sebastjan, Slomškova 7/a, Slo-
venske Konjice, potni list, št. P559589.
gny-103222

Skvarča Luka, Hotedršica 41/a, Hote-
dršica, potni list, št. P00746630.
gnz-103421

Stazinski Ana, Vejar 9, Metlika, potni
list, št. P00124894. gnp-103006

Šabec Maja, Letoviška 18, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00361123.
gnk-103186

Tasič Primož, Trg izgnancev 13, Breži-
ce, potni list, št. P00606872.
gny-103472

Trampuš Nina, Čolnišče 19, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P00437219.
gnk-103011

Urek Sandi, Dečno selo 45, Artiče, pot-
ni list, št. P00058887. gnb-103295

Vivoda Uroš, Pod vinogradi 21, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 50859,
izdala UE Nova Gorica. gnn-103337

Vujičić Tihomir, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, potni list, št.
P00110301. gng-102994

Žgajnar Ladislav Žiga, Cesta Tončke
Čeč 32, Trbovlje, potni list, št.
P00488840. gnf-103316

Osebne izkaznice

Apollonio Nadia, Pobeška 40, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 683354.
gnt-102977

Bahun Ana, Pečinska 67, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 478818. gnn-103058

Bantan Danilo, Selo 47, Zagorje ob Sa-
vi, osebno izkaznico, št. 793294.
gnd-103368

Bejta Čazim, Pobreška 38, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 171394. gnr-103079

Bele Jurij, Žahenberc 32, Rogatec, ose-
bno izkaznico, št. 569802. gnq-103230

Benc Miran, Gaj, Kajuhova 1, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 692472.
gnk-103436

Blatnik Anton, Polom 1/a, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 521710. gnl-103260

Bogataj Ljudmila, Delavska ulica 1, Žiri,
osebno izkaznico, št. 928334.
gnx-103198

Bračko Alojz, Westrova ulica 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 821368.
gnn-103208

Brajnik Luka, Oražnova 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 217955. gnm-102984

Bratuša Boštjan, Pršetinci 1, Sveti To-
maž, osebno izkaznico, št. 335228.
gnl-103335

Brčan Miha, Zg. Draga 19, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 1447409.
gnw-103449
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Brdnik Stanislava, Malo Tinje 3/a, Zgor-
nja Ložnica, osebno izkaznico,
št. 1500516. gnl-102985

Buinjac Davor, Hacquetova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 685219.
gnw-103074

Čarman Katarina, Okornova 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1485684.
gnv-103200

Čas Miloš, Barvarska steza 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1048747.
gnh-103114

Časar Petra, Robindvor 47, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 186883. gni-103088

Čemažar Eugen, Baznikova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 515284.
gnk-103236

Černe Bogomir, Rožna dolina, Cesta
XV/9, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 129137. gnd-103318

Čerpnjak Nada, Leše 148, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 156834. gno-103332

Česnik Žana, Hozelj 26, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 1433111. gnw-103224

Črnec Tomaž, Morje 37/a, Fram, ose-
bno izkaznico, št. 119065. gnj-103087

Derenda Andreja, Poljanska 69, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 302638.
gny-103422

Djekanović Ljubo, Regentova 10, Anka-
ran – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 181256. gns-103203

Dolinar Marija, Jurčkova cesta 94, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 803696.
gnm-103284

Džamastagić Senad, Tomšičeva 15, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št. 78680.
gnk-103336

Erman Mina, Pod lipami 60, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 985389.
gnc-103194

Fajt Frančiška, Draženci 81, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 623083. gnv-103000

Felić Semira, Cesta Andreja Bitenca
140, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1002404. gnh-103064

Ferrari Majda, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1063176.
gnh-103414

Fink Ivan, Celovška cesta 106, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 854583.
gnr-103179

Flajs Rosvita, Pod vrbami 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 976603.
gne-103442

Franca Agata, Gračišče 27, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 773590.
gng-103390

Frelih Marija, Zabreznica 46, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 1231628.
gnd-103218

Funda Jože, Vrtojba, Cesta na Čuklje 1,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1016983. gnk-103211

Gaborovič Zoran, Vrbanska 14/b, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 469973.
gnj-103237

German Mladen, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 869339.
gnn-103233

Glišič Rok, Pod gozdom 6, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1522479.
gnh-103089

Godina Črt, Valvasorjeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 434239. gnl-103060

Golmajer Petra, Zvirče 75, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 275499. gnb-103220

Gračner Marjeta Marjana, Podgornikova
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 27233.
gnm-103234

Grašič Danijela, Gobovce 10, Podnart,
osebno izkaznico, št. 731343.
gne-102992

Grlica Igor, Dobrava 5, Ormož, osebno
izkaznico, št. 468503. gnm-103209

Hadžić Katka, Mlakarjeva ulica 14, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 405930.
gnm-103084

Hafner Boštjančič Nataša, Sr. Bitnje
127, Žabnica, osebno izkaznico,
št. 372467. gne-102917

Hasaj Florim, Ptujska cesta 208, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 987898.
gny-103347

Hervol Branko, Brezina 40, Brežice,
osebno izkaznico, št. 246103. gnt-103352

Hlupič Mojca, Kamniška ul. 9/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 243431.
gnl-103135

Horvat Jernej, Japljeva ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 378121.
gnm-103484

Horvat Rozalija, Dolgovaške gorice
259/c, Lendava – Lendva, osebno izkazni-
co, št. 217466. gny-103447

Horvat Sebastjan, Trnje 74, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 65993. gnn-103258

Hribar Aleksander, Praproče 1/a, Laze
v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 1256126.
gne-103342

Ivančić Zdenko, Jakčeva ulica 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. AH 3765 – za
tujce. gny-102997

Ivanovič Nikola, Šalek 88, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 405668. gnu-103451

Jarm Janez, Dolnje Prapreče 6, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 1336122.
gns-103253

Jaušovec Petra, Cvetlična 20, Ormož,
osebno izkaznico, št. 1413286.
gnd-102993

Javornik Roman, Stranska pot 306, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 151227.
gnq-103080

Jelenko Matej, Besnica 2, Ljubljana-Do-
brunje, osebno izkaznico, št. 713771.
gne-103242

Jerič Marija, 3. julija 13, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 113093. gnp-103356

Junc Vanja, Gorenja vas 4/c, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 879150.
gnp-103331

Juretić Aleksič Ervina, Bukovčeva 46/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1305612.
gni-103313

Kastelic Tatjana, Rakovniška ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1383043.
gnp-103206

Kavaš Štefan, Jarška cesta 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1364661.
gns-103303

Kavčič Ivana Frančiška, Šentjošt nad
Horjulom 53, Horjul, osebno izkaznico,
št. 522300. gny-103397

Kek Valentin, Prešernova 4, Logatec,
osebno izkaznico, št. 144136.
gnv-103350

Kepic Ivan, Dragomelj 22, Domžale,
osebno izkaznico, št. 836530.
gnp-103231

Kitić Zdravko, Tišinska 28/b, Tišina, ose-
bno izkaznico, št. 159979. gng-103090

Klopčar Fedor, Zgornja Senica 2/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 34222.
gnx-103023

Kohek Danjela, Novo polje, Cesta XVI/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1010058.
gni-103063

Kokalj Gordana, Sestranska vas 15, Go-
renja vas, osebno izkaznico, št. 474015.
gnn-103358

Kompara Larisa, Dolenjska c. 54, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 225935.
gne-103467

Košar Ferdinand, Efenkova 28, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1456413.
gnt-103202

Kotnik Janko, Trg 3/a, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 723458. gnu-103001

Krajnc Drago, Kocijeva 1, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 287877. gnk-103311

Krajnc Karel, Kerenčičev trg 13, Ormož,
osebno izkaznico, št. 741132.
gno-103007

Kranjc Aleš, Iga vas 15, Stari trg pri Lo-
žu, osebno izkaznico, št. 16532.
gnh-103464

Kuk Ana, Moškričeva 38, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1105429. gnm-103409

Kukovec Marko, Brstje 28/b, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 76860. gni-103413

Kunič Branko, Pusti Gradac 3, Draga-
tuš, osebno izkaznico, št. 553930.
gnt-103102

Kurnik Ivana, Segovci 3/a, Apače, ose-
bno izkaznico, št. 107809. gnn-103333

Lamut Boris, Bezena 18, Ruše, osebno
izkaznico, št. 46775. gnh-103039

Lesjak Doroteja, Tržaška 315, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1357968.
gnw-103299

Lesjak Jakob, Tržaška 315, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1358121.
gnz-103296

Lesjak Jernej, Tržaška 315, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1358166.
gnx-103298

Lesjak Matic, Tržaška 315, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1358040.
gny-103297

Letonja Matej, Goriška 15, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1535065. gnr-103229

Levičnik Oblak Špela, Štihova 24, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 635424.
gnq-103305

Likar Antonija, Sketova 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 51519. gnr-103204

Lorber Tadeja, Haloška ulica 2, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 955709. gnh-103364

Mahnič Nina, Limbuška 134, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1453241.
gnv-103375

Majdič Mateja, Miklošičeva 1/b, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 850108.
gnt-103177

Malnar Remzi, Prušnikova 81, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 250793.
gnv-103075

Marčič Boštjan, Laznica, Deržaničeva
pot 12, Limbuš, osebno izkaznico,
št. 175910. gnc-103094

Mavri Jožef, Tomažiča 3, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 1143679.
gnn-103008
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Medmeš Damjana, Prušnikova ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366581.
gnv-103425

Meh Metka, 3. julija 13, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 626460. gnu-103355

Meh Valerija, 3. julija 13, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 1233641. gns-103353

Meško Milena, Vinarska 57, Maribor,
osebno izkaznico, št. 556951.
gns-102982

Mezinec Andrej, Gorjansko 18/a, Ko-
men, osebno izkaznico, št. 1159687.
gne-103142

Milovanović Matejka, Črnc 43, Brežice,
osebno izkaznico, št. 853039.
gnu-103076

Mir Marija, Kovinarska ulica 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 1160657.
gnq-103430

Mohar Uršula, Dolsko 62, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 470615.
gnp-103181

Muminović Korina, Kranjčeva ulica 8,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 119373. gns-103378

Novačan Andrej Josip, Janežičeva 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 244045.
gni-103438

Oman Marko, Frankovo naselje 173,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 348736.
gnn-103408

Pahor Živa, Grampovčanova 39, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1185628.
gns-103328

Pajer Robert, Gregorčičeva 27, Idrija,
osebno izkaznico, št. 325577.
gno-103086

Pangerl Jožef, Miklošičeva 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 704446. gnv-102975

Pangerl Matej, Dogoška 75, Maribor,
osebno izkaznico, št. 375861.
gnz-103446

Pavlin Mateja, Ratež 5, Brusnice, ose-
bno izkaznico, št. 56432. gnl-103360

Pavlović Jela, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 649437.
gnn-103133

Perčič Petra, Ziherlova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1396189.
gnk-103286

Perger Franc, Kasaze 73, Petrovče, ose-
bno izkaznico, št. 814198. gnk-103036

Perko Anton, Vogelna 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 297435. gnh-103264

Petrič Franc, Hrastje 90, Kranj, osebno
izkaznico, št. 78712. gnv-103100

Počič Tanja, Fokovci 62, Fokovci, ose-
bno izkaznico, št. 252047. gnm-103359

Podkrajšek Franc, Ponikva 1/a, Poni-
kva, osebno izkaznico, št. 296104.
gno-103107

Podlogar Branko, Šamrtinska 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 167012.
gnq-103455

Podpečan Karolina, Trnoveljska cesta
45, Celje, osebno izkaznico, št. 1065579.
gni-103038

Pograjc Sebastjan, Livarska 7, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 111995.
gnb-103445

Polčnik Branko, Kokarje 12, Nazarje,
osebno izkaznico, št. 400212. gnf-103216

Ponikvar Vesna, Male Lašče 79, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 769371.
gnj-103462

Predolac Milosav Smiljenka, Pucova 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 564132.
gno-103432

Prosen Uroš, Ul. miru 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1348008.
gni-103288

Radisavljević Boris, Kašeljska cesta
150/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 364908. gny-103197

Ramovž Jure, Zavrh 16, Ljubljana Šmar-
tno, osebno izkaznico, št. 459423.
gnj-103466

Ravbar Cristian, Škocjan 64, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 1486477. gnm-103434

Reya Barbara, Ob žici 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 967050. gnd-103443

Rižnar Matej, Juršinci 4/d, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 966406.
gno-103207

Rosič Monika, Breginj 62, Breginj, ose-
bno izkaznico, št. 199244. gnu-103476

Rozman Simona, Majeričeva 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 711818.
gnf-103441

Rozze Tatjana, Škocjan 64, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 812086. gnn-103433

Sinkovič Blaž, Stolovnik 41, Brestani-
ca, osebno izkaznico, št. 899351.
gne-103367

Slabe Pavel, Kranjska cesta 4/c, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 489353.
gnm-103184

Slobodnik Slavka, Založnikova 40,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 65958. gnp-103131

Smole Alojz, Kurirska pot 1, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 1300529. gnk-103386

Sotlar Tadeja, Škrilje 91, Ig, osebno
izkaznico, št. 261519. gne-103067

Stokuća Lea, Srebrničeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 843240. gnu-103351

Strelec Drago, Stojnci 109, Markovci,
osebno izkaznico, št. 49128.
gnw-102999

Svetek Breda Alenka, Miklavčeva ulica
16, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 536383. gnl-103310

Šalika Pavel, Ižakovci 140, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 367500.
gnk-103411

Šenk Tatjana, Alešovčeva ulica 23/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 815735.
gns-103478

Šibanc Marijan, Prešernov trg 10, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 714303.
gnk-103361

Šlibar Gorkič Ljudmila, Jana Husa 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 318222.
gnt-103027

Šmajdek Avguštin, Gorazdova 19, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 450103.
gnc-103119

Šolar Ernest, Brezje 55/a, Brezje, ose-
bno izkaznico, št. 125045. gnm-103334

Špeglič Renata, Ivenca 3, Vojnik, ose-
bno izkaznico, št. 185767. gnb-102995

Špenko Danilo, Na Dole 18, Vodice,
osebno izkaznico, št. 1347033.
gnb-103070

Štampar Igor, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1004708.
gnd-103468

Štuhec Maja, Rimska cesta 4, Laško,
osebno izkaznico, št. 211633.
gnw-103099

Švetak Josipa, Gradišče nad Pijavo Go-
rico 204, Škofljica, osebno izkaznico,
št. 345724. gnd-103418

Tasič Primož, Trg izgnancev 13, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 1384887.
gnx-103473

Tonejec Alojzij, Bohinjska Bela 11, Bo-
hinjska Bela, osebno izkaznico,
št. 356969. gnd-103243

Tramte Jakobina Katarina, Log 31, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 91683.
gne-103217

Trglavčnik Amalija, Linhartova ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 39165.
gnc-103019

Troha Mitja, Kranjska 50, Tržič, osebno
izkaznico, št. 378550. gny-103372

Uršič Aleš, Postojnska 19/a, Rakek,
osebno izkaznico, št. 897633.
gnc-102973

Ussar Mojca, Cankarjeva 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 334536.
gnw-103374

Varga Danilo, Prešernova 73/b, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 49317.
gnl-103210

Vazovec Zlatko, Dogoška cesta 71, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 575365.
gns-103228

Verbič Zdravko, Adamičeva 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 955844.
gni-103263

Vidergar Matevž, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1284124.
gnp-103406

Volkner Edvard, Liebknehtova 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1034453.
gnu-103226

Vraničar Jožefa, Gradac 123, Gradac,
osebno izkaznico, št. 601377.
gnr-103004

Zelnik Igor, Predoslje 90/a, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 670661. gnt-103227

Zeme Mitja, Rimska cesta 6/a, Laško,
osebno izkaznico, št. 1461583.
gnf-103366

Zorko Franc, Lešnikova ulica 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 317852.
gnd-103018

Zornada Branko, Partizanska 1, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 1216277.
gnw-103249

Zorović Maja, Cesta proletarskih brigad
60, Maribor, osebno izkaznico,
št. 438207. gnk-102986

Zupančič Alojzij, Kozinova 2, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 276020.
gne-103192

Zupančič Alojzij, Dolenje Ponikve 11,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 114626.
gnp-103481

Žabkar Jože, Požarnice 19, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 416119. gnb-103470

Žagar Gregor, Ig 369, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 93170. gns-102978

Žgajnar Ladislav Žiga, Cesta Tončke
Čeč 32, Trbovlje, osebno izkaznico,
št. 128624. gng-103315



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 93 / 4. 11. 2002 / Stran 7567

Vozniška dovoljenja

Andrejc Vinko, Podgorje 158, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 7138, izdala UE Slovenj
Gradec. gnp-102931

Babič Jurij, Stiplovškova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1492523, reg. št. 116195, izdala UE Mari-
bor. gnn-102983

Babić Dijana, Cesta na Roglo 23, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13379. gnv-102925

Bakan Štefan, Nedelica št. 26/a, Turni-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, A
– 50km/h, št. 12599, izdala UE Lendava.
gnq-103380

Banko Peter, Dragomelj 79, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701312, reg. št. 19317, izdala UE Domža-
le. gns-103003

Barović Aljoša, Rabelčja vas 27, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 35077, izdala UE Ptuj. gnu-102951

Bavdaž Iztok, Gradnikova 19, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40730, iz-
dala UE Nova Gorica. gnb-103170

Beljkaš Nebojša, Tuga Vidmarja 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307968, reg. št. 53331, izdala UE Kranj.
gnr-103454

Beranič Slavica, Čobčeva 30, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625472, reg. št. 88933. gnp-103256

Berce Kranjc Damjana, Budanje 25, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
252501, reg. št. 10108, izdala UE Ajdov-
ščina. gnf-103416

Berk Hedvika, Tomšičeva 53, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
626238, reg. št. 3425, izdala UE Velenje.
gnh-103439

Bojc Barbara, Pečinska ulica 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849897, reg. št. 161568, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-103391

Bole Uroš, Pod gričem 32, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 34384. gno-103057

Brdnik Stanislava, Malo Tinje 3/a, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11418. gnu-102926

Breg Natalija, Krčevina pri Vurberku
55/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41250, izdala UE Ptuj. gnk-102911

Brenčič Goranka, Maistrova ulica 10, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035246. gnc-103269

Bricelj Avgust, Slavina 37, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 8890. gny-103272

Cekov Oliver, Visoko 18, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307018,
reg. št. 49065, izdala UE Kranj.
gnk-102961

Cerar Janko, Miklošičeva 2/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
105180, reg. št. 14441, izdala UE Domža-
le. gnr-103404

Cerjak Karlo, Lesno Brdo 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371504, reg. št. 113137, izdala UE Ljub-
ljana. gns-103482

Cerkovnik Bernarda, Zabreznica 34/a,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S
336522. gnr-103279

Cokan Marko, Loke pri Mozirju 4, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9028, izdala UE Mozirje. gnp-102981

Colja Emil, Partizanska ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
167424, reg. št. 13235, izdala UE Ljublja-
na. gnu-103051

Čas Miloš, Barvarska steza 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1588315, reg. št. 203187, izdala UE Ljub-
ljana. gni-103113

Černe Bogomir, Rožna dolina, Cesta
XV/9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 292361, reg. št. 115806, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-103319

Ćosić Almir, Ferrarska 17, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45829, izdala UE Koper.
gni-103013

Derlink Bronislava, Koroška 8, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
349086, reg. št. 2366, izdala UE Radovlji-
ca. gnc-103294

Dežman Elvis, Družinska vas 39, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 35552. gnn-103283

Dokl Stanislav, Primorska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 678, izdala UE Maribor. gnz-103346

Dokleja Marko, Grablovičeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 1050451, reg. št. 169298, izdala UE
Ljubljana. gnq-103330

Erjavec Vitigoj, Erjavčeva 25, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4261. gnm-103159

Ferjančič Zdenko, Lukežiči 2, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35883,
izdala UE Nova Gorica. gnm-103034

Ferkolj Simon, Dobravica 23, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37651, izdala UE Novo mesto.
gns-103403

Fink Ivan, Celovška cesta 106, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1296817, reg. št. 12110, izdala UE Ljub-
ljana. gns-103178

Gajšek Primož, Kompole 194, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42321.
gnh-102989

Gerbec Bogdan, Titova 70, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1176003. gnz-102946

Gerenčer Marko, Petišovci, Rudarska
2/a, Lendava – Lendva, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, reg. št. 15314, izdala UE Len-
dava. gnt-103377

Glamočanin Boris, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064167, reg. št. 74509, izdala UE Ljub-
ljana. gno-103457

Globočnik Vinko, Globoko 9, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901020, reg. št. 23777. gnq-103155

Golob Janez, Bistriška cesta 34, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 1722, izdala UE Ilirska Bistrica.
gns-103053

Grašek Vlasta, Topniška ulica 58/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814997, reg. št. 198145, izdala UE
Ljubljana. gnq-103480

Gregorič Jurij, Zaloška cesta 92/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846342, reg. št. 197854, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-103424

Gujtman Marjan, Šmarca, Radomeljska
cesta 10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11029, izdala UE Kamnik.
gnp-103106

Habjan Matej, Studeno 25, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25368, izdala UE Škofja Loka.
gng-103465

Hajos Ferenc, Ul. Sv. Štefana 19, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4114, izdala UE Lendava.
gnr-103379

Hebar Smiljana, Hranjigovci 10, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11061. gny-103172

Hlupič Mojca, Kamniška ul. 9/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278500, reg. št. 116059. gnk-103136

Hojnik Štefan, Limbuška graba 32, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 715868, reg. št. 34231. gnx-103373

Horvat Jernej, Japljeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458844, reg. št. 207966, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-103483

Hrabrić Nadica, Lipa 7, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29315, izdala UE Nova Gorica.
gnf-103166

Hrovat Drago, Pregljeva ulica 119, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810658, reg. št. 131724, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-102956

Hrvatin Štefan, Bertoki, Ulica ob spoem-
niku 14, Koper – Capodistria, vozniško do-
voljenje, kat. A, reg. št. 12906, izdala UE
Koper. gnf-103191

Jastrobnik Tomaž, Drapšinova 24, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225367, reg. št. 37580. gno-103357

Javornik Roman, Stranska pot III/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. A –
50km/h,BGH, št. S 1699978, reg.
št. 24752, izdala UE Grosuplje.
gnj-103062

Jelenko Matej, Besnica 2, Ljubljana-Do-
brunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1589973, reg. št. 215450, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-103241

Jesenek Tjaša, Pepelno 25/a, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 268890, reg. št. 36817, izdala
UE Celje. gnx-103098

Juretić Aleksič Ervina, Bukovčeva 46/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 945196, reg. št. 26673, izdala UE
Domžale. gnh-103314

Juvan Grega, Spodnje Pirniče 28/e,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297325, reg. št. 226595, izdala UE
Ljubljana. gnf-103116

Kalan Aleksander, Krivec 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245045, reg. št. 186186, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-103475

Kališnik Franc, Loke v Tuhinju 25, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, reg.
št. 2046, izdala UE Kamnik. gnw-103274

Kantužar Gregor, Drožanje 5/b, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12247. gng-103365
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Kastelic Tatjana, Rakovniška ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892844, reg. št. 105860, izdala UE
Ljubljana. gnq-103205

Kaučič Branko, Borova vas 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
684221, reg. št. 1229, izdala UE Pesni-
ca. gnq-103005

Kavaš Štefan, Jarška cesta 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
397431, reg. št. 26761, izdala UE Dom-
žale. gnt-103302

Kavčič Ivana Frančiška, Šentjošt nad
Horjulom 53, Horjul, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 842578, reg. št. 111302,
izdala UE Ljubljana. gnx-103398

Kavčič Stanko, Lipalca 6, Horjul, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 91/2002. gnp-103381

Kejžar Marko, Podbreg 37, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1386464. gnx-103048

Kiš Smiljana, Cesta proletarskih brigad
79, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 367677, reg. št. 19469.
gnj-103437

Klaneček Alojz, Preglov trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1564633, reg. št. 188268, izdala UE
Ljubljana. gne-103292

Klavž Vlado, Ravne 95/a, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S225594,
reg. št. 13274, izdala UE Velenje.
gng-102990

Klenovšek Peter, Vodopivčeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533263, reg. št. 55006, izdala UE Kranj.
gnj-103041

Klinar Peter, Planina pod Golico 7, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1313872. gni-103388

Klopčar Fedor, Zgornja Senica 2/b,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1137623, reg. št. 101597, izdala
UE Ljubljana. gny-103022

Knapp Natalija, Rakičan, Panonska uli-
ca 38, Murska Sobota, vozniško dovolje-
nje, reg. št. 23104. gnb-102945

Kogoj Marjeta, Mezgovci 54, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28050, izdala UE Ptuj. gnb-103045

Kojc Simona, Vičava 48, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 39434, izdala
UE Ptuj. gnt-102952

Korez Janez, Stoperce 21, Stoperce,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg.
št. 38365. gnf-102941

Korošec Blaž, Ribčev laz 16, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 900106, reg. št. 23409. gnw-102949

Koruza Marko, Župančičeva ulica 1/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 831062, reg. št. 5080, izdala UE
Ajdovščina. gng-103215

Kotnik Janko, Trg 3/a, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16401,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-102929

Kranjc Aleš, Iga vas 15, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1427624, reg. št. 11290, izdala UE
Cerknica. gni-103463

Kristan Anton, Finžgarjeva 29, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8438,
reg. št. 7451. gni-102963

Kulovec Petra, Vavta vas 79, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41419.
gnd-103268

Kunčič Srečko, Želeška cesta 8/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1355185,
reg. št. 2390. gns-102928

Kunič Branko, Pusti Gradac 3, Draga-
tuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3123, izdala UE Črnomelj.
gns-103103

Laharnar Andrej, Temljine 2, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 1380867,
izdala UE Tolmin. gnr-102954

Leban Žarko, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE,
št. 13773, izdala UE Nova Gorica.
gnk-103111

Lesjak Doroteja, Tržaška 315, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974161, reg. št. 130804, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-103300

Leskovšek Štefan, Lesično 61, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14856,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-102970

Ličer Matjaž, Dragomer, Laze 34, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 15270, izdala UE Vrhnika.
gno-103407

Macanović Hasan, Krivaja, Cazin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1352957,
reg. št. 232098, izdala UE Ljubljana.
gnz-102996

Maljuna Marko, Seidlova cesta 34, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28771, izdala UE Novo mesto.
gnp-103056

Marjanovič Tomaž, Stranska vas 41, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 39311, izdala UE Novo mesto.
gnw-103049

Markovič Lidija, Št. Janž pri Radljah 73,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 4189, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnt-103431

Matek Polona, Prisojna pot 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21231,
izdala UE Kamnik. gnj-103137

Mavrič Nataša, Jesihov štradon 59, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414627, reg. št. 190846, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-102976

Medmeš Damjana, Prušnikova ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1219642, reg. št. 32743, izdala UE
Domžale. gnu-103426

Mehinović Mahmut, Dolenjska cesta
473, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1612233, reg. št. 184680, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-103180

Melan Marjeta, Zabče 44, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1319066, izdala UE
Tolmin. gnb-103270

Mihevc Jerneja, Žibrše 25, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 6992,
izdala UE Logatec. gni-103338

Mikložič Boštjan, Pleterje 4, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 39000, izdala UE Ptuj.
gnt-102927

Novrić Nikola, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363909, reg. št. 227462, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-103456

Obradović Stanko, Ulica Kneza Koclja
37, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 610916, reg. št. 97039, izdala UE
Maribor. gnq-103105

Oman Marko, Frankovo naselje 173,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 16043, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnu-103326

Onič Gordan, Vrhov dol.1/e, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1239278, reg. št. 79450. gne-103225

Ovčak Jurij, Gosposvetska cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043133, reg. št. 207503, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-103474

Pavlović Jela, Gašperšičeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841976, reg. št. 92426, izdala UE
Ljubljana. gno-103132

Pazlar Metka, Prežihova 15, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 274670,
reg. št. 3236. gnh-102964

Penko Gaja, Zalog 56, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, št. 15831. gnx-103273

Perger Franc, Kasaze 73, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 319079,
izdala UE Žalec. gnj-103037

Pervič Fekret, Delavska 12, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000795305. gnt-103402

Pintarič Andrej, Aleševčeva ulica 23/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585723, reg. št. 125897, izdala UE
Ljubljana. gnr-103479

Pirš Polona, Lipahova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
19707, reg. št. 8691, izdala UE Izola.
gny-103122

Plečko Anton, Brezula 33, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493202,
reg. št. 121745, izdala UE Maribor.
gnx-103348

Podgornik Laura, Ul. Sv. Barbare 3, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
430000, reg. št. 368, izdala UE Idrija.
gnl-103435

Podkrajšek Franc, Ponikva 1/a, Poni-
kva, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1069, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-103108

Polanec Samo, Križni vrh 39, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 18916, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-103401

Ponikvar Vesna, Male Lašče 79, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487667, reg. št. 244045, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-103461

Potočar Bogomir, Gorenje Vrhpolje 23,
Šentjernej, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 83/02.
gnv-103250

Potočnjek Štefan, Vadarci 42, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 08635.
gnc-102944

Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3555. gnl-103160

Praprotnik Klemen, Varlovo naselje 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1512987, reg. št. 120259, izdala UE
Maribor. gnr-103029

Pravdič Milica, Greenwiška 10/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798271, reg. št. 91454. gnu-103201

Radisavljević Boris, Kašeljska cesta
150/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 1341254, reg. št. 51833, izda-
la UE Ljubljana. gnz-103196

Radonjič Ružica, Gubčeva 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12347.
gnt-103081

Rebec Jožica, XXX. divizije 13/d, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29158, izdala UE Nova Gorica.
gne-103167

Remih Tomaž, Ul. Malči Beličeve 151,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1453768, reg. št. 47051, izdala UE
Ljubljana. gnm-102959

Repnik Anica, Zalog 22, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 734698, reg. št. 32523, izdala UE
Kranj. gnx-102948

Reya Barbara, Ob žici 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244312, reg. št. 179838, izdala UE
Ljubljana. gnc-103444

Ropret Marjan, Bohinjska Bela 88, Bo-
hinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 866999, reg. št. 1452, izdala UE
Jesenice. gnh-103164

Rozman Simona, Majeričeva ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 871066, reg. št. 89925.
gnv-103450

Rozze Tatjana, Škocjan 64, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28820, izdala UE Koper.
gng-102965

Sagadin Barbara, Osterčeva 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291421, reg. št. 103343, izdala UE Ma-
ribor. gns-103078

Seifert Anže, Gunceljska cesta 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566625, reg. št. 252262, izdala UE
Ljubljana. gnw-103324

Slabe Pavel, Kranjska cesta 4/c, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 392, izdala UE Kamnik. gnl-103185

Slanič Katarina, Goriška 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
248687, reg. št. 62597. gnc-103369

Slemenšek Dušan, Pečovje 31/g, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. S 1619699,
reg. št. 3322. gnl-103110

Smole Goran, Ljubečna, Smiklavška
c. 4, Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. S
1562113, reg. št. 42768. gno-103257

Sotlar Tadeja, Škrilje 91, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106760, reg.
št. 148802, izdala UE Ljubljana.
gnf-103066

Steblovnik Martina, Rečica ob Paki 22,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 488580, reg. št. 19969, izdala
UE Velenje. gnf-103349

Stojanović Ljubiša, Videm 2, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
568, reg. št. 6028, izdala UE Cerknica.
gnc-103123

Svetek Breda Alenka, Miklavčeva ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 514996, reg. št. 44497, izda-
la UE Ljubljana. gnq-103309

Šašek Anton, Gornja Paka 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1009, izdala UE Črnomelj. gnt-103427

Šenk Tatjana, Alešovčeva ulica 23/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 391625, reg. št. 38184, izdala UE
Ljubljana. gnt-103477

Škofic Frančišek, Mlaka, Mlaška cesta
96, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1122351, reg. št. 4841, izdala
UE Kranj. gnd-103393

Šlenc Ana, Prešernova 31, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269747, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnt-103127

Šmid Edita, Šalek 104, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 488425,
reg. št. 16190, izdala UE Velenje.
gnh-103014

Šnajder Mateja, Stopče 32/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11680, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-103370

Špelec Franc, Na hribu 21, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 18197. gnk-102936

Štramec Bojan, Petanjci 95, Tišina, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 29490.
gnw-102924

Štrukelj Franc, Kajuhova ulica 3, Pre-
serje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 209795, reg. št. 8538, izdala UE Dom-
žale. gnm-103059

Štumberger Damir, Mestni trg 16, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCH, reg. št. 6571. gnw-103399

Šušnica Mile, Trg revolucije 6, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6260. gnn-103158

Tasič Primož, Trg izgnancev 13, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9096, izdala UE Brežice. gnz-103471

Tavčer Anton, Breg 1, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 0902097,
izdala UE Žalec. gnj-103262

Tekavec Alja, Partizanska cesta 1,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 165705, reg. št. 20545, izda-
la UE Grosuplje. gnr-103129

Todorović Cvijetin, Ig 103, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 811136, reg.
št. 172794, izdala UE Ljubljana.
gnp-103306

Toplek Danilo, Mariborska cesta 25/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 13661, izdala UE Ptuj. gnn-102937

Tramte Pavel, Stari trg 23, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
692752, reg. št. 5617, izdala UE Trebnje.
gni-103188

Trnjanin Fikret, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 445330, reg. št. 97321, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-103120

Troha Mitja, Kranjska cesta 50, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1437893, reg. št. 10446. gnf-103266

Urbanc Robert, Stiška vas 1, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1633021, reg. št. 56335, izdala UE
Kranj. gnv-102950

Vajda Dragica, Pod vinogradi 6, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24559, izdala UE Novo mesto.
gnk-103161

Vertnik Robert, Sp. Brnik 35/a, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1115826, reg. št. 47144.
gnl-103285

Vidmar Marjan, Litovlje 11, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18643, izdala UE Sežana.
gnp-103156

Vilhelm Hrvoje, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262171, reg. št. 82568, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-102958

Vogrič Uroš, Rožičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932117, reg. št. 160057, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-103329

Volasko Branko, Ravno 11/a, Dobje pri
Planini, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, reg. št. 202, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnk-103261

Vremec Damjan, Resslova 10, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2313. gnq-103280

Vrhovnik Vida, Cesta v Loke 17, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9449. gnj-103362

Vuk Martina, Polanškova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1610142, reg. št. 222411, izdala UE
Ljubljana. gnd-103118

Zajc Simon, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372496, reg. št. 235902, izdala
UE Ljubljana. gny-103147

Zalesnik Adrijan, Libeliče 40, Libeliče,
vozniško dovoljenje, št. 5376.
gnf-103016

Zdešar Gašper, Seničica 21/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1298422, reg. št. 226078, izdala UE
Ljubljana. gnu-103126

Zemljič Barbara, Ronkova ul. 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14507, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-102930

Zorović Maja, Cesta proletarskih brigad
60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1631732, reg. št. 123417,
izdala UE Maribor. gnj-102987

Zupan Matjaž, Struževo 47/a, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. ABGH, št. S 1248935, reg.
št. 39422, izdala UE Kranj. gno-102957

Žabkar Jože, Požarnice 19, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1455538, reg. št. 55982,
izdala UE Ljubljana. gnc-103469

Žagar Gregor, Ig 369, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. S 1012674,
reg. št. 204215, izdala UE Ljubljana.
gnr-102979

Žbogar Ivo, Grajska 18, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5638.
gnx-103223

Žgajnar Ladislav Žiga, Cesta Tončke
Čeč 32, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2245, izdala UE Trbovlje.
gne-103317

Žuber Nac, Razborca 7, Mislinja, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16277, izda-
la UE Slovenj Gradec. gng-103165

Žunko Bojan, Sava 58, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1652825, iz-
dala UE Litija. gno-103307

Županek Jožef, Zrkovci 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128234, reg. št. 75762, izdala UE Mari-
bor. gnz-103096
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Žurkić Dejan, Milčinskega ulica 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1212147, reg. št. 190153, iz-
dala UE Ljubljana. gno-103032

Žužek Danilo, Novo polje, Cesta
VII/113, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185397, reg. št. 45256, izdala
UE Ljubljana. gnj-103187

Zavarovalne police

AVTO ADLER d.o.o., Benedikt 12, Be-
nedikt, zavarovalno polico, št. 544038,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-103385

Dejanović Milan, Zlato polje 24, Kranj,
zavarovalno polico, št. 783931, izdala za-
varovalnica Tilia. gnz-103396

Dolenec Veronika, Pristava 20, Polhov
Gradec, zavarovalno polico,
št. 101474348, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnr-103304

Godina Karpo, Pražakova ulica 6, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 477958, izda-
la zavarovalnica Slovenica, d.d.
gng-103065

Goričar Silvestra, Parižlje 46, Braslov-
če, zavarovalno polico, št. 303813, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-103395

Jovič Jagoda, Vrečkova 5, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 896938, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnt-103052

Kočevar Boštjan, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101451364, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gno-103232

Kušar Rudolf, Draga 15, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 805369, izdala za-
varovalnica Tilia. gny-102922

Megušar Jurij, Tugomerjeva ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1141164,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-103235

Mihajlović Urška, Reboljeva ulica 6, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. Ao 445890,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-103383

Pičman Tomaž, Kržišnikova 8, Medvo-
de, zavarovalno polico, št. AO 101497252,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-103412

Pinterič Primož, Podlubnik 33, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. AO 390779, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gng-103265

Polak Jožef, Gorenje 16/a, Šmartno ob
Paki, zavarovalno polico, št. 421687 in
421688, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-103282

Sitar Pneumatic center d.o.o., Perovo
27, Kamnik, zavarovalno polico,
št. 0859859, izdala zavarovalnica Tilia.
gnr-103458

Sotlar Tadeja, Škrilje 91, Ig, zavarovalno
polico, št. 00101484604, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnd-103068

Verbič Marjan, Košnica pri Celju 10, Ce-
lje, zavarovalno polico, št. 231771, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-103145

ZADRAŽNIK TRANSPORT d.o.o., Ljubi-
ja 87, Mozirje, zavarovalno polico,
št. 433684, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnc-102969

Zupanič Robert, Vranoviči 4, Gradac, za-
varovalno polico, št. 101459316, izdala za-
varovalnica Slovenica. gny-103047

Žoher Monika, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
451586, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-103322

Žumer Marjan, Mandeljčeva pot 6/a,
Kranj, zavarovalno polico, št. 897433, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-102923

Spričevala

Aščič Željka, Semiška cesta 14, Črno-
melj, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstil-
ne šole Metlike, smer pomožni tekstilec,
izdano 9. 3. 2000. gnj-103162

Avsenek Aljoša, Cankarjeva 6, Radovlji-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in strojne šole. gnj-102962

Bergman Janja, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole – ekonomsko komer-
cialni tehnik v Ljubljani, izdano leta 1996.
gni-103138

Borkovič Dejan, Ravne 17, Tržič, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 2000/2001. gnc-103144

Cesar Mojca, Metliška c. 1, Semič, spri-
čevalo o končani OŠ Belokranjskega odre-
da Semič, izdano leta 1998. gng-103140

Čas Zdenko, Ronkova 13, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vele-
nje, izdano leta 1978. gnu-103101

Dobernik Gregor, Brtovševa ploščad 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994.
gnc-103448

Đurđević Vitomir, Kolodvorska 7, Postoj-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Prometno
transportne šole v Mariboru, izdano leta
1980, 1981 in 1982. gng-103015

Ekar Regina, Nova vas 7, Preddvor, let-
no spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 1980/81. gnz-103146

Eršte Ivan, Srednje Grčevje 2, Otočec,
spričevalo o končani OŠ Otočec, izdano
leta 1965. gne-102942

Flerin Nataša, Prešernova cesta 16, Ra-
domlje, indeks, št. 81535129, izdala eko-
nomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnd-102968

Gatnik Matej, Lukežiči 38/b, Renče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika SEDŠ Nova Gorica, izdano leta
1993. gno-103061

Golčman Simon, Šmartinske Cirkovce
20/a, Velenje, letno spričevalo 1. letnika
šole Slovenj Gradec, gostinstvo-gostinska
dela-kuhar-natakar. gnn-103083

Gregorič Tanja, Dekani 233, Dekani,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kopru. gnq-103255

Herga Irena, Dornava 129, Dornava, in-
deks, št. 81555556, izdala Ekonomsko-po-
slovna fakulteta v Mariboru. gnv-103150

Hodžar Stojan, Rimska ploščad 12, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ormož, izdano le-
ta 1987. gni-102938

Hvala Marjan, Trg F. Fakina 15, Trbov-
lje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in eko-
nomske šole Trbovlje. gnv-103050

Ivanetič Sabina, Krupa 1, Semič, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gnd-102943

Ivanež Danica, Gabrje, Loka 3, Brusni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1975.
gng-102940

Jermaniš Matjaž, Sp. Škofije 32/b, Ško-
fije, spričevalo o končani OŠ Prade, izdano
leta 1979. gns-102953

Jordan Anton, Dolnja Prekopa 45, Ko-
stanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicnega šolskega centra – šofer v
Novem mestu, izdano leta 1976.
gng-103240

Kadić Edin, Doboj, Doboj, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Borisa Kraigherja v Mariboru, izdano leta
1989. gnc-103419

Kapla Andrej, Cesta Hermana Debelaka
21, Hrastnik, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1999.
gnm-103009

Klenovšek Branko, Mrzla planina 27, Za-
bukovje, spričevalo 4. letnika Srednje kme-
tijske šole Šentjur pri Celju, izdano leta
2002. gnw-102974

Kolundžija Jovo, Kajuhovo naselje 30,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne kovinarske šole v Kočevju, izdano
leta 1979. gnb-103020

Komljanec Kim, Teslova 29, Ljubljana,
indeks, št. 18960311, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gny-102972

Komljenović Renata, Šalek 89, Velenje,
indeks, št. 01099469, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gnd-103343

Kosi Andrej, Moravci 89, Mala Nedelja,
indeks, št. 61196119, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Mariboru. gne-103392

Kranjc Andreja, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1998. gny-103247

Kranjc Klara, Triglavska ulica 14, Žiri,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnq-102955

Kruhoberec Barica, Harmani H5/2,
77000 Bihač, BIH, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske-turistične šole v Izo-
li, smer kuharstvo, izdano leta 1982.
gnh-103239

Kukovič Jožica, Dobrava 56, Zreče, spri-
čevalo o končani OŠ Edvarda Kardelja, iz-
dano leta 1968. gnf-103341

Kumer Katarina, Zagrad 12, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Muta,
št. 1-086, izdano leta 2002. gng-103340

Levec Divna, Smelijevo naselje 70, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gns-103428

Lipičnik Eva, Šentilj 37/a, Mislinja, in-
deks, št. 81383805, izdala EPF v Maribo-
ru. gnr-103154

Lutar Mitja, Pivška 1, Postojna, spriče-
valo 2.letnika Srednje gostinske in turistič-
ne šole v Izoli, izdano leta 1991.
gnv-103025

Lužar Saša, Efenkova ulica 2, Celje, po-
trdilo o diplomiranju Pedagoške fakultete –
kemija, biologija, izdano 16. 7. 2002.
gnx-103248
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Markovič Milena, Božič vrh 4, Suhor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šo-
le Novo mesto, izdano 14. 6. 1969, izdano
na ime Horvat Milena. gns-103153

Medle Liljana, M. Pijade 4, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnz-103046

Medved Andreja, Kajuhova ulica 2, Čr-
nomelj, spričevalo 1. 2. letnika in obvestilo
o uspehu 3. letnika Gimnazije Črnomelj iz-
dano leta 1998, 1999 in 2000.
gnb-103245

Mele Marko, Trate 4, Središče ob Dravi,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Mi-
klošiča v Ljutomeru, izdano leta 1997.
gnc-103244

Molnar Robert, Majde Vrhovnikove 6,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za računal-
ništvo v Ljubljani, št. I/628, izdana leta
1989. gnx-103323

Navodnik Karmen, Drapšinova 9, Celje,
indeks, št. 81377989, izdan 24. 10. 2002.
gnd-103143

Navodnik Oblak Ksenija, Tomšičeva 47,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
smer frizer, izdano leta 1989/90.
gnx-103148

Novak Andreja, Veliki vrh 37/b, Litija,
spričevalo 3. letnika, maturitetno spričevalo
in 1. letnik programa 3+2, izdala Srednja
strokovna in poklicna šola Ljubljana, izdano
leta 1999 in 2000. gnq-102980

Oblak Maja, Trebinjska ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Milan Šuštar-
šič, izdano leta 1998/99. gnz-103246

Okički Marjan, Liminjanska 49, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole, št. 12 – A –
78/79, izdano leta 1979. gnb-103024

Pinoza Silvester, Drožanje 24, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1 do 3. letnika Poklicne lesne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1977, 1978 in
1979. gnj-103387

Pintar Vladimir, Drožanjska 41/a, Sevni-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 1994 in
1995. gnd-103093

Pisek Melita, Gradnikova 115, Radovlji-
ca, spričevalo SŠPRNMU Kranj, izdano leta
1991/92. gnz-103121

Podkonjak Marko, Stritarjeva 1, Novo
mesto, indeks, št. 12090060052, izdala Vi-
šja strokovna šola. gnc-103394

Polenec Tomaž, Kalinškova 31, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole, izdano leta 1997.
gng-103040

Pranič Bojan, Maistrova ul. 5, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika SŠ Muta, iz-
dano leta 2001. gnp-103281

Pušnik Simonca, Kersnikova 17, Vele-
nje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gim-
nazije Celje, izdano leta 1988/89,
1989/90, 1990/91 in 1991/92.
gnp-103031

Rakar Anton, Iglenik 17, Velika Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za po-
klicne voznike v Novem mestu, izdano leta
1975. gnu-103176

Rošer Branko, Klanc 52, Dobrna, spri-
čevalo 3. letnika Kmetijske in gospodinjske
šole Šentjur, izdano leta 2000. gnr-103429

Rožman Roki, Gibina 18, Ljutomer, in-
deks, št. 32006637, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta. gnx-103073

Rutar Patricija, Nožice, Grašičeva 5, Ra-
domlje, spričevalo od 1 do 5 razreda OŠ
Preserje pri Radomljah. gne-103042

Rutar Timotej, Nožice, Grašičeva 5, Ra-
domlje, spričevalo od 1 do 6 razreda OŠ
Preserje pri Radomljah. gnd-103043

Schlosser Daša, Plečnikova 23, Celje,
letno spričevalo 1. letnika Srednje strokov-
ne in poklicne šole Celje, izdano leta 1998.
gnb-103095

Sokač Matjaž, Pot ob Snežaku 20, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Gim-
nazije Vič, izdano leta 1994. gnb-103345

Sovinšek Jana, Zakal 1/a, Stahovica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnu-103301

Starc Karmen, Obala 95, Portorož – Por-
torose, obvestilo o uspehu 3. letnika Gim-
nazije Koper, izdano leta 1993.
gnw-103128

Stojiljković Gorazd, Stranje 31, Šmarje
pri Jelšah, indeks, Srednje železniške šole
v Ljubljani. gnb-103195

Šklec Matjaž, Drevored 1. maja 6, Izola
– Isola, indeks, št. 3144, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gnj-103312

Škrjanc Benjamin, Zg. Duplje 1/a, Du-
plje, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Gostinske šole – kuhar,
izdano leta 2000. gny-103097

Toškan Dejan, Vanganel 40, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske šole v Kopru, izdano leta 1997.
gnd-103293

Ugrin Boštjan, Resslova 4, Koper – Ca-
podistria, spričevalo 1. letnika Srednje kovi-
narske in prometne šole, izdano leta
1996/97. gno-103157

Urbanc Benjamin, Florjan 71, Šoštanj,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Biba
Rock Šoštanj, št. 14/77. gne-103017

Velečič Maja, Levstikova 22, Trebnje,
indeks, št. 01001092, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gne-102967

Zaman Laura, Studenec 16, Ivančna Go-
rica, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Ivančna gorica, izdano leta 2001.
gnx-102998

Zavadlal Jani, Temnica 41, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Novi Gorici.
gne-103267

Zupan Gašper, Frankovo naselje 53,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Cvet-
ko Golar, izdano leta 1993. gnl-102960

Žižek Damir, Lendavska 10, Murska So-
bota, spričevalo o končani OŠ I. Dane Šu-
menjak Miran v Murski Soboti. gnr-103054

Ostali preklici

Abram Egon, Komen 54, Komen, vozni-
ško dovolenje za čoln, št. 164/1989.
gnv-103400

Bele Janez, Stari Ljuben 122, Uršna se-
la, delovno knjižico, ser. št. 890863, reg.
št. 13822, izdala UE Novo mesto.
gnm-102934

Berčan Ivan, Ižanska cesta 52, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 014144,
izdana 24. 2. 1997 pri UE Ljubljana – izpo-
stava Vič Rudnik. gnf-102966

Biondič Dejan, Jagodje, Krajna pot 4,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnw-103149

Cvijetinović Blago, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana, licenco,
št. 002528/3002-RKN36/1997 z dne
11. 11. 1997 za vozilo Mercedes Benz
1820 L, reg. št. LJ K1 -10K. gnn-103183

Čebokli Silvo, Cesta bratstva 19, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln,
št. 02/13-1759/77 z dne 9. 8. 1977.
gnf-103291

Černe Bogomir, Rožna dolina, Cesta
XV/9, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/ 13-844/01, ser.
št. VČ 01/3722. gnb-103320

Černe Bogomir, Rožna dolina, Cesta
XV/9, Ljubljana, izpit za GMDSS, št. VHF
GMDSS 02/09-3699/99. gnz-103321

Černič Marjan, Pobegova 5, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02-608/94.
gnu-103276

Černič Marjan, Pobegova 5, Koper –
Capodistria, vpisni list za čoln, št. 01-
03-61511-1981. gnt-103277

Čivre Franc, Dolnja Počehova 21, Pe-
snica pri Mariboru, delovno knjižico, reg.
št. 2470, ser. št. 159168. gnq-103055

DAIROS SVIBEN & CO, Prevozna dru-
žba d.n.o., Agrokombinatska 64, Ljubljana,
izvod licence št. 0002327/69, izdala GZS
dne 11. 1. 1999 za vozilo Zastava z reg.
oznako LJ J9-01L. gno-103182

GATIS-CO, d.o.o., Žnidarčičeva 15,
Šempeter pri Gorici, original kopije licence
št. 0000795/21 za vozilo Iveco Eurostar
LD 440 E z reg. oznako GO M4-800, izdala
GZS dne 1. 12. 1997. gng-102915

Herman Špela, Jamova 46, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970089, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-103130

Hodžar Stojan, Rimska ploščad 12, Ptuj,
delovno knjižico. gnh-102939

Jaklin Ludvik, Kržišnikova ulica 2/a,
Medvode, delovno knjižico. gnc-103344

Jandrič Saša, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 71001358,
izdala Biotehniška fakulteta. gnu-103251

Jenčič Gregor, Puhova 9, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19343475, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-103308

Kastelic Katja, Obrtniška 3, Kozina, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097219, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-103405

Kneževič Biljana, Zadrečka cesta 11,
Nazarje, delovno knjižico, reg. št. 14895,
ser. št. 494576, izdala UE Mozirje.
gni-103363

Ko-trans d.o.o., Mala vas 2/a, Gorišni-
ca, licenco za prevoz stvari v javnem ce-
stnem prometu št. 0000308 za vozili z reg.
oznako MB 25-55R in MB 36-71F, izdala
GZS. gnf-102916

Kobale Luka, Roševa ulica 4, Žalec, štu-
dentsko izkaznico, št. 25005807, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnj-103112

Kokošinek Dejan, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-103071



Stran 7572 / Št. 93 / 4. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kolenc Franc s.p., Grušovlje 17, Rečica
ob Savinji, licenco št. 005034, št. sklepa
004634/4998-RKN 451997 z veljavnostjo
do 17. 12. 2002 za tovorni avto MB 2635 z
reg. oznako CE E8-422. gnm-103109

Križman Darja, Pod gozdom, cesta V/8,
Grosuplje, vpisni list za čoln,
št. 01/03-376/91 z dne 14. 6. 1991, PI
2868. gnh-103189

Križman Matjaž, Pod gozdom, cesta
V/8, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1032/02 VČ
– 7834. gng-103190

Lajtman Zoran, Tomšičeva 51, Slovenj
Gradec, delovno knjižico, reg. št. 18770,
izdala UE Slovenj Gradec. gno-102932

Leban Petra, Ljubljanska cesta 87, Dom-
žale, delovno knjižico. gns-103453

Mijot Aleš, Krkavče 2/a, Šmarje, študent-
sko izkaznico, št. 19362546, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnz-103021

Milivojević Gregor, Cesta na Markovec
65, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnz-103271

MORGANTI OIL d.o.o., Ulica Staneta
Severja 5/a, Maribor, licenco za prevoze
št. 0000010/03069/169 za vozilo z reg.
oznako MB P1-458. gnh-102914

Mueller Boštjan, Predjamska 4, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 37000531, iz-

dala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gng-103115

Mulavdič Fata, Šempas 153, Šempas,
delovno knjižico. gns-103278

NIKOTRANS SODNIKAR NIKO s.p.,
Prečna ulica 24, Kranj, licenco, št. 0003744
za vozilo Mercedes-Benz Actros 1840L, reg.
št. KR 35 – 80, izdana 24. 10. 1997.
gno-103382

Omejc Klemen, Studenčice 12, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 64010380, iz-
dala FE v Ljubljani. gnw-103124

Pajk Boštjan, Mala Ilova gora 4, Grosu-
plje, delovno knjižico. gnx-103423

Pavič Dušan, Lazaretska 3, Koper – Ca-
podistria, delovno knjižico. gnl-102935

Perko Brane, Črtomirova ulica 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-103193

Smole Franc, Bukovje v Babni gori 14,
Sveti Štefan, certifikat ADR št. 13634, potr-
dilo o strokovni usposobljenosti za voznika
motornih vozil za prevoz nevarnih snovi.
gnf-102991

Sotlar Tadeja, Škrilje 91, Ig, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1865/01. gnc-103069

Sotlar Tadeja, Škrilje 91, Ig, potrdilo o
usposobljenosti za upravljanje Z UHF
GMDSS postajo, št. 02/09-1511/01.
gny-103072

Štiftar Nataša, Podveža 59, Luče, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097161, izdala Pe-
dagoška fakulteta. gnq-103030

Štokelj Jožef, Vilharjeva 45, Ajdovščina,
delovno knjižico, reg. št. 4999. gny-102947

Urevc Tina, Spodnje Gorje 218/a, Zgor-
nje Gorje, študentsko izkaznico,
št. 21015117, izdala FDV. gns-103028

Varga Milan, Kapca, Gornja ulica 16, Len-
dava – Lendva, delovno knjižico, ser. št. A
511516, zap. št. 340, izdala UE Lendava.
gny-103376

Videtič Nuša Anuška, Pod topoli 72, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 20960554,
izdala Pravna fakulteta. gni-103238

VINO BREŽICE d.d., Cesta bratov Cer-
jakov 33, Brežice, licenco št. 132/8 za vo-
zilo Hyundai H 1000 Diesel z reg. oznako
KK FIT-05, izdala GZS dne 26. 9. 1997,
veljavnost od 26. 9. 1997 do 26. 9. 2002.
gni-102913

Žitnik Manca, Tovarniška 8, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 20201399, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh-103139

Živkovič Bojana, Novi svet 8, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 01000245, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnd-102918

Žmavc Živa, Archinetova ulica 13, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnv-103325
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