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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-81443
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: opravljanje strokov-
no svetovalnih storitev za potrebe naci-
onalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji v naslednjih sklopih:

A) odsek AC Beltinci–Pince;
Beltinci–Lendava, dolžine 16 km,
Lendava–Pince, dolžine 15 km,
Obvoznica Lendava II faza (dograditev v

štiripasovnico), dolžine 6,8 km;
Priključna cesta do obvoznice Lendava,

I in II faza, dolžine 3 km;
B) odsek AC Fram–Hajdina, dolžine

16,2 km,
C) HC Hajdina–Ormož, odsek Hajdina–

Ptuj, dolžine 3,6,
D) HC Hajdina–Ormož, odsek Ptuj–Mar-

kovci, dolžine 6,9 km,
E) priključek Celje vzhod–Ljubečna, dol-

žine 4,5 km,
F) navezava na Luko Koper, vključno s

Srminsko vpadnico, dolžine 5 km,
G) odsek AC Koper–Izola, dolžine 4,8 km,
H) odsek AC Jagodje–Lucija, dolžine

3,9 km,
I) odsek AC Peračica–Podtabor; I. faza,

II faza, dolžine 2,4 km,
J) navezovalna cesta Stanežiče–Brod,

dolžine 2 km,

K) navezovalna cesta Zrkovska cesta od
km 0,8 do km 3,8, dolžine 3 km.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba za dodatne informacije
Konrad Planteu (tel. 01/300-99-50).

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 11. 2002.

DARS, d.d.

Št. 52/2002 Ob-81822
1. Naročnik: Športno rekreacijski zavod

Rdeča dvorana p.o.
2. Naslov naročnika: Šaleška cesta 3,

3000 Velenje, faks 03/898-74-07, mar-
jan.klepec@srz-rdeca-dvorana.si

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova in razširi-
tev kopališča v Velenju.

4. Kraj dobave: Kopališka 2, Velenje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: druga polovica de-
cembra 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Športno
rekreacijski zavod Rdeča dvorana, Marjan
Klepec, tel. 03/898-74-00.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 11. 2002.

ŠRZ Rdeča dvorana
Velenje

Ob-81908
1. Naročnik: Zpo, Javni zavod za ureja-

nje parkirišč in gospodarjenje z javnimi ob-
jekti Celje.

2. Naslov naročnika: Dečkova cesta 1,
3000 Celje, tel. 03/42-82-650, faks
03/42-82-668, e-mail:zpo@celje.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja Športne
dvorane pod Golovcem v Celju.

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

ročila, če je določen: 17. 12. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Zpo, Javni zavod za urejanje parkirišč in
gospodarjenje z javnimi objekti, Dečkova
cesta 1, 3000 Celje, kontaktna oseba je
Ivan Pfeifer.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 11. 2002.

Zpo

Št. 404-08-346/2002-3 Ob-82024
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji d.d.
Pooblaščenec za izvedbo postopka po

pooblastilu DARS: Republika Slovenija Mi-
nistrstvo za obrambo.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. Divizije
št. 4, 3000 Celje.

Naslov pooblaščenca: Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in količina blaga, ki bo predvi-
doma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
specialna vozila za reševanje ob nesre-
čah v predorih – šest vozil.

4. Kraj dobave: Izobraževalni center za
zaščito in reševanje RS, Ig.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 20. 12. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana, Sonja Jekovec, 01/471-23-57.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 11. 2002.

Ministrstvo za obrambo 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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/02 Ob-81956
V Uradnem listu RS. št. 88 z dne 18. 10.

2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za dobavo električne energije za
potrebe obstoječega avtocestnega sistema
v letu 2003 (Ob-79240).
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Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predlo-
žitev ponudb in datum ter kraj odpiranja po-
nudb, in sicer: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 25. 11.
2002 do 11.30. Javno odpiranje ponudb
bo dne 25. 11. 2002 ob 12. uri v prosto-
rih DDC d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, sej-
na soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 7544 Ob-81428
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

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

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

4. Kraj dobave: Breg 13, 2392 Mežica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, Irena
Škorjanc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 1.000 SIT na podračun št.
011006030715849. Potrebno je predloži-
ti tudi potrdilo DURS, da je ponudnik davčni
zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran
za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nad-
stropje, Irena Škorjanc.

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

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

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni po odpiranju.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: mag. Alenka Urbančič, tel.
01/23-48-620.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 34 Ob-81435
1. Naročnik: JZ Vrtec Laško, Cesta na

Svetino 2a, 3270 Laško.
2. Naslov naročnika: Cesta na Svetino

2a, 3270 Laško, tel. 03/734-30-10, faks
03/734-30-13.

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 oddaje živil po
naslednjih sklopih:

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

in sadje,
8. sadni sokovi in pijače,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo slaščičarski

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Enota Laško, Cesta na

Svetino 2a, 3270 Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Laško,
uprava, Cesta na Svetino 2a, 3270 Laško
tajništvo pri Pfeifer Elizabeti, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo do
16. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z vključenim DDV, zne-
sek ponudniki nakažejo na transakcijski ra-
čun št. 01257-6030636279, Urad Žalec,
potrdilo o vplačilu je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo prispele do 16. 12.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Laško, uprava, Cesta na
Svetino 2a, 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 12. uri v Vrtcu La-
ško, uprava, Cesta na Svetino 2a, 3270
Laško.

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 45 dni od izda-
je 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: posebnih pogojev ni.

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 18. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – do 15 točk,
– rok dobave, intervencijska naročila –

do 5 točk,
– druge ugodnosti, popusti, akcije,

sponzorstva, itd. – do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 11. 2002.
Vrtec Laško

Ob-81441
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, tele-
faks 01/283-22-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup ra-
ziskovalne opreme za potrebe Inštituta
za mikrobiologijo in parazitologijo, Inšti-
tuta za fiziologijo, farmakologijo in toksi-
kologijo, Inštituta za higieno živil in bro-
matologijo in Klinike za reprodukcijo in
konje Veterinarske fakultete Univerze v
Ljubljani, sofinancirane s strani Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, XI. paket.

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

1. sklop: oprema za molekularno biolo-
gijo,

2. sklop: anastezijski aparat za vodeno
predihavanje,

3. sklop: sistem za tekočinsko kromato-
grafijo,

4. sklop: sistem za tankoplastno kroma-
tografijo,

5. sklop: invertni mikroskop s hidravlič-
nim mikromanipulatorjem.

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Ve-
terinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo in para-
zitologijo, Inštitut za fiziologijo, farmakologi-
jo in toksikologijo, Inštitut za higieno živil in
bromatologijo, Klinika za reprodukcijo in ko-
nje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne in ne bo-
do upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 4 mese-
ce po podpisu pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Katji Oman. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslo-
vu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 12. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
034-2000, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 12. 12. 2002, do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 12.
2002, ob 12. uri, na naslovu Univerza v
Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,5% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 90 dni
od dneva izstavitve računa, ostali pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 1. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 12.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, rok dobave, garancijski rok, za-
gotavljanje nadomestnih delov, strokovna
priporočila. Vrednost posameznega merila
in način uporabe meril sta navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Ob-81501
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/38-10-266.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– zdravstveni in potrošni material:
– medicinski, sanitetni in potrošni

material,
– laboratorijska diagnostika in pribor,
– RTG filmi in kemikalije,
– potrošni material v zobozdravstvu

za preventivo, zdravljenje in protetiko,
– zdravila,
– kurilno olje za ogrevanje.
Predvidena je oddaja po sklopih (skupi-

ne in podskupine), in sicer za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: sedež naročnika in
zdravstvene postaje (Bovec, Kobarid, Most
na Soči in Podbrdo).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, kolikor nadomestno blago zagotavlja
enako kvaliteto, kot razpisano.

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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Uprava ZD Tolmin, kon-
taktna oseba je Dušan Taljat, univ. dipl. prav.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije iz katere morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davnčni zavezanec ali ne, potrdilo o
registraciji davčnega urada v kolikor je dav-
čni zavezanec),

– potrdilo o vplačilu za razpisno doku-
mentacijo iz katerega mora biti razviden to-
čen naziv in naslov plačnika, znesek in da-
tum plačila ter žig organizacije, ki je izvedla
plačilni promet.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun št. 01328-6030924673
pri UJP Urad Nova Gorica, z oznako za
razpisno dokumentacijo za oddajo javnega
naročila ZD Tolmin 1/2002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Tolmin, Pre-
šernova 6a, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002 ob 12.30.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: rok pla-
čila ne more biti krajši od 60 dni oziroma 90
dni za kurilno olje od dneva izdaje računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pravni
akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb; predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 23. 12.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, najdaljši plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2002.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-81503
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Jen-

ka Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Si-

mona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7A,
4000 Kranj, tel. 04/202-71-20, faks
04/202-63-80.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 75,200.000 SIT.

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

1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. sklop: žito in mlevski izdelki,
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice,
7. sklop: konzervirani izdelki,
8. sklop: zamrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi,
10. sklop: olja in izdelki,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Simona

Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizje 7A, 4000
Kranj, glede na potrebe naročnika pa tudi:
Podružnična šola Center, Komenskega uli-
ca 2, 4000 Kranj, Podružnična šola Prim-
skovo, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj, Po-
družnična šola Goriče, Goriče 1, 4204 Gol-
nik, Podružnična šola Trstenik, Trstenik 39,
4204 Golnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
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d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 13. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
032-2002, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 13. 12. 2002, do
11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 12. 2002,
ob 13.30, na naslovu Osnovna šola Simona
Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A, 4000
Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost ponudbe je v kumulativi višja od 30
mio SIT predložijo kot garancijo za resnost
ponudbe menico v višini 150.000 SIT, z
menično izjavo. Če ponudbena vrednost v
kumulativi ne bo presegala 30 mio SIT, me-
nica ni potrebna.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 1. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 12.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Osnovna šola Simona Jenka
Kranj

Št. 8750/02 Ob-81505
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – lahko tovorno vozilo do 5 t –
1 kos,

2. sklop – lahko tovorno vozilo do 3,5 t
– 2 kosa,

3. sklop - kombinirano vozilo ca. 1900
cm - 2 kosa,

4. sklop – osebno vozilo ca. 1800 ccm
– 1 kos,

5. sklop – osebno vozilo ca. 1600 ccm
– 4 kosi,

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: december
2002 – februar 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, plačilo mora biti
izvedeno na transakcijski račun pri NLB št.
02923-0012771839, sklic na številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 10. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti

pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
23. 2. 2003; datum odločitve do 8. 1.
2003.

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

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 11. 2002.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 8489/02 Ob-81506
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

tocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

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

ske kabine 4 kose.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: poslovna enota - AC ba-
za Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., za splošne
informacije – komercialna služba, Grič 54,
1117 Ljubljana, tel. 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, Milan Stevanovič – za te-
hnične informacije – tel. 05/70-02-400 Da-
vid Žagar.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri NLB št. 02923-0012771839, sklic na
številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
23. 2. 2003; datum odločitve do 8. 1.
2003.

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

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 11. 2002.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Ob-81909
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 5, p.p.

537, 1000 Ljubljana, tel. 01/24-19-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-

rijski bioreaktor z mešalom in opremo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko odda kot celota ali po
sklopih. Sklopi po katerih se lahko odda
ponudba pa so:

1. sklop: laboratorijski bioreaktor z me-
šalom,

2. sklop: oprema za merjenje in
3. sklop: oprema za vodenje in nadzor.
4. Kraj dobave: Fakulteta za kemijo in

kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko,
biokemijsko in ekološko inženirstvo, Hajdri-
hova 19, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 20. janu-
arja do 28. februarja 2003.

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

kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
5, 1000 Ljubljana – oseba pri kateri se dobi
razpisno dokumentacijo je Olga Skalja, tel.
01/24-19-350, kontaktna oseba za dodat-
ne informacije je prof. dr. Aleksander Pav-
ko, tel. 01/24-19-506 ali 01/24-19-507.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
pri UJP, št. 01100-6030707992.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerče-
va 5, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo laboratorijskega bioreaktorja z me-
šalom in opremo“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. december 2002 ob 13. uri v
sejni sobi dekanata Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 9, 1000
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti (brez DDV).

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 20. januarja 2003. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je 6.
januar 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du 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: 18. november 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko

tehnologijo

Št. 20916/02; 970/02 Ob-81549
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/478-56-82,
tel. 01/478-53-32.

3. (a) Vrsta in količina blaga: upravni in
sodni kolki v okvirni količini 90,000.000
kos (30,000.000 kosov/leto).

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

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: Uprava RS za javna pla-
čila, Urad Ljubljana, Dunajska 25, Ljublja-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum začetka del je 1. 1. 2003, sukcesiv-
na dobava naj bi trajala 36 mesecev (okvir-
no do decembra 2005).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Finančna slu-
žba, Prežihova 4, 1502 Ljubljana, Vesna
Zupančič, (II. nadstropje, soba 205).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
med 9. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 16. 12. 2002 do vključno
11.30 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Finančna služba, Prežihova 4,
1502 Ljubljana, (II. nadstropje, soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 16. 12. 2002
ob 12. uri v poslovnih prostorih Ministrstva
za finance na Prežihovi 4 (kletni prostori).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo poravnal obveznosti v roku 31 dni po
uradnem prejemu računa, ki se izstavi po
opravljenem posameznem naročilu.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do 28. 2. 2003, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 18. 12. 2002.

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 11. 2002.
Ministrstvo za finance

Ob-81779
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos
smetarsko vozilo za odvoz odpadkov,
motor diesel euro III, s sprecialno nadgrad-
njo za odvoz odpadkov-vodotesno, 16 m3

volumen zabojnika, princip stiskalne plošče
(tri stopnje stiskanja in dodatno stiskanje
zaradi samodejnega pomika iztisne plošče),
stiskanje v razmerju od 2 do 6:1, iztresalnik
za zabojnike od 80-1100 lit. (npr. tip AU) in
iztresalnik za zabojnike od 5-7 m3 (npr. tip
AV) s centralnim mazanjem nadgradnje s
sistemom beka-max, delovanje nadgradnje
mora biti avtomatsko, teža vozila-skupna ma-
sa 18.000 kg, moč motorja od 191 do 205
kW, minimalni navor 940 nm, menjalnik 12
stopenjski ali več, dimenzije vozila: medo-
stna razdalja 3900 mm, pogon 4x2, šasija
prirejena za smetarsko nadgradnjo, nastav-
ljiva zračno vzmetena zadnja os.

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

4. Kraj dobave: fco Komunala Koper -
avtopark.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo –
za razpisno dokumentacijo, kontaktna ose-
ba za dodatne informacije Romana Georgi-
jevič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, do 7. do 15. ure za 12.000 SIT
(vključen DDV).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT + 20%
DDV. Znesek je potrebno virmansko naka-
zati na transakcijski račun Komunala Ko-
per d.o.o.-s.r.l. odprt pri Banki Koper d.d.
na št. 10100-0034659356.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 12. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 12. 2002 ob 11. uri v upravni stavbi
Komunale Koper d.o.o.-s.r.l. - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe (velja za vse ponu-
dnike), garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del in v primeru predplačila garancije
za vrnitev predplačila (velja za izbranega po-
nudnika).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: garancijski rok za
vozilo 24 mesecev od registracije, zagoto-
vilo rednega servisiranja na področju Ko-
pra, zagotovilo ponudnika o šolanju pred-
stavniku naročnika na stroške ponudnika,
katalogi, izjava o ustreznosti, navodila, ho-
mologacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe najkasneje do
16. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
dobavni rok, plačilni pogoji, dosežen navor,
moč motorja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ob-81799
1. Naročnik: Javno vzgojno-izobraževal-

ni zavod Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavni-
ci.

Ime zavoda je: Osnovna šola Sv. Jurij ob
Ščavnici.

Skrajšano ime: OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.
V sestavo OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici sodi-

jo:
– matična šola Sv. Jurij ob Ščavnici,
– enota Vrtec Sonček Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Naslov naročnika: Ulica Edvarda

Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/56-89-110, telefaks 02/56-89-113.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava 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 suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in ostale pijače,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. slaščičarski izdelki in keksi,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. zamrznjeni izdelki iz testa,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino, na več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici,

Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici in

– enota vrtec “Sonček“, Ul. Bratka Kref-
ta 11, 9244 Sveti Jurij Ob Ščavnici.

Ponudnik lahko konkurira na en sklop
oziroma skupino, na več sklopov ali za vse
skupaj.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbe-
ka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici – v tajniš-
tvu šole oziroma Jožici Lazar – vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, dodatne informacije
ponudniki dobe v računovodstvu oziroma
pri Marjetki Dlouhy – tel. 02/56-89-111,
faks 02/56-89-113, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajniš-
tvu šole od 22. 11. 2002 do 11. 12. 2002
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 18.000 SIT z vključe-
nim 20% DDV na podračun pri UJP Murska
Sobota št. 01316-6030681306.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Sveti Jurij ob
Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 2002 ob 11. uri v prostorih Osnov-
ne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda
Kocbeka, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kandi-
dat mora za resnost ponudbe predložiti na-
slednjo obliko finančnega zavarovanja:

– menico v znesku 800.000 SIT.
Kandidatom, ki kandidirajo na eno sku-

pino blaga oziroma en sklop, oziroma več
skupin oziroma sklopov pa skupna vrednost
ponudbe ne presega 8,000.000 SIT ne po-
trebujejo predložiti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, Navodili o izvrše-
vanju proračuna in v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

Rok plačila računov je minimalno 30 dni
od prejema računa. Računi se izdajajo s
priloženo dobavnico in fotokopijo naročilni-
ce, prejete od naročnika, 1-2x mesečno
ločeno za šolsko mlečno kuhinjo (ŠMK),
tople malice (TM) in enoto vrtec “Sonček“.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zako-
na o javnih naročilih, 47. člen): predloži-
tev pogodbe o skupnem nastopu (ponudnik
s podizvajalci).

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,
samostojni podjetniki in 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.
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Od 1. 1. 2003 naprej poznavanje in upo-
rabljanje Zakona o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
ter podzakonske akte omenjenega zakona.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja enako
dolgo kot bo datum v sklenjeni pogodbi.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 31. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 11. 2002.
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 1/02 Ob-81804
1. Naročnik: Zdravstveni dom Koper.
2. Naslov naročnika: Dellavallejeva uli-

ca 3, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: analizator za klinično
kemijo, 1 kos.

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Koper,
Centralni laboratorij, Dellavallejeva ulica 3.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
uprava – tajništvo, Nadja Buzečan, faks
05/62-73-771.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 14. uro, s potrjenim potrdilom o
plačilu, po predhodni najavi po faksu. Na
zahtevo dokumentacijo pošljemo tudi po
pošti ali elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV vklju-
čen) na EZR pri UJP Koper, podračun št.
01250-6030921026. Dokumentacijo bo-
mo poslali v roku dveh dni po prejemu
plačila na naš račun.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Koper, uprava –
tajništvo, Dellavallejeva 3, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 12. 2002 ob 11. uri, v direktor-
jevi pisarni.

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

a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti javnega
naročila, če je vrednost višja od 30 mio SIT,

b) menico kot garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi,

c) menico kot garancijo za dobro izved-
bo posla.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 2. 2003, predvideni datum odločitve
20. 12. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najvišje
število doseženih točk. Točkujejo se nasled-
nje kategorije:

a) cena (20 točk),
b) brezobrestno obročno odplačevanje

(15 točk),
c) uporaba steklenih ali plastičnih kivet

(5 točk),
d) funkcija vpogleda v potek reakcij (10

točk).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: samo pisno na naslov ponudnika vsaj
5 dni pred datumom, do katerega je potre-
bno predložiti ponudbo.

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z
dne 14. 6. 2002, Ob-71912.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Zdravstveni dom Koper

Št. 91/02 Ob-81810
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-80, telefaks 01/588-95-09.

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

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
roku devetih mesecev od podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno

podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, Oddelek za
logistiko, 2. nadstropje, soba 211. Dodat-
ne informacije bodo posredovane samo na
pisno zahtevo po faksu 01/588-95-09 ali
po elektronski pošti na naslovu vesna.de-
leon@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Vesna Deleon Kreft.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virma-
nom na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775 s sklicem na št.
500-91-02. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 12. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v oddelek za logistiko Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, 2. nadstropje, so-
ba 211.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
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 delnih
in končnih računov za dobavljeno blago in
opravljene storitve iz predmetne razpisne
dokumentacije v roku 30 dni od datuma
izstavitve posameznega računa.

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

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

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

roke“,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve,
– garancijska doba,
– samostojnost izvedbe razpisanih del,
– 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 19. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena - 60%,
– reference - 25%,



Stran 7988 / Št. 99-100 / 22. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– mednarodni certifikati - 10%,
– garancijska doba - 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 81 z dne
20. 9. 2002, Ob-77547.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 62/02 Ob-81524
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-97-40, telefaks 01/588-97-49.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške strojne opreme (osebni ra-
čunalniki, tiskalniki, skenerji, monitorji).

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1001
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: po skelnitvi
pogodbe sukcesivno v skladu s terminskim
planom iz razpisne dokumentacije.

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, Odsek za javna naroči-
la, 2. nadstropje, soba 211. Dodatne infor-
macije bodo posredovane samo na pisno
zahtevo po faksu 01/588-97-49 ali po elek-
tronski pošti na naslovu kazimir.ober-
dank@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Kazimir Oberdank.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virma-
nom na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775 s sklicem na št.
700-62-02. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 12. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v odsek za javna naročila Javne-
ga podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, 2. nadstropje,
soba 211.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
2002 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
5,435.500 SIT z veljavnostjo do 24. 2. 2003.

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

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

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

– finančno stanje,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– servisiranje opreme,
– odzivni čas od prijave napake do pri-

hoda serviserja na lokacijo,
– rok za odpravo napake od prijave na-

pake (popravilo oziroma funkcionalna nado-
mestna oprema) v garancijskem roku,

– skladnost opreme s specifikacijami -
HCL certifikat,

– skladnost opreme s slovenskimi pred-
pisi,

– programska oprema za nadzor delova-
nja strojne opreme osebnih in prenosnih
računalnikov in šolanje,

– načrt za učinkovito vpeljavo osebnih
računalnikov,

– tehnična dokumentacija,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– 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 24. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-81817
1. Naročnik: Protech d.d., po poobla-

stilu MŠZŠ (po pogodbi št.
3311-01-232302).

2. Naslov naročnika: Ulica Vita Kraig-
herja 5, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Srednjo tekstilno
šolo v Mariboru.

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

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

ročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, rok izvedbe 30 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Protech d.d.
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Ma-
ribor, Viktor Lednik in Mojca Kavnik, tel.
02/23-00-100, faks 02/23-72-555.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vse delovne dni
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR pri Novi
KBM št. 04515-0000259595.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Protech d.d. Maribor, Ulica Vi-
ta Kraigherja 5, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 10.30 v veliki sejni
sobi podjetja Protech d.d. Maribor, Ul. Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo vrednost opravljenih del poravnal v
roku 60 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina izvajalcev mora k ponudbi priložiti prav-
ni akt o skupni izvedbi naročnika, v katerem
mora biti naveden nosilec ponudbe.

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: 90 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena; naročnik si pridržuje
pravico, da ne glede na zgoraj navedena
merila in formalno pravilnost njegove po-
nudbe, ne odda javnega naročila ponudni-
ku, za katerega ima lastna ali pridobljena
dokazila, da pri izvedbi prejšnjih javnih na-
ročil ni izkazal ustreznih referenc, ker ni
dosegel pričakovane kvalitete, po svoji kriv-
di ni spoštoval pogodbenih rokov in podo-
bno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na vpo-
gled v podjetju Protech d.d. Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Protech d.d. Maribor

Ob-81869
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: posodo-
bitev obstoječega telekomunikacijske-
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ga sistema Onkološkega inštituta Ljub-
ljana (dobava opreme in izvedba grad-
beno-obrtniških del).

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabavna slu-
žba, Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, Ljub-
ljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od torka, 26. 11.
2002, do poteka roka za oddajo ponudb,
vsak delavnik od 9. do 14. ure. Vsi zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo osebno z dokazilom o vplačilu
stroškov ali lahko zahtevajo (s predložitvijo
dokazila o vplačilu stroškov), da se jim do-
kumentacijo pošlje po pošti.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 1. 2003 z
jutranjo pošto ali do 9. 1. 2003 osebno do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 1. 2003, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, garancija 3 točke in tehnična reši-
tev 17 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 11. 2002.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-81871
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
računalniški material.

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

4. Kraj dobave: območne enote in Cen-
tralna enota naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v letu 2003 in 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za goz-
dove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 2.000 SIT z upoštevanim 20% DDV.
Znesek se nakaže na podračun
01100-6030234244 pri Upravi za javna
plačila, Urad Ljubljana, z označbo 101-929.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne doku-
mentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu
in posredovati naslednje podatke: naziv, na-
slov in davčno številko (če je davčni zaveza-
nec).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 12. 2002 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 9. uri, ZGS-sejna
soba, Večna pot 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti javnega naročila.

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

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

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

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

– ponudnik predloži:
Pravne osebe: BON 1 in BON-2 skupaj,

izdanih v letu 2002 oziroma BON-1/P, iz-
danega v letu 2002. V primeru odprtega
transakcijskega računa pri poslovni banki
se predloži izjavo poslovne banke o prome-
tu in povprečnem stanju sredstev na tran-
sakcijskem računu ponudnika v zadnjem tri-
mesečju;

Fizične osebe (samostojni podjetnik po-
sameznik): potrdilo banke o stanju na (žiro
ali transakcijskem) računu, za zadnje tri
obračunsko zaključene mesece pred odpi-
ranjem ponudb in davčno napoved za pre-
teklo leto, potrjeno s strani pristojne izpo-
stave Davčnega urada RS, vključno z bilan-
co stanja za preteklo leto.

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva potrditve računa s strani
naročnika,

– ponujeni dobavni rok: najkasneje 2 dni
po pisnem pozivu naročnika,

– ponujena dobava: fco centralna enota
in območne enote naročnika,

– predloži seznam najvažnejših opravlje-
nih dobav v zadnjih treh letih,

– ponujeno blago mora ustrezati najmanj
zahtevam naročnika, navedenim v razpisni
dokumentaciji,

– ponudnik mora ponuditi vso razpisano
količino,

– ponudnik mora predložiti vzorce bla-
ga,

– ostalo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel odločitev o ponudbi predvidoma
v roku 14 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
0,70; rok dobave 0,15; plačilni pogoji 0,15.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 404-08-68/2002-18 Ob-81944
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, telefaks 01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: artikli slu-
žbenih, slovesnih in drugih uniform SV,
ter svečane uniforme CZ.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 2 sklopa, kot je razvidno iz
priložene tabele:

sklop artikel m.e. okvirna letna
količina

1. Suknjiči, hlače, krila, čapke, idr.
Moška službena, osnovna uniforma kpl 400
Ženska službena, osnovna uniforma kpl 30
Moška službena uniforma letalskih enot in zračne obrambe kpl 30
Ženska službena uniforma letalskih enot in zračne obrambe kpl 10
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sklop artikel m.e. okvirna letna
količina

Moška zimska službena mornariška u./zimska moška
slovesna mor.u. kpl 10
Ženska zimska službena mornariška u./zimska moška
slovesna mor.u kpl 1
Moška poletna službena mornariška uniforma kpl 10
Ženska poletna službena mornariška uniforma kpl 1
Moška slovesna uniforma kpl 20
Ženska slovesna uniforma kpl 1
Poletna moška slovesna mornariška uniforma kpl 1
Poletna ženska slovesna mornariška uniforma kpl 1
Uniforma gardne enote SV kpl 20
Uniforma pripadnikov vojaške godbe kpl 20
Uniforma pripadnic vojaške godbe kpl 5

2. Svečana uniforma CZ
suknjič M, po meri kos 80
suknjič Ž, po meri kos 20
hlače s pasom, po meri kos 80
krilo oziroma hlače, s pasom, po meri kos 20
plašč M, po meri kos 80
plašč Ž, po meri kos 20

– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izjava banke, da bo izdala garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti, v viši-
ni 5%, 2-kratnika skupne, letne ponudbe-
ne/pogodbene vrednosti (za oba ponuje-
na sklopa skupaj), samo v primeru, da bo
2-kratnik skupne, letne ponudbene/po-
godbene vrednosti (za oba ponujena sklo-
pa skupaj) presegal 30,000.000 SIT. Ga-
rancijo bo morala izdati tako, da jo bo iz-
brani ponudnik predložiti v 10 dneh od
sklenitve pogodbe in bo morala veljati vsaj
še en dan po preteku veljavnosti pogodbe,

– ponudba – cene za prijavljene sklope,
– vzorec pogodbe podpisan in požigo-

san na vseh straneh,
– ustrezni vzorci zahtevanih artiklov, gle-

de na prijavljeni sklop, kot so zahtevani/oz-
načeni pri posameznem sklopu, kar je razvi-
dno v poglavju III./1. Opis predmeta in ena-
ko tudi v prilogah 10.1 in 10.2 “ponud-
ba-cene“. Kolikor vzorci ne bodo ustrezali
standardom MORS(STO)/tehničnim opi-
som/vzorcem, se ponudba za ta sklop izlo-
či! Naročnik si pridružuje pravico, da ponu-
dniku določi, da v naročnikovi prisotnosti
ponovno izdela vzorec, kot ga je predložil v
ponudbi, da preveri tehnološki proces izde-
lave ponujenega vzorca.

Vse zahtevane podpisane in žigosane pri-
loge  so  obvezni  sestavni  del  ponudbene
dokumentacije.  Kolikor  ponudbi niso pre-
dloženi dokazi: podpisane in ožigosane izja-
ve, pogodba, oziroma ostali zahtevani podat-
ki in vzorci artiklov, ki morajo ustrezati stan-
dardom MORS-STO/tehničnim opi-
som/vzorcem, ki dokazujejo izpolnitev
posameznega pogoja, se ponudba izloči.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
eventuelne sklenitve pogodbe. Obvestilo o
oddaji javnega naročila bo v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo.

15. Merila za ocenitev ponudb:
za 2. sklop:
Naročnik bo ta sklop oddal ponudniku,

ki bo predložil najcenejšo ponudbo. V pri-
meru več, enakih, najcenejših vrednosti, bo
izbrana ponudba, kjer bo dobavni rok za
ostale sukcesivne odpoklice najkrajši.

za 1. sklop:
Naročnik bo ta sklop oddal ponudniku,

ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo, to je tista, ki bo dosegla največje
skupno število točk naslednjih ocenjevalnih
meril:

zap.št. ocenjevalna merila utež
1 vrednost ponudbe 0,60
2 kakovost vzorca 0,40

Skupaj 1
Izračun števila točk po navedenih kri-

terijih:

Ponudnik lahko ponudi oba sklopa, ali
pa posamezen sklop, vendar se mora ob-
vezno prijaviti na vse artikle v sklopu, sicer
se ponudba za ta sklop izloči.

Razpisane količine so okvirne letne koli-
čine.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid
ali centralno skladišče URSZR, Obvozna pot
b.š., Roje, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant naročnik
ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave po pisnem odpoklicu v letu 2003 in
2004, razen za 2. sklop, kjer je dobava za
okvirno razpisano količino v roku od 17. do
22. februarja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana. Zahteva za raz-
pisno dokumentacijo: Boštjan Purkat,
01/471-25-86, faks 01/431-90-35 in Du-
šan Cirar, 01/471-23 48; faks
01/431-90-35 dodatne informacije: Darja
Kobe, 01/471-25-82.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 73A/2002-ODP) na TRR
011006370191114. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 12. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-

pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
73A/2002-ODP – artikli službenih, slove-
snih in drugih uniform SV, ter svečane uni-
forme CZ“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
19. 12. 2002 ob 12. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju ponudb, morajo pred pričetkom odpi-
ranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-
stila za sodelovanje na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo predložiti bančno garancijo v višini
3%, 2-kratnika skupne, letne ponudbene vre-
dnosti (za oba ponujena sklopa skupaj), sa-
mo v primeru, da 2-kratnik skupne, letne
ponudbene vrednosti (za oba ponujena sklo-
pa skupaj) presega 30,000.000 SIT, veljav-
no najmanj 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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:

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obvez-

nosti,
– potrditev veljavnosti ponudbe in roka

plačila,

1. Vrednost ponudbe

Ocena kriterij

10 najnižja ponujena vrednost sklopa
do 9,99 (najnižja ponujena vrednost sklopa * ocena 10) / (ponujena vrednost

sklopa)
Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to ocenjevalno merilo.
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2. Kakovost vzorca

Ocena kriterij

10 ustreza STO (tehničnemu predpisu) ali vzorcu (v primeru da ni teh. predpi-
sa), odlična izdelava

7 ustreza STO (tehničnemu predpisu) ali vzorcu (v primeru da ni teh. predpi-
sa), zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava:
neravni šivi, okrasni šivi slabo izdelani, nekakovostno prišiti gumbi, pretr-
gani notranji ali zunanji posamezni šivi; odstopanje v gostoti šivov, odsto-
panje od predpisanih dimenzij do 3%; odstopanje v pomožnem materialu,
ki v tehničnih predpisih ni natančno določen in je razviden samo iz potrje-
nega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni

2 ustreza STO (tehničnemu predpisu) ali vzorcu (v primeru da ni teh. predpi-
sa), nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisanih dimenzij za več kot 3%,
neravni šivi, šivi vlečejo, pretrgani notranji ali zunanji šivi v daljšem razpo-
nu, odstopanje v gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, slabi zaključki
šivov, nekakovostno prišiti gumbi, žepi in našitki so neenakomerno odmak-
njeni od sredine; odstopanje v pomožnem materialu, ki  v tehničnih pred-
pisih ni natančno določen in je razviden samo iz potrjenega vzorca, vendar
funkcionalnosti ne spremeni.

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Darja Kobe, tel. 01/471-25-82.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 45, z dne
24. 5. 2002; MORS 73/02-ODP za doba-
vo artiklov, službenih, slovesnih in drugih

uniform SV, uniform CZ, ter drugih oblačil
CZ in nepremočljivih (goretex ali podobno)
vetrovk (zaščitnih).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 11. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 1/02 Ob-81984
1. Naročnik: Znanstvenoraziskovalni

center SAZU.
2. Naslov naročnika: Novi trg 2, 1000

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

ski pravopis 2001 na CD-ju (izdelava
računalniškega programa za delo s slo-
varjem, natis CD-jev in priročnika za upo-
rabo) v nakladi 8.000 izvodov.

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljivo.
6. Datum  začetka  in  predvideni  da-

tum zaključka ali trajanje dobave: pri-
četek takoj po podpisu pogodbe, pred-
videno v mesecu januarju. Zaključek 30. 4.
2003 z možnostjo zadnje dobave 30. 5.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
Laboratorij za korpus slovenskega jezika,
Ljubljana, Gosposka 13, II. nadstropje; dr.
Primož Jakopin, mag. Helena Majcenovič,
telefon 01/47-06-431 in 01/47-06-432.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do vključno 2. 12. 2002 med 9. in 11. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Znanstvenoraziskovalni cen-

ter SAZU, tajništvo, Novi trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 12. 2002 ob 10. uri v prostorih
tajništva ZRC SAZU, Novi trg 2, II. nadstro-
pje, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, veljavna
do 31. 1. 2003 za vrednost 800.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

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

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: datum veljavnosti po-
nudbe: 28. 2. 2003; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 3. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: način toč-
kovanja po spodaj navedenih merilih je po-
drobneje prikazan v razpisni dokumentaciji:

1. ustreznost predlagane rešitve glede
na funkcionalne zahteve naročnika 30%,

2. cena 25%,
3. reference 20%,
4. tehnična in varnostna primernost 15%,
5. vzdrževanje in garancija 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

najvišjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije so na voljo v
tajništvu Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU (Alenka Lap), tel.
01/47-06-160, isj@zrc-sazu.si, do 6. 12.
2002 .

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

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

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

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

Št. 7544 Ob-81429
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja doma Mežica.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mežica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje 31. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Frankopan-
ska 9, Ljubljana, dvig dokumentacije taj-
ništvo, prvo nadstropje, Irena Škorjanc,
dodatne informacije Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
dokumentacijo vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT na podračun pri
EZS št. 01100-6030715849. Potrebno je
predložiti tudi potrdilo DURS, da je ponu-
dnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni
registriran za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
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javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, prvo
nadstropje, Irena Škorjanc.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba z
glavnim izvajalcem.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 7544 Ob-81430
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
bazena v domu Burja.

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

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

4. Kraj izvedbe: Seča pri Portorožu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje oktober
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Frankopan-
ska 9, Ljubljana, dvig dokumentacije taj-
ništvo, prvo nadstropje, Irena Škorjanc,
dodatne informacije Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
dokumentacijo vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na podračun pri

EZS št. 01100-6030715849. Potrebno je
predložiti tudi potrdilo DURS, da je ponu-
dnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni
registriran za DDV.

8. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 12. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, prvo
nadstropje, Irena Škorjanc.

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

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

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba z
glavnim izvajalcem.

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Slavko Prelog, tel.
01/23-48-617.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 1 Ob-81438
1. Naročnik: Javno podjetje Toplotna

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

2000 Maribor, faks 02/332-17-11, tel.
02/300-88-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: naprava
s plinskim motorjem za sočasno proiz-
vodnjo toplote in elektrike.

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

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

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

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2003, rok
izvedbe 8 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razvojni odde-
lek, Janez Lavrenčič, univ. dipl. inž. stroj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT, virmansko na-

kazilo na TRR 03132-1000002960 pri SKB
banki.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Toplotna oskr-
ba d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor v
tajništvo, soba 214/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2003 ob 12. uri v sobi 201.

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

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

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

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

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

– ponudba mora veljati 120 dni od dne-
va odpiranja ponudb;

– predviden datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 1. 2. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost investicije je
280,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 83 z dne
27. 9. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o.

Ob-81815
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

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

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

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

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

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

4. Kraj izvedbe: Čezarji, Mestna občina
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 1. 2. 2003, predviden čas do-
končanja je 1. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rižanski vodovod
Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000
Koper, tel. 05/66-86-100, Boris Hrvatin.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 2002,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 20.000 SIT. Na-
čin plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 2002 ob 13.15 v mali sejni sobi (št.
113) na Rižanskem vodovodu Koper.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 2. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-81816
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

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

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

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

(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: Porton, Mestna občina
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del je 1. 4. 2003, predviden čas do-
končanja je 1. 6. 2003.

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

vod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100, Boris Hr-
vatin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 12. 2002,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 20.000 SIT. Na-
čin plačila je virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper (tajniš-
tvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002 ob 14. uri, v mali
sejni sobi (št. 113) na Rižanskem vodovo-
du Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost 1,200.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 2. 2003. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 06/2002 Ob-81819
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330

Kočevje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: spremem-

ba namembnosti in rekonstrukcija pod-
strešja obstoječega objekta za namen
“poslovni prostori uprave podjetja Ko-
munala Kočevje“.

(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: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in dokončanja ali

čas izvedbe: od 1. 2. 2003 do 31. 12.
2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje pri Urši Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 12. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR št.
02320-0012835239 pri NLB d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 12. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 12. 2002 ob 10. uri.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Komunala Kočevje d.o.o.

Št. 39/2002 Ob-81823
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
zbirnega centra Plinarniška - gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro insta-
lacije, ureditev okolja, vodovod in kana-
lizacija.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
45 dni.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
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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 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na transakcijski
račun številka 04515-0000175787 pri
NKBM Maribor s pripisom “Za razpisno do-
kumentacijo: gradnja zbirnega centra Pli-
narniška“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 12. 2002 do 12. ure. Ponudbe je po-
trebno oddati v zaprti kuverti na naslov na-
ročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka
“Ne odpiraj – ponudba gradnja zbirnega
centra Plinarniška – JN 39/2002“. Na hrb-
tni strani mora biti označen naslov ponudni-
ka. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da
se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi,
da še ni bil odpiran.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 2002
ob 12.15 na naslovu Snaga, javno podjetje
d.o.o., Nasipna 64, Maribor. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji 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
2,000.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega raz-
pisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

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

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

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

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

do 18. 3. 2003. O izbiri najugodnejšega
ponudnika bo naročnik z obvestilom obve-
stil vse ponudnike v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnila o vsebini razpisne doku-
mentacije sme ponudnik zahtevati pisno na
naslovu Snaga, javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, Maribor, ostala pojasnila pa lahko
dobi telefonsko od kontaktne osebe Mateje
Šnuderla, tel. 02/33-13-551. Sestanka s
ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega
ponudniki še lahko zahtevajo dodatna poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgo-
vori, pomembni za vse kandidate, bodo po-
slani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

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

Snaga, javno podjetje d.o.o.
Maribor

Ob-81916
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

pomožnega nogometnega igrišča na
ŠRC Bonifika (utrditev igralne površine,
izravnava igralne površine, položitev
umetne trave, zamenjava golov).

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: januar 2003 –
maj 2003, največ 120 dni.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na podračun
proračuna občine št. 01250-0100005794
s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije
za obnovo pomožnega nogometnega igri-
šča na Bonifiki.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dvo-
letno financiranje, in sicer v letu 2003 do
80% pogodbene vrednosti, januarja 2004
pa preostalih 20%. V skladu z Zakonom o
javnih financah je rok plačila posamezne
situacije 60 dni od prejema.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
bilance uspeha za zadnja tri leta ter mnenje
in izkaz bonitete specializirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 19. 2. 2003; odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 10. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba in pogarancij-
sko vzdrževanje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Koper

Št. 234/2002 Ob-81932
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,

2342 Ruše, tel. 02/669-06-40, faks
02/669-06-54.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzida-
va zdravstvene postaje, Tovarniška ce-
sta 51, Ruše.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija je izdelana.

4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom, To-
varniška cesta 51, 2342 Ruše.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del februar 2003, predviden čas izved-
be 6 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ruše, Trg
vstaje 11, 2342 Ruše. Dodatne informacije:
Tanja Kocjan, tel. 02/669-06-57 in Dijana
Rokavec, tel. 02/669-06-44 – splošni del
razpisa, vsak dan med 8. in 14. uro; dr.
Matjaž Durjava – tehnični del, vsak četrtek
med 9. in 12. uro, na tel. 02/669-06-44.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da, petek, med 8.

 
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v znesku 20.000 SIT (z
DDV), na proračun Občine Ruše št.
01308-0100008966, odprt pri UEP Slo-
venska Bistrica, z navedbo: “Plačilo RD –
Nadzidava zdravstvene postaje v Rušah“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 1. 2003 do
10. ure ne glede na način pošiljanja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, s pripisom: “Ne odpiraj – Nad-
zidava zdravstvene postaje v Rušah“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 1. 2003 ob 11. uri, na naslovu:
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše;
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije, rok pla-
čila je 60 dni ali več.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugod-

nejša (47. člen Zakona o javnih naroči-
lih): v primeru predložitve skupne ponud-
be se zahteva predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeljevati odgovornost posameznih iz-
vajalcev za izvedbo naročila in navedbo
nosilca posla; ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno soli-
darno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 3. 2003, predviden datum
odločitve o izbiri izvajalca 22. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba skladno s
razpisno dokumentacijo:

– cena,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Občina Ruše

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-81925

V javnem razpisu, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002,
Ob-77294 se popravi alinea 3 – vrsta in
obseg storitve, in sicer: dodelitev konce-
sije za izvajanje zimske službe na lokal-
nih cestah in javnih poteh na območju
Občine Škofljica.

Občina Škofljica

Popravek
Ob-82006

V javnem razpisu za čiščenje prostorov,
hišniška opravila ter pomožna dela v kuhinji
v Domu za varstvo odraslih Velenje, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80329, se zaporedna št.
2, 14. točke popravi ter 17. točka dopolni
in pravilno glasita:

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-

gojev po 41. do 43. člena Zakona o javnih
naročilih:

2. da je v zadnjih treh letih izvajal storitve
čiščenja v vsaj treh javnih zavodih s podro-
čja socialnega varstva ali zdravstva na ob-
močju Republike Slovenije (od tega en
dom za starejše občane) in v izmeri, ki
je enaka ali večja od 4.000 m2.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Pri izkušnjah pridobi ponudnik za 3

zahtevane objekte 5 točk, za 4 zahteva-
ne objekte 10 točk ter za 5 ali več za-
htevanih objektov 15 točk.

Dom za varstvo odraslih
Velenje

Št. 393/2002 Ob-81500
1. Naročnik: Občina Odranci.
2. Naslov naročnika: Panonska ul. 33,

9233 Odranci, tel. 02/573-71-77, faks
02/573-71-76.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: koncesija za
upravljanje, vzdrževanje, modernizaci-
ja omrežja ter posredovanje tv signalov
v sistemih CAT na območju Občine
Odranci.

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

5. Kraj izvedbe: območje občine
Odranci.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek po prav-
nomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja
in podpisu pogodbe o koncesiji, za obdob-
je 20 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Odran-
ci, Panonska 33, 9233 Odranci, kontaktna
oseba za dvig razpisne dokumentacije je
Matija Kikel, tel. 02/573-71-77.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, to-
rek, sredo, četrtek, od 8. do 14. ure in
petek od 8. do 13. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Odranci, Panonska ul.
33, 9233 Odranci, s pripisom “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis za podelitev kon-
cesije – CATV“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 12. 2002 ob 14. uri, sejna soba
Občine Odranci, Panonska 33, 9233
Odranci.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
koncesijski pogodbi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na natečaj se lahko prija-
vijo pravne ali fizične osebe, ki morajo izpol-
njevati pogoje, ki jih predpisuje odlok o po-
delitvi koncesije za vzdrževanje in upravlja-
nje sistemov CATV na območju Občine
Odranci (Ur. l. RS, št. 39/02), in sicer:

– da so registrirani za opravljanje dejav-
nosti in storitev, ki so predmet koncesije in
imajo za to potrebna soglasja dovoljenja pri-
stojnih organov,

– da imajo v lasti ustrezna tehnična
sredstva, potrebna za izvajanje razpisne de-
javnosti,

– da imajo primerno kadrovsko zasedbo
za opravljanje dejavnosti, oziroma podajo
jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število
delavcev, usposobljenih za izvajanje prevze-
tih del,

– da predložijo dokazila, reference, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in iz-
kušnje za izvajanje razpisanih del.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: odlok o podelitvi koncesije za vzdrževa-
nje in upravljanje sistemov CATV na območju
Občine Odranci (Ur. l. RS, št. 39/02).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o podelitvi koncesije 30 dni
po odpiranju ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina koncesijske dajatve (20 točk),
– cena storitev (70 točk),
– dosedanje reference ponudnika (10

točk).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 11. 2002.
Občina Odranci

Ob-81502
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6 a,

5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/38-10-266.

3. Vrsta in opis storitve: laboratorijske
preiskave po klasifikaciji ZJN sodijo v zdrav-
stvene storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
razpisna dokumentacija predvideva en sklop.

5. Kraj dobave: sedež naročnika in
zdravstvene postaje (Bovec, Kobarid, Most
na Soči in Podbrdo).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidena.

7. Datum začetka in predvideni datum
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava ZD Tol-
min, kontaktna oseba je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije iz katere morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davčni zavezanec ali ne, potrdilo o
registraciji davčnega urada v kolikor je dav-
čni zavezanec),

– potrdilo o vplačilu za razpisno doku-
mentacijo iz katerega mora biti razviden to-
čen naziv in naslov plačnika, znesek in da-
tum plačila ter žig organizacije, ki je izvedla
plačilni promet.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je vklju-
čen) na podračun št. 01328-6030924673
pri UJP Urad Nova Gorica, z oznako za
razpisno dokumentacijo za oddajo javnega
naročila ZD Tolmin 1/2002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Tolmin, Pre-
šernova 6a, 5220 Tolmin.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 12. 2002 ob 12.30.

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

12. Pogoji financiranja in plačila: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva izdaje računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: 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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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-
ritev: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon
o nalezljivih boleznih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb; predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 23. 12.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, najdaljši plačilni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 08/02 Ob-81508
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica 27,

2000 Maribor, tel. N.C. 02/250-61-00, faks
02/250-62-12.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarske storitve
po popisu za Opero in Dramo.

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

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

samo navedene v 4. točki.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1 leto – sezona
2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SNG Tehnika,
Andreja Hictaler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 11. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
01270-6030356670 UJP Slovenska Bi-
strica.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SNG Maribor, Slovenska ulica
27, 2000 Maribor (v tajništvo poslovnega
direktorja).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 12. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
sobi SNG Maribor, Uprava (vhod z Gledali-
ške ulice), III. nadstropje, prostor št. 229.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po izstavitvi računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v sku-
pnem aktu mora biti naveden nosilec po-
godbe.

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: ni.

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

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

(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
31. 12. 2003, odločitev do 20. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 95%, reference 5% (posebna ute-
meljitev komisije za izbiro).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.
Slovensko narodno gledališče Maribor

Št. 0309-5/8-02 Ob-81529
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200; faks
01/23-12-182.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarsko grafič-
ne storitve in tiskanje informativnih in
izobraževalnih periodičnih in neperio-
dičnih gradiv Zavoda, z dobavo gradiv na
sedež naročnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki morajo predložiti ponudbo
za tiskanje vseh postavk razvidnih iz speci-
fikacije.

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika, Mi-
klošičeva 24, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija na voljo osebno v vložišču, pri-
tličje, soba št. 51.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 12. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2002 ob 12. uri, na naslovu
Miklošičeva 24, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vre-
dnosti, t.j. 10% od 17,000.000 SIT.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: po-
nudnik je lahko oseba, ki ima registrirano
dejavnost, ki se nanaša na predmet naročila.
Zahteve za priznanje sposobnosti so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do
30. 4. 2003, odločitev bo sprejeta do
20. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
čas dobave in zaključka del, plačilni rok,
reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 321-20-134/2002 Ob-81780
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56–58,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-00, matič-
na št. 5022851, davčna št. 19839120.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predmet javne-

ga razpisa so storitve izdelave in tiska
obrazcev, laserskega izpisovanja varia-
bilnih podatkov, konfekcioniranja/ku-
vertiranja ter dostava obrazcev FCO
pošta Ljubljana.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predviden za-
četek izvajanja storitev takoj po podpisu
pogodbe, čas izvedbe: do konca l. 2004.
V skladu in pod pogoji 97. člena ZJN-1
lahko naročnik, če gre za nove storitve, ki
so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja
isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prej-
šnje naročilo, vendar pod pogojem, da ta-
ke storitve ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano prvo naročilo
po javnem razpisu, odda naročilo istemu
izvajalcu.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo preko
interneta na naslovu: http://www.gov.si/
mkgp/slo/razpisi_v.htm oziroma jo lahko
osebno dvignejo v sobi št. 726i, 7. nadstro-
pje, Služba za identifikacijo in registracijo
živali. Dodatne informacije so na voljo pri
Maji Vilfan, tel. 01/478-91-77, e-mail: ma-
ja.vilfan@gov.si.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 14. ure v času do roka, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

9. (a)Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo in naslov, kamor je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbe mo-
rajo prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, najkasneje do 8. 1. 2003
do 9. ure. Ponudbe morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah in označene z napisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, številko javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter navedbo predme-
ta javnega razpisa na prednji ter polnim na-
slovom ponudnika na zadnji strani.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: /

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56-58, 1000 Ljubljana, dne 8. 1. 2003
ob 12. uri, v sejni sobi št. 735, v 7. nadstro-
pju, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora naročniku izročiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nujene vrednosti za storitve izdelave in tiska
obrazcev, laserskega izpisovanja variabilnih
podatkov, konfekcioniranja/kuvertiranja ter
dostave obrazcev fco pošta Ljubljana. Iz-
brani ponudnik mora v času trajanja te ga-
rancije skleniti pogodbo za storitve izdelave
in tiska obrazcev, laserskega izpisovanja va-
riabilnih podatkov, konfekcioniranja /kuver-

tiranja ter dostave obrazcev fco pošta Ljub-
ljana in izročiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vre-
dnosti predmeta pogodbe. Predložena ban-
čna garancija mora biti brezpogojna in pla-
čljiva na prvi poziv na transakcijski račun
naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
godba z najugodnejšim ponudnikom bo
podpisana po sprejemu Proračuna za l.
2003. Plačila za storitve tiska obrazcev se
bodo izvršila v roku 30 dni od izstavitve
računov na transakcijski račun izvajalca.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg tehnič-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od datuma pravnomočnega
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika
(78. člen Zakona o javnih naročilih, Ur. l.
RS, št. 39/00) in najmanj 30 dni po spreje-
tju Proračuna RS za l. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference 15%,
– najnižja urna postavka za oblikovanje

in razvoj novega obrazca za laserski tisk
5%,

– vrednost ponudbe 80%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 11. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-81807
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, tel. 05/66-86-000, telefaks
05/66-86-120, elektronski naslov: rizan-
ski.vodovod@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: premoženjsko za-
varovanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
požarno zavarovanje, strojelomno zavarova-
nje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje
vozil, zavarovanje odgovornosti naročnika.
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5. Kraj izvedbe: Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta, predvido-
ma od 17. 1. 2003 dalje.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rižanski vodo-
vod Koper d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ulica 15.
maja 13, 6000 Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
10100-0000055382 pri Banki Koper d.d.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 12. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper,
prevzemnik tajništvo. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponudba
- ne odpiraj“ in z navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 12. 2002 ob 12.10, na sedežu
družbe - sejna soba.

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: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2003, odločitev
bo sprejeta predvidoma do 31. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba: Mitja Turk, direk-
tor sektorja uprave.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Ob-81820
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: urejanje povr-
šine neposredno nad odkopnimi polji,
sklic B1/27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.

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

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev, 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: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 2002.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 12. 2002 do 8.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 12. 2002 ob 10. uri na RTH
d.o.o., na Oddelku za investicije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
kolikor ponudba presega 30,000.000 SIT.

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

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

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: ni dodatnih pogojev.

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: Zakon o rudarstvu (Zrud) Ur. l. RS, št.
56/99, pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Ur. l.
SFRJ, št. 4/89, 45/89, 3/90, 54/90), pra-
vilnik o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje rudnin (Ur. l. SFRJ, št. 47/86
in 62/87).

(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: 23. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: – po-
nudbena cena 40 točk; tehnična usposob-
ljenost – opremljenost 25 točk; rok plačila
10 točk; reference 10 točk; reakcijski čas
10 točk; fiksnost cen 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Ob-81821
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: urejanje povr-
šine v pridobivalnem prostoru RTH, sklic
B1/27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: površina RTH, d.o.o.
Trbovlje.

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

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev, 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: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 2002.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 12. 2002 do 8.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 12. 2002 ob 11.30 na RTH
d.o.o., na Oddelku za investicije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da,
kolikor ponudba presega 30,000.000 SIT.

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

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

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: ni dodatnih pogojev.
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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: Zakon o rudarstvu (Zrud) Ur. l. RS, št.
56/99, pravilnik o tehničnih normativih za
podzemno pridobivanje premoga (Ur. l.
SFRJ, št. 4/89, 45/89, 3/90, 54/90), pra-
vilnik o tehničnih normativih za površinsko
izkoriščanje rudnin (Ur. l. SFRJ, št. 47/86
in 62/87).

(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: 23. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: – po-
nudbena cena 40 točk; tehnična usposob-
ljenost – opremljenost 25 točk; rok plačila
10 točk; reference 10 točk; reakcijski čas
10 točk; fiksnost cen 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 3350-11/2001/45-0411 Ob-81866
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in Mi-

nistrstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava študije z
naslovom “Študija upravičenosti vzpo-
stavitve elektronskega sistema cestni-
njenja v prostem prometnem toku” (1B,
zap. št. 27 - druge storitve).

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

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 22. 1. 2003
do 1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Urad za ceste, Langusova 4, Ljub-
ljana, Dean Herenda; dodatne informacije
pisno na isti naslov oziroma po elektronski
pošti na naslov dean.herenda@gov.si; raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva tudi pre-
ko interneta na naslovu www.gov.si/mid.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad
za ceste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo
urada.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2003 ob 13. uri, sejna soba v
V. nadstropju Ministrstva za promet, Langu-
sova 4, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe – 1% od vrednosti
javnega naročila.

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

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

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

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: 31. 4. 2003, naročnik
bo odločitev sprejel predvidoma do 24. 1.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponudbe 45 točk, kakovost ponudbe 25
točk, reference 30 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predvidena vrednost je 45 mio SIT
brez DDV.

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

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

Ministrstvo za promet
in

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 402-04-50/2002 Ob-81917
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

RS.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev tiska
kuvert, vizitk in druge papirne galante-
rije.

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

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

niso.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 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: Servis skupnih
služb Vlade RS, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
ponudb, prijav.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa
01100-6300109972, model 18, sklic
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 9.30, Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – skupaj največ 100

točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 18 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.

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

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

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 202 Ob-81950
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje bolni-
šničnih prostorov in druga dogovorjena
opravila.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izo-
la, Polje 35, 6310 Izola.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2003 –
31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu na-
ročnika. Razpisna dokumentacija se lahko
pošlje tudi po pošti po predhodnem plačilu
in dostavi dokazila, da je razpisna doku-
mentacije bila plačana. Dodatne informaci-
je o razpisu dobijo zainteresirani samo pi-
sno pri –Rudi Benko, univ. dipl. ek., najka-
sneje pet dni pred potekom roka za predlo-
žitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 22. 11. 2002 dalje med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (DDV vključen),
plačilo virmansko na prehodni račun naroč-
nika 01100-6030277118 pri UJP Koper.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 7. 1.
2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 1. 2003 ob 11. uri v sejni sobi v I.
nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ocenjene vrednosti in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1% pogodbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z razpisnimi pogoji in pogodbo.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji so
razvidni iz vsebine razpisne dokumentacije.

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: 90 dni od javnega od-
piranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, kvaliteta 20%, fiksnost

cene 20%, plačilni pogoji 10%, reference
10%.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost naročila
115,000.000 SIT/leto. Pogodba o oprav-
ljanju storitev se bo sklenila za obdobje 3
let. Izbran najugodnejši ponudnik bo v de-
lovno razmerje prevzel zaposlene delavce,
ki sedaj opravljajo storitev pri trenutnem
izvajalcu storitev, ki so predmet javnega
razpisa.

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

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

Splošna bolnišnica Izola

Št. 60 Ob-81957
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz poštnih
pošiljk na relacijah PLC Ljubljana-Šmar-
tno pri Litiji-PLC Ljubljana, PLC Ljublja-
na-Draga-PLC Ljubljana in PLC Mari-
bor-Črna na Koroškem-PLC Maribor.

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

5. Kraj izvedbe: na relacijah iz predme-
ta razpisa.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 2. 2003
do 31. 1. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Sektor za
finančne zadeve, nabavna služba, Petra
Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17
15.000 SIT.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nance, nabavna služba, Slomškov trg 10,
2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 12. 2002 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT in izjavo banke.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni imel v zadnjih 6
mesecih poslovanja blokiran svoj račun več
kot 5 dni, da izkazana izguba ponudnika v
letu 2001 ne presega 5% prihodkov, da
ponujeni rok plačila ni krajši od 30 dni, da je
veljavnost ponudbe najmanj 60 dni od odpi-
ranja ponudb, da ni dal zavajajoče podatke
iz te točke.

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
60 dni od odpiranja ponudb. Predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 1.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, stopnja zagotavljanja varnosti 10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 1765/02 Ob-81958
1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šentilj pod Turja-

kom 1, 2382 Mislinja; tel. 02/88-56-610,
faks 02/88-56-620; o-mislinja.mb@gu-
est.arnes.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve v prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok s kombini-
ranimi vozili v občini Mislinja za obdob-
je 5 let od vključno 2003 do vključno
2007 leta.

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

5. Kraj izvedbe: šolski okoliš Osnovne
šole Mislinja in podružničnih šol Dolič in
Završe.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mi-
slinja – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 12. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Mislinja, Šentilj
pod Turjakom 1, 2382 Mislinja; ponudba
mora biti v zapečateni kuverti z označenim
imenom ponudnika in naročnika z navedbo
“Ne odpiraj – ponudba, Prevozi osnovno-
šolskih otrok“, ter številko Uradnega lista
RS in datum objave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 12. 2002 ob 13. uri, zbornica
Osnovne šole Mislinja, Šentilj pod Turjakom
1, 2382 Mislinja.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 59/01) in Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,

št. 78/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2002, datum odločitve 19. 12.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

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

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

Osnovna šola
Mislinja

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

Preklic
Št. 218/01 Ob-81809

Naročnik Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
preklicuje II. fazo omejenega postopka za
oddajo javnega naročila za sukcesivno do-
bavo potrošnega materiala po skupinah: 2.
skupina: papirna konfekcija in 5. skupina:
potrošni material za tiskalnike in fotokopir-
ne stroje, objavljenega v Ur. l. RS, št. 28-29
z dne 20. 4. 2001, Ob-47245, ker ni pri-
dobil dveh pravilnih ponudb.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Ob-81504
1. Naročnik: Center Vlade Republike

Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000

Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, email: raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/.

3. (a) Vrsta in količina blaga: za doba-
vo, konfiguracijo, namestitev in garan-
cijsko vzdrževanje kompleta uporabni-
ške zaščite za potrebe naročnikov.

(b) Kraj dobave: lokacije naročnikov v
Republiki Sloveniji.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
možna je prijava za posamezne sklope (toč-
ke prijave), kot je navedno v specifikacijah.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi pov-

praševanj (drugih faz javnega naročila) v ob-
dobju 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Center Vlade RS
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljublja-
na, nadstropje M, soba 29, kontaktna ose-
ba Petra Rozman. Razpisno dokumentacijo
je mogoče dobiti tudi na internetu na naslo-
vu http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresira-
ne osebe s tiskanjem dokumentov dobijo
dokumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče
dvigniti osebno), vprašanja pa je mogoče
postavljati tudi na informacijskem sistemu
naročnika na naslovu http://www2.gov.si:
8000/javnar/jnvodg.nsf.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma odda-
je ponudb med 10. in 13. uro, na internetu
vseskozi do datuma oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 12. 2002 do 10. ure; naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15 na
naslovu naročnika, nadstropje 1.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 25.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
niso  zahtevane  –  bančna  zavarovanja
bodo zahtevana v drugih fazah javnega na-
ročila.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah ter vsako-
kratnem Zakonu, ki ureja izvrševanje pro-
računa. Pogoji financiranja bodo navedeni
v vsakokratni drugi fazi javnega naročila.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupna ponud-
ba več pogodbenih partnerjev oziroma po-
dizvajalci niso dovoljeni.

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:

5.12.1.1 Splošni pogoji
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: ponudba ne vsebuje lažnih ali

zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih;

3. Pogoj: v preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

4. Pogoj: registracija, obratovalno do-
voljenje za poslovne prostore in obrtno do-
voljenje za dejavnosti, ki so predmet po-
nudbe;

5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. Pogoj: stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8;
2. Pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih

dveh letih od objave razpisa);
3. Pogoj: proti ponudniku ni uveden po-

stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

4. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.

5.12.1.3 Kapacitete in opremljenost
1. Pogoj: ponudnik ima ustrezne

prostore  za  opravljanje  vseh  razpisanih
dejavnosti na področju prijave. Za ustrezni
prostor šteje prostor s potrebnimi dovolje-
nji za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.

5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in iz-
kušnje kadrov

1. Pogoj: redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in fun-
kcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
izobrazbe ustrezne tehnične smeri.

2. Pogoj: minimalno število zaposlenih,
(kadri, ki štejejo za usposobljene po tem
razpisu):
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Ponudnik mora izkazati najmanj 2 zapo-
slena z najmanj VI. stopnjo strokovne izo-
brazbe ustrezne tehnične smeri.

Ponudnik mora izkazati najmanj 2 zapo-
slena z najmanj V. stopnjo strokovne izo-
brazbe ustrezne tehnične smeri.

Ponudnik prijavljene zaposlene izkaže s
kopijo delovne knjižice, ki izkazuje zadnje
stanje.

3. Pogoj: bruto dohodki kadra, ki po teh
pogojih šteje za usposobljenega, so vsaj
enaki predpisanim.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predvideni datum odločitve o spre-
jemu prijav in ponudb 20 dni po roku
oddaje.

12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena glede na konkretno dobavo
ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v
skladu z 51. členom ZJN.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo do-
kumentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče
dvigniti osebno), vprašanja pa je mogoče
postavljati tudi na informacijskem sistemu
naročnika na naslovu http://www2.gov.si:
8000/javnar/jnvodg.nsf.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Center Vlade RS za informatiko

Št. 322 Ob-81931
1. Naročnik: Dijaški dom Celje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 21,

3000 Celje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra

lahko kurilno olje (letna količina ca.
180.000 l) in prehrambeno blago (letna
vrednost ca. 44 mio SIT).

(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prehrambeno blago je razdeljeno
na naslednje sklope:

– meso,
– mesni izdelki,
– perutnina,
– ribe,
– kruh,
– pekovski izdelki,
– slaščice,
– mleko in mlečni proizvodi,
– zamrznjeni izdelki,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine in mlevski izdelki,
– splošno prehrambeno blago,
– sokovi.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več

sklopov, vendar bodo morali biti ponujeni
vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,

faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št. 01261-6030716108, sklic na
št. 50015-322.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 16. 12. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: v razpisni dokumen-
taciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v razpisni dokumentaciji.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklepale za ob-
dobje 12 mesecev.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Dijaški dom Celje

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 20-024-2 Ob-81946
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zava-

rovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
20. člen, drugi odstavek, 1. točka ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B Zakona o javnih naročilih: pred-
met javnega razpisa je “Nakup storitev
projektiranja, programiranja in sveto-
vanja pri razvoju informacijskega siste-
ma Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije“. Storitve po Priloga I, kategori-
ja 7 – računalniške storitve in sorodna
oprema.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– specifikacija 1: projektiranje aplikativ-
ne programske opreme;

– specifikacija 2: razvoj in vzdrževanje
aplikacij v Javi in Applications Manager.

6. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po iz-
vedbi postopka JN, trajanje eno leto z mož-
nostjo podaljšanja do treh let.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki, v elektronskem zahtevku
obvezno navedite naslov navadne pošte.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 12. 2002 ob
12.30, sejna soba naročnika, 342/III, odlo-
čitev o izbiri do 20. 12. 2002.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so nepreklicna bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za do-
bro izvedbo posla po zahtevah razpisne do-
kumentacije.

13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon o izvrševanju pro-
računa.

14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– izvedba storitev natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridr-
žuje pravico razlage specifikacij oziroma raz-
pisne dokumentacije,

– za specifikacijo 1: ponujeni projektant
mora imeti več kot 2 leti izkušenj pri projek-
tiranju računalniških rešitev,

– za specifikacijo 2: ponujeni programer-
ji morajo imeti vsaj 1/2 leta izkušenj pri
programiranju z Borland JBuilder.

16. (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.

17. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
roki, revalorizacija, obseg in vsebina sode-
lovanja posameznih ponudnikov v okviru
predmeta naročila, strokovna usposoblje-
nost ponudnikov;

– za specifikacijo 1: cena; poznavanje
poslovnega okolja naročnika (točke: 0–
20%); poznavanje tehnologije (točke: 0–
10%); poznavanje metodologij razvoja infor-
macijskih sistemov in projektnega vodenja
(točke: 0–10%);

– za specifikacijo 2: cena; poznavanje
razvojnih orodij (točke: 0–30%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 77 z dne
30. 8. 2002, Ob-76503.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

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. 374/15-11/2001 Ob-81433
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah:

1. sklop: junetina, teletina, svinjina in me-
sni izdelki,

6. sklop: sveža zelenjava,
7. sklop: krompir,
10. sklop: biološko konzervirana zele-

njava,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki,
17. sklop: testenine in izdelki,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-

vo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
sameznega sklopa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: junetina, teletina, svinjina in me-
sni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana;

6. sklop: sveža zelenjava: KZ Agraria
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper;

7. sklop: krompir, 10. sklop: biološko
konzervirana zelenjava: KZ Sloga Kranj
z.o.o., Šuceva 27, 4000 Kranj;

11. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana;

17. sklop: testenine in izdelki: Mlinotest
d.d. Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina;

18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-
vo: Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: junetina, teletina, svinjina in me-

sni izdelki: 7,215.525 SIT brez DDV;
6. sklop: sveža zelenjava: 2,691.871,25

SIT brez DDV;
7. sklop: krompir, 10. sklop: biološko

konzervirana zelenjava: 898.500 SIT brez
DDV;

11. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3,564.494 SIT brez DDV;

17. sklop: testenine in izdelki: 562.843
SIT brez DDV;

18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-
vo: 1,795.675 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: junetina, teletina, svinjina in me-

sni izdelki: 2,
6. sklop: sveža zelenjava: 2,
7. sklop: krompir: 2,
10. sklop: biološko konzervirana zele-

njava: 2,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki:2,
17. sklop: testenine in izdelki: 2,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-

vo: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: junetina, teletina, svinjina in me-

sni izdelki: 7,838.190 SIT brez DDV;
7,215.525 SIT brez DDV;

6. sklop: sveža zelenjava: 4,817.000
SIT brez DDV, 2,691.871,25 brez DDV;

7. sklop: krompir: 1,225.000 SIT brez
DDV, 787.500 SIT brez DDV;

10 sklop: biološko konzervirana zelenja-
va: 123.000 SIT brez DDV, 111.000 SIT
brez DDV;

11. sklop: mleko in mlečni izdelki:
4,228.070,50 SIT brez DDV, 3,564.494
SIT brez DDV;

17. sklop: testenine in izdelki: 600.650
SIT brez DDV, 562.843 SIT brez DDV;

18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-
vo: 1,912.500 SIT brez DDV, 1,795.675
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 096-12/02 Ob-81447
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tržaška 16, faks 01/425-97-75, tel.
01/47-74-234.

3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sedem skupin računalniške opreme:
a) osebni računalniki (2 podskupini:

130 in 25 kosov),
b) mrežni strežniki (3 podskupine:

12, 4 in 1 kos),
c) monitorji (2 podskupini: 145 in 25

kosov),
d) prenosni računalniki (2 podskupi-

ni: 8 in 16 kosov),
e) tiskalniki (3 podskupine: 60, 28 in

28 kosov),
f) cluster strežnik z diskovnim poljem,

tračno knjižnico in programsko opremo,
g) optični bralniki (2 podskupini: 15

in 2 kosa);
za organizacijske enote naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference in servis (za
skupine a), b), d) in g)), cena servis in te-
hnične lastnosti (za skupino c)), cena in ser-
vis (za skupino e)), cena, reference, servis
in celovitost ponudbe (za skupino f)), vse
kot v razpisni dokumentaciji. Postopek izbi-
re za tiskalnike iz podskupine TL-2 še ni
zaključen. Izbrani ponudniki so dosegli naj-
višje skupno število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) osebni računalniki:
1. podskupina – Lancom d.o.o., Mari-

bor, Tržaška 63,
2. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17;
b) mrežni strežniki:
1. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17,
2. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17,
3. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17;
c) monitorji:
1. podkupina – Lancom d.o.o., Maribor,

Tržaška 63,
2. podskupina – Lancom d.o.o., Mari-

bor, Tržaška 63;
d) prenosni računalniki:
1. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17,
2. podskupina – Zelinka & sinovi d.o.o.,

Ljubljana, Linhartova 17;
e) tiskalniki:
1. podskupina – ITS Intertrade sistemi,

d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6,
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3. podskupina – Panna d.o.o., Ljublja-
na, Kolezijska 7;

f) cluster strežnik z diskovnim poljem,
tračno knjižnico in programsko opremo –
Marand d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljub-
ljana;

g) optični bralniki, 2 podskupini skupaj: –
Mikrocop d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 9a.

7. Pogodbena vrednost:
a) 36,181.764 SIT in 10,980.000 SIT;
b) 22,176.000 SIT, 7,617.600 SIT in

9,600.000 SIT;
c) 24,233.671 SIT in 4,886.594 SIT;
d) 4,406.400 SIT in 11,654.400 SIT;
e) 21,815.280 SIT in 1,807.680 SIT;
f) 132,196.305 SIT;
g) 17,463.672 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 4 in 4;
b) 7, 7 in 5;
c) 7 in 5;
d) 3 in 3;
e) 7 in 6;
f) 4;
g) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a)
1. podskupina: 40,092.000 SIT,

36,181.763,80 SIT,
2. podskupina: 14,050.200 SIT,

11,980.000 SIT;
b)
1. podskupina: 24,428.875,53 SIT,

19,463.724 SIT,
2. podskupina: 8,530.801,87 SIT,

6,776.829,60 SIT,
3. podskupina: 12,217.260,38 SIT,

7,291.544,53 SIT;
c)
1. podskupina: 30,898.572 SIT,

21,327.667,20 SIT,
2. podskupina: 6,150.000 SIT,

4,886.593,80 SIT;
d)
1. podskupina: 4,516.800 SIT,

4,406.400 SIT,
2. podskupina: 15,936.000 SIT,

11,654.400 SIT;
e)
1. podskupina: 35,587.445,04 SIT,

21,815.280 SIT,
3. podskupina: 4,939.838,40 SIT,

1,777.440,34 SIT;
f) 132,196.305,30 SIT, 98,314.539,53

SIT;
g) 18,761.520 SIT, 17,463.672 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 11. 2002.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Ob-81448
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001

Ljubljana.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
9. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: računalniška oprema za pedago-
ško dejavnost, 12 računalnikov, 6 mo-
nitorjev, Fakulteta za računalništvo in in-
formatiko.

5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) računalniki: Kotar d.o.o., Ljubljana,
b) računalnik ne-intel platforma: Kotar

d.o.o., Ljubljana,
c) notesniki: Kotar d.o.o., Ljubljana,
d) monitorji: Unistar LC d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a), b), c) 6,550.567,51 SIT,
d) 1,160.832 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 3,
b) 3,
c) 3,
d) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 868.920 SIT z DDV, 759.600 SIT z

DDV,
b) 997.560 SIT z DDV, 906.331 SIT z

DDV,
c) 5,110.529 SIT z DDV, 4,884.636,31

SIT z DDV,
d) 1,254.592,20 SIT z DDV, 1,160.832

SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo

in informatiko

Št. 23/02 Ob-81450
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el.naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. Datum izbire: 12. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: raziskovalna oprema “preparativna
centrifuga“, subvencionirana s strani
MŠZŠ, XI. paket, zap. št. 267.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se izvede v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1, ker naročilo lahko izpolni le določen
dobavitelj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kendro Laboratory Pro-
ducts, Hanau, Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 35.296,80
EUR (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 11. 2002.

Institut “Jožef Stefan“

Ob-81474
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava plina za obdobje 5-ih let in
izgradnja plinovodnih povezav vključno
z MRP, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna ponudbena
vrednost, ki zajema:

a) petletno dobavo plina ob predvideni
minimalni količini (21.000.000 Sm3) in
predpostavljenem faktorju polnitve 0,42;

b) izvedbo vseh razpisanih storitev, in
sicer:

b1) izdelava PGD, PZI in PID dokumen-
tacije za izgradnjo merilno reducirne posta-
je, vključno z navezavo na magistralni plino-
vod (dn=200mm), obratovalnega nadtlaka
p=6 bar, ki poteka v nabrežini Titove ceste
in V parcelne meje SBM;

b2) pridobitev enotnega gradbenega do-
voljenja za izvedbo vseh del, opredeljenih v
projektni dokumentaciji;

b3) izvedba vseh GOI del, opredeljenih
v projektni dokumentaciji ob smiselni upo-
rabi določila “ključ v roke“;

b4) organizacija in vodenje tehničnega
pregleda ter vseh ostalih aktivnosti, potre-
bnih za izdajo uporabnega dovoljenja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geoplin d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.248,290.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.323,108.000 SIT; 1.248,290.400
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 95-96 z dne 30. 11.
2001, Ob-59443.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-81475
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rekonstrukcija energetskega vira za
proizvodnjo ogrevne toplote in električ-
ne energije v SBM, Maribor.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna ponudbena
vrednost (skupna vrednost sklopov A+B+C).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Protech, d.d., Ulica Vi-
ta Kraigherja 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 472,612.148
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 577,825.790,65 SIT; 472,612.148
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. 105-106 z dne
21. 12. 2001, Ob-61088.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1/02 Ob-81476
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

računalniška oprema, kraj dobave: Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja cena za izvedbo predmeta
javnega naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ADD d.o.o Ljubljana,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 28,235.537,69
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 34,480.482 SIT; 23,302.293,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1/20001 Ob-81477
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: material za popravila in vzdrževanje,
kraj dobave: Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja ponudbena cena za posa-
mezno skupino blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Skupina 1: Imexa d.o.o., Zaloška 163,
1000 Ljubljana,

Skupina 2: Martin d.o.o., Hmeljarska 1,
3310 Žalec,

Skupina 3: Martin d.o.o., Hmeljarska 1,
3310 Žalec,

Skupina 4: Mavrica d.d. Ljubljana, Res-
ljeva 1, 1000 Ljubljana,

Skupina 5: Slovenijales Gradbeni mate-
riali in stavbno pohištvo d.o.o., Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana,

Skupina 6: Merkur d.d., Cesta na okro-
glo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo odvisna od konkretnih nabav.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 1,547.765,45 SIT, 1,105.753,11

SIT,
2. 2,051.098,30 SIT, 1,759.520,86

SIT,
3. 2,101.505,76 SIT, 1,967.236,35

SIT,
4. 1,400.145,20 SIT, 983.315,68 SIT,
5. 846.672 SIT, 728.338,35 SIT,
6. 92.193,30 SIT, 86.237,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51611.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 608/7-02 Ob-81522
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega

Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta

Tomšiča 5, 4270 Jesenice, faks
04/58-63-174.

3. Datum izbire: 19. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila za potrebe šolske kuhinje, koli-
čina je posredno razvidna iz ponudbenih
vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna šola,
Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta To-
neta Tomšiča 5, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: – edino merilo je bila, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, naj-
ugodnejša cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki,
1.1. mleko – Ljubljanske mlekarne

d.d.;
1.3. ostali mlečni izdelki – Mlekarna

Celeia d.o.o.;
2. meso in mesni izdelki,

2.2. piščanje in puranje meso in iz-
delki – Kvibo d.o.o.;

3. ribe,
3.2. zamrznjene ribe – Kvibo d.o.o.;

4. sveža zelenjava in sadje,
4.1. skupina – Pik as d.o.o.;
4.2. skupina – krompir – Pik as

d.o.o.;
4.3. skupina- korenje – Pik as d.o.o.;
4.4. skupina – jabolka – Sadjarstvo

Boris Toš s.p.;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
5.1. skupina – Kvibo d.o.o.;

5.2. skupina – Živila Kranj d.d.;
5.3. skupina: zamrznjena zelenjava –

Kvibo d.o.o.;
5.4. skupina – kompoti – Kvibo

d.o.o.;
6. sadni sokovi in sirupi,

6.1. sok 1/1 50% – Živila Kranj d.d.;
6.2. sok 0,5 l 50% – Impuls d.o.o.;
6.3. sok 0,20 l 50% – Impuls d.o.o.;
6.4. sok 0,25l 50% – Impuls d.o.o.;
6.5. sok 0,33 l 50% – Impuls d.o.o.;
6.6. ostale brezalkoholne pijače – Ži-

vila Kranj d.d.;
6.7. sirupi – Živila Kranj d.d.;
6.8. sok v steklenički – 0,2 l 50% –

Nektar d.o.o.;
7. kruh, pekovsko pecivo, slašč. izdelki

in keksi;
7.1. kruh – Žito Gorenjka d.d.;
7.2. slaščičarski izdelki – Žito Gore-

njka d.d.;
7.3. pekovski izdelki – Žito Gorenjka

d.d.;
7.4. keksi – Pekarna Pečjak d.o.o.;
7.5. sendvič – Don don d.o.o.;
7.6. burek – Don don d.o.o.;
7.7. kruh – drobtine – Don don

d.o.o.;
7.8. pizza – Don don d.o.o.;

8. ostalo prehrambeno blago,
8.2. jušni koncentrati – Živila Kranj

d.d.;
8.3. bela kava instant 1/1 – Impuls

d.o.o.,
8.4. kis – Živila Kranj d.d.;
8.5. olje – Živila Kranj d.d.;
8.6. sladkor – Živila Kranj d.d.;
8.7. marmelade – Živila Kranj d.d.;
8.9. med – Živila Kranj d.d.;
8.10. moka – Živila Kranj d.d.;
8.11. jajčne testenine – Pekarna Pe-

čjak d.o.o.;
8.12. omake instant – Impuls d.o.o.;
8.13. pašteta – Osem d.o.o.;
8.14. majoneza – Živila Kranj d.d.;
8.16. puding – Impuls d.o.o.;
8.17. dodatki jedem – Živila Kranj

d.d.;
8.18. jajca 1. kvalitete – Pik as d.o.o.;
8.22. zamrznjeni končni izdelki – Pe-

karna Pečjak d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: najnižja ponud-

bena vrednost, navedena v točki 10.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe (v SIT):
1. mleko in mlečni izdelki,
1.1. mleko: 368.550,70 in

360.861,20;
1.3. ostali mlečni izdelki: 450.309,35

in 440.141,30;
2. meso in mesni izdelki,
2.2. piščanje in puranje meso in izdelki:

578.940 in 568.750;
3. ribe,
3.2. zamrznjene ribe: 53.121,60 in

49.500;
4. sveža zelenjava in sadje,
4.1. skupina: 468.503 in 319.336,30;
4.2. skupina – krompir: 97.650 in

58.590;
4.3. skupina- korenje: 14.322 in

28.644;
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4.4. skupina – jabolka: 208.320 in
102.000 ;

5. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,

5.1. skupina: 102.005,19 in 68.839;
5.2. skupina: 42.885,32 in 31.517,16;
5.3. skupina: zamrznjena zelenjava:

43.626,96 in 33.720;
5.4. skupina – kompoti: 70.759,24 in

67.145;
6. sadni sokovi in sirupi,
6.1. sok 1/1 50%: 91.500 in

47.745,50;
6.2. sok 0,5 l 50%: 85.824 in

82.286,40;
6.3. sok 0,20 l 50%: 149.760 in

89.431,78 ;
6.4. sok 0,25l 50%: 60.750 in

55.894,86;
6.5. sok 0,33 l 50%: 52.315 in

28.690,87;
6.6. ostale brezalkoholne pijače:

145.227,25 in 119.822,10;
6.7. sirupi: 32.211,48 in 31.702,86;
6.8. sok v steklenički – 0,2 l 50%: 3.514

in 3.285;
7. kruh, pekovsko pecivo, slašč. izdelki

in keksi,
7.1. kruh: 410.535 in 296.568;
7.2. slaščičarski izdelki: 104.594 in

68.851,49;
7.3. pekovski izdelki: 309.290 in

228.670;
7.4. keksi: 6.648,36 in 10.830;
7.5. sendvič: 176.400 in 95.697;
7.6. burek: 101.400 in 45.570;
7.7. kruh – drobtine: 21.000 in

12.043,50;
7.8. pizza: 191.250 in 141.597;
8. ostalo prehrambeno blago,
8.2. jušni koncentrati: 129.223,50 in

100.788,75;
8.3. bela kava instant 1/1: 46.377,67

in 40.483,52;
8.4. kis: 11.538,98 in 7.591,38;
8.5. olje: 94.622,85 in 75.292,29;
8.6. sladkor: 68.337,64 in 62.879,37;
8.7. marmelade: 15.092,39 in

11.811,72;
8.9. med: 7.063,35 in 5.741,40;
8.10. moka: 18.771,59 in 13.311,72;
8.11. jajčne testenine: 62.278,21 in

57.212,78;
8.12. omake instant: 46.690,04 in

30.694,65;
8.13. pašteta: 141.872,43 in 106.164;
8.14. majoneza: 40.536 in 30.601;
8.16. puding: 7.681,80 in 8.034,60;
8.17. dodatki jedem: 103.971,21 in

71.250,18;
8.18. jajca 1. kvalitete: 47.848,50 in

38.745;
8.22. zamrznjeni končni izdelki:

167.189,58 in 104.973,75.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 55/56 z dne 28. 6. 2002, Ob-72948.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: ne.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice

Št. 404-08-216/2002-11 Ob-81527
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
centralno skladišče MORS.

5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

6. Pogodbene vrednosti:

Oznaka Ponudnik Oprema Količina Skupna
opreme vrednost z DDV

01 Oria Computers d.o.o., Zagorje osebni računalniki 81 18,697.200
02 Marand Inž.d.o.o. Ljubljana prenosni računalniki 1 786.738
03 Marand Inž.d.o.o. Ljubljana monitorji 5 913.422
04 Marand Inž.d.o.o. Ljubljana prikazovalniki 1 874.800
05 Marand Inž.d.o.o. Ljubljana tiskalniki 12 1,908.810
23 ITS Intertrade d.o.o. Ljubljana strežniki Intel teh. 2 4,197.600

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

Garancijski rok
Za sklope 01, 02, 03, 13 in 23 je
Pogoj: garancijski rok 36 mesecev
Za ostale sklope 04, 05, 06, 25 in 32

pa bomo ponudbe ocenjevali po naslednjih
kriterijih:

Merilo:
– garancijski rok 36 mesecev ali več: 8%
– garancijski rok 24 do 36 mesecev: 2%
Pogoj: garancijski rok 12 mesecev
Dobavni rok
Merilo:
– do vključno 14 dni: 10%
– od 15 do vključno 21 dni: 5%
Pogoj: 31 dni ali manj od sklenitve po-

godbe
Odzivni čas od prijave napake
Pogoj: do 3 delovne ure ali manj
Rok za odpravo napake od prijave na-

pake
(Popravilo oziroma nadomestna oprema)
Kritična oprema (napaka, ki pomeni pre-

kinitev zmožnosti dela)
Pogoj: 10 delovnih ur ali manj
Ostala oprema (napaka, ki pomeni ne-

bistveno zmanjšano funkcionalnost)
Pogoj: 3 delovni dnevi ali manj
Zamenjava z novo opremo
Pogoj: 20 dni ali 2x ista napaka

Drugi pogoji
Pogoj: skladnost opreme z zahtevanimi

opisi in konfiguracijami (specifikacijami)
predmetov naročila.

Enačba za izbiro najugodnejših ponudb
za sklope 01, 02, 03, 13 in 23 se glasi:

M = C / (1+ OEd)
za sklope 04, 05, 06, 25 in 32 pa

M = C / (1+ OEg +OEd)
pri čemer je M ocena ponujene opreme,

C predstavlja ceno ponujene opreme na
enoto, OEg je ocena za garancijsko dobo
ter OEd ocena za dobavni rok. Ugodnejša
je ponudba, ki bo zadostila pogojem in ime-
la najnižji količnik M.

Za sklop 13: aktivna oprema z LAN nih-
če ni dal ponudbe

Za sklop 06, sklop 32 in sklop 25 na-
ročnik ne izbere nobenega, saj je prejel
samo eno ponudbo za vsak sklop.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum povabila k dvigu razpisne

dokumentacije: 14. 8. 2002.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-197/2002-10 Ob-81528
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: centralno skladišče MORS.

5. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

6. Pogodbene vrednosti:

Ponudnik Oprema Vrednost na noto Skupna vrednost
z DDV z DDV

Marand inž. d.o.o., Ljubljana Sklop Verits 405.832,00 486.998,40
Skupina Atlantis d.o.o., Ljubljana Sklop Microsoft 2,243.850,80 2,692.621,00
SRC.SI d.o.o., Ljubljana Sklop Symantec 14,644.394,00 17,573.272,80

7. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6 pravoča-
snih ponudb, 1 prepozna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum povabila k dvigu razpisne
dokumentacije: 22. 8. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

Ministrstvo za obrambo

Ob-81778
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri naju-

godnejšega dobavitelja je bilo izdano
11. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 270 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 1.100 litrov fco Ko-
munala Koper - avtopark.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za dodelitev so bila nasled-
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nja: cena, reference, dobavni rok in plačilni
pogoji. Izbrani ponudnik je v kombinaciji razpi-
sanih meril zbral največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o., Cesta
na Ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 10,990.888,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile tri pravočasne ponudbe, od tega sta bili
dve pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 11,143.450 SIT, 10,990.888,30
SIT, obe 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: 15. 11. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 16/21-02 Ob-81812
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: splošno prehrambeno blago po sklo-
pih, Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop 1: moke in kosmiči: Žito Prehram-
bena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,

sklop 2: olja: Mercator Dolenjska d.d.,
Livada 8, 8000 Novo mesto,

sklop 3: instantna živila in dodatki je-
dem: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto,

sklop 4: mešano prehrambeno blago: Era
d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,

sklop 5: gazirane brezalkoholne pijače
in mineralne vode: Mercator Dolenjska d.d.,
Livada 8, 8000 Novo mesto,

sklop 6: ledeni čaji: Fructal d.d., Tovar-
niška 7, 5270 Ajdovščina,

sklop 7: vode: Fructal d.d., Tovarniška 7,
5270 Ajdovščina,

sklop 8: začimbe: Droga d.d., Industrij-
ska cesta 21, 6310 Izola,

sklop 9: čaji, čajne mešanice in kava:
Mogota d.o.o. Celje, Cesta v Trnovlje 7,
3000 Celje,

sklop 10: sokovi in sirupi: Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

sklop 11: sadne rezine in kaše: Era d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,

sklop 12: kaše: Era d.d. Velenje, Pre-
šernova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
sklop 1: 1,142.994 SIT,
sklop 2: 1,265.361,90 SIT,
sklop 3: 3,890.795,01 SIT,
sklop 4: 6,911.375,94 SIT,
sklop 5: 1,353.277,29 SIT,

sklop 6: 144.348,40 SIT,
sklop 7: 2,631.786,85 SIT,
sklop 8: 119.371,62 SIT,
sklop 9: 4,149.376,35 SIT,
sklop 10: 3,083.634,01 SIT,
sklop 11: 328.881 SIT,
sklop 12: 405.409,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10 (od tega

ena nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
sklop 1: 1,448.733,02 SIT, 1,142.994

SIT,
sklop 2: 1,569.469 SIT, 1,265.361,90

SIT,
sklop 3: 4,241.597,82 SIT,

3,890.795,01 SIT,
sklop 4: 7,179.302,89 SIT,

6,911.375,94 SIT,
sklop 5: 1,422.168,10 SIT,

1,353.277,29 SIT,
sklop 6: 219.426 SIT, 144.358,40 SIT,
sklop 7: 3,606.185 SIT, 2,631.786,85

SIT,
sklop 8: 165.040 SIT, 119.371,62 SIT,
sklop 9: 4,710.240,30 SIT,

4,149.376,35 SIT,
sklop 10: 4,116.530 SIT, 3,083.634,01

SIT,
sklop 11: 448.756 SIT, 328.881 SIT,
sklop 12: 522.636,12 SIT, 405.409,50

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. 11. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 02/02 Ob-81868
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistri-

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

2. Naslov naročnika: Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/80-55-400, telefaks 02/80-55-411.

3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje za potrebe
izvajanja službe ogrevanja v kurilnih sezo-
nah 2002/03 in 2003/04, Komunala Slo-
venska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12,
Slovenska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana merila iz razpi-
sne dokumentacije. Izbran najugodnejši po-
nudnik, skladno z merili.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naf-
tna družba d.d., Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,321.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,709.000 SIT, 30,321.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Št. 16454/01 Ob-81800
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je, d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadno-
va 3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava opreme za poslovne pro-
store.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave in monta-
že, rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,188.448
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,986.278,40 SIT, 15,057.213,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 5/2001/2 Ob-81805
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

2. Naslov naročnika: Dunajska 160,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sklop 1: diskovni strežnik - 2105-F20
IBM Enterprise Storage Server 1 kos,
sklop 2: tračna knjižnica - 3583-L36 IBM
Ultrium Tape Library 1 kos, sklop 3: Sto-
rage Area Network (SAN) - 2109-S08
IBM SAN Fibre Channel switch 2 kosa,
sklop 4: nadgradnja strežnikov s SAN
vmesniki - 7026-6228 IBM Gigabit Fi-
bre channel adapter for M80 & H80 6
kosov, IBM Gigabit FC-2 adapter 2 ko-
sa. Kraj dobave: Ljubljana, Dunajska 160.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba skladno s postavljenimi merili iz
razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: UNISTAR LC d.o.o., Kotni-
kova 32, 1000 Ljubljana (za vse 4 sklope).

7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
51,455.553 SIT, sklop 2: 7,198.775 SIT,
sklop 3: 4,435.340 SIT, sklop 4:
4,810.331,98 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: sklop 1: 63,617.441,71 SIT,
51,455.553 SIT, sklop 2: 7,702.689,25
SIT, 7,198.775 SIT, sklop 3:
4,745.813,80 SIT, 4,435.340 SIT, sklop
4: 5,147.055,24 SIT, 4,810.331,98 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum  in  številka  objave  razpi-
sa prve faze omejenega postopka: Urad-
ni list RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2002.

Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge

in razvoj podeželja

Št. 14/3454/2002 Ob-81905
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-23-12.
3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Unistar LC, d.o.o.,
Slomškova 27-28, 1000 Ljubljana, Hermes
plus, d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče; Skupina Atlantis, d.o.o., Parmova 51,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– Unistar LC, d.o.o.: 1,927.419,17 SIT,
– Hermes plus, d.d.: 3,818.342,85 SIT,
– Skupina Atlantis, d.o.o.: 21,574.541,90

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,991.810,28 SIT,
27,486.153,86 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55229.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko

Št. 1.7.5362 Ob-81928
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-403, tele-
faks 01/29-14-833.

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga in kraj do-

bave: 4700 kosov impregniranih reza-
nih ostrorobnih bukovih pragov, doba-
va na železniške postaje po dispoziciji
kupca.

5. Merila za dodelitev naročila: cena
90 točk, reference 5 točk in plačilni rok 5
točk.

6. Ime in naslov izvajalca,ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AC Konim, Baragova 5,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,726.360
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 za količi-
no 1334 kosov, 1 za količino 3366 kosov.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 8.350,83 SIT/kos; 7.950 SIT/kos.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:
1334 kosov pragov se oddaja izbranemu
izvajalcu, za razliko 3366 pragov pa naroč-
nik namerava v skladu z 2. in 3. točko
20. člena ZJN-01 izvesti postopek s poga-
janji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Slovenske železnice, d.d.

Št. 3575/02 Ob-81940
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava in montaža OPWR optičnega ka-
bla na relaciji RTP Kočevje – RP Sodraži-
ca po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

Dostava razpisanega blaga je na podro-
čju DV 20 kV Kočevje Sodražica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (110. člen, točka 3 ZJN-1).

6. Ime  in  naslov  dobavitelja,  ki  mu
je naročilo dodeljeno: Elektronabava,
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
111,662.302,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: ena pravilna
ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 93,051.919 SIT (brez DDV),
93,051.919 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik se je odločil za postopek s
pogajanji brez predhodne objave, ker naro-
čilo iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, lahko izpolni le en dobavi-
telj, oziroma izvajalec del.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-81943
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

Prešerna Ribnica.

2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,
1310 Ribnica, telefon 01/836-10-09, tele-
faks 01/836-30-68.

3. Datum izbire: 4. november 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

sukcesivna dobava kurilnega olja Ekstra
lahko El, Osnovna šola dr. Franceta Pre-
šerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribni-
ca, Podružnična šola Sušje, Sušje 2, 1310
Ribnica, Podružnična šola Dolenja Vas,
Šolska ulica 9, 1331 Dolenja Vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: stalen popust ob vsaki do-
bavi do 70 točk, plačilni pogoji do 5 točk,
strokovna priporočila/reference do 5 točk,
rok dobave do 5 točk, brezplačen prevoz 5
točk, brezplačno čiščenje rezervoarjev 1 x
letno 5 točk, brezplačno izobraževanje za-
poslenih 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
= 45,634.589,63 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: = 46,692.343,26 SIT, 45,634.589,63
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. november 2002.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Št. 4633 Ob-81961
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: energetski transformator
110/20/10,5 KV, moči 31,5 MVA, RTP
110/20 kV Gorica, Nova Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, reference, kakovost. Ponudnik je pri vre-
dnotenju ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Etra 33, d.d., Šlandro-
va 10, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 71,920.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 72,999.300 SIT, 71,920.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 18. 11. 2002.
Elektro Primorska, d.d.

Nova Gorica
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 974/2002 Ob-81432
1. Naročnik: Komunala d.o.o. Lendava.
2. Naslov  naročnika:  9220  Lendava,

Lendava, Glavna ul. 109, tel.
02/57-89-060.

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja sistema za
zajem in sežig odlagališčnega plina
Dolga vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, refe-
rence.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektrostudio d.o.o. Len-
dava.

7. Pogodbena vrednost: 45,787.382,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,244.720 SIT, 47,498.724 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2002.
Komunala d.o.o. Lendava

Št. 1088/02 Ob-81434
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Senovo,

Titova 106, 8281 Senovo, tel.
07/49-71-300, faks 07/49-73-151.

3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: likvidacija vzhodnega
dela VII. obzorja z izdelavo hidroloških
barier, Reštanj – v jami rudnika Senovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
ponujena cena, plačilni pogoji, garancijska
doba, reference in poznavanje hidroloških
razmer v Rudniku Senovo. Izbrani ponudnik
je bil izbran na podlagi nižje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 55,816.371
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 (od teh
ena nepravilna).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 78,417.773,28 SIT brez DDV;
55,816.371 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 11. 2002.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 63/02 Ob-81521
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b,

2256 Juršinci, tel. 02/758-21-41.
3. Datum izbire: 23. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnovitvena dela in raz-
širitev lokalne ceste LC 155-050 Most-
je–Vodul.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, refe-
rence.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Žnida-
ričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 49,062.840
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,732.646,98 SIT, 49,062.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: 13. 11. 2002.
Občina Juršinci

Št. 70-336-107/02 Ob-81440
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 10. september 2002.
4. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  gra-

denj ter kraj izvedbe: prenova sanitarij v
objektu enote Maribor, Čufarjeva 5,
Maribor, v okvirni vrednosti 14,500.000
SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena do 91 točk,
– ugodni plačilni pogoji do 3 točke,
– rok izvedbe do 6 točk,
naročilo je bilo dodeljeno ponudniku z

najvišjim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Peter La-
mut, s.p., Ob potoku 26, Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 22,423.980
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,710.890 SIT, 22,423.980 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. november 2002.

Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 400-01-15/2002 Ob-81446
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za

okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev Drave od km
63+388 do km 63+735.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisa-
nih del, referenčna dela ponudnika za ob-
dobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo doeljeno: Drava vodnogospodarsko
podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 23,873.484
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,365.496 SIT, 23,873.484 SIT;
24,985.848 SIT z DDV, 24,958.956 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: 13. 11. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 351-1/98 Ob-81453
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska c.2,

1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja podružnične
OŠ, vrtca in telovadnice Št. Jurij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80% cena, 20% reference.
Ponudnik je bil izbran na podlagi meril in
točkovannja po razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMOS inžiniring, Linharto-
va 13, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
350,015.917,31 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 332,500.000 SIT Do-
lenjgrad d.o.o., Taborska c. 32a, Grosuplje.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 418,141.534 SIT; 350,015.917
SIT z upoštevanim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-77478.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 11. 2002.

Občina Grosuplje
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Ob-81550
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije OE Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1000 Ljubljana, faks 01/43-12-154.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preureditev prostorov
ZZZS, izpostave Zagorje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, rok izvedbe 30%,
garancijski rok 10%, ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Svea Inženiring, d.o.o.,
Cesta 20. julija 23, Zagorje.

7. Pogodbena vrednost:
21,758.310,60 SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,623.882,66 SIT, 21,758.310,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

OE Ljubljana

Št. 16453/01 Ob-81801
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava materiala in iz-
vedba elektromontažnih del v RTP
35/20 kV Ukovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektromontaža Bizant, Bi-
zant Viktor, s.p., Žlebe 3b, 1215 Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 9,198.048
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,598.734 SIT, 9,198.048 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-81907
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.

3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev okolice Osnov-
ne šole Šmarje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gramar d.o.o., Portorož,
Obala 114, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: 42,619.796,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,543.154,49 SIT, 42,619.796,24
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 11. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 344-04-43/00-502 Ob-81949
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev vozišča s ho-
dnikom za pešce in avtobusnim postaja-
liščem ob regionalni cesti R3-710/1292
Vurberk-Ptuj od km 19+217 do km
19+658 skozi naselje Grajena.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (60%), rok
dokončanja del (10%), reference (20%), ga-
rancijski rok (5%) in ugodnejši plačilni pogoji
(5%). Izbran je bil najugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 27,096.071
SIT vključno z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,211.394 SIT, 27,096.071 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: 11. 11. 2002.
Mestna občina Ptuj

Št. 4631 Ob-81960
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: RTP 110/20/20 kV Se-
žana – gradbena in obrtniška dela v Se-
žani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-

la, rok izgradnje, reference, garancijska do-
ba, kakovost. Ponudnik je pri vrednotenju
ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar,d.d.,
Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost:
189,184.875,38 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 221,048.527 SIT in 189,184.875,38
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, Ob-73809.

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 18. 11. 2002.

Elektro Primorska d.d.
Nova Gorica

Št. 4632 Ob-81962
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. Datum izbire: 20. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje manjših grad-
benih del na območju Elektro Primor-
ske (distribucijske enote Koper, Gorica,
Sežana, Tolmin).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, način plačila, reference in garancija. Po-
nudnik je pri vrednotenju ponudb zbral naj-
več točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Protokol, d.o.o., Ul.
15. maja 10 b, 6000 Koper za distribucijski
enoti Koper in Sežana, Keting, d.o.o., Gori-
ška cesta 65, 5270 Ajdovščina za distribu-
cijski enoti Gorica in Tolmin.

7. Pogodbena vrednost: Protokol,
d.o.o.za distribucijski enoti Koper in Seža-
na 12,707.070 SIT, Keting, d.o.o. za distri-
bucijski enoti Gorica in Tolmin, 14,636.698
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– distribucijska enota Koper:

14,426.067,96 SIT, 7,370.170 SIT,
– distribucijska enota Gorica: 7,424.736

SIT, 6,378.536 SIT,
– distribucijska enota Sežana:

12,003.070 SIT, 5,336.900 SIT,
– distribucijska enota Tolmin:

14,845.219,20 SIT, 8,258.160 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 odposlane zahteve za obja-

vo: 14. 6. 2002.
Elektro Primorska, d.d.

Nova Gorica
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 28/02 Ob-81431
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-94-02,
telefaks 01/588-94-09.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja re-

zervoarskih kapacitet za utekočinjeni
naftni plin (UNP) na lokacijah Zalog in
Koseze, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponovni postopek oddaje
javnega naročila za izbiro ponudnika za od-
dajo rezervoarskih kapacitet za utekočinjeni
naftni plin (UNP) na lokacijah Zalog in Kose-
ze se zaključi brez izbire najugodnejšega
ponudnika iz razloga, ker je v razpisnem
roku na predmetni javni razpis prispela le
ena pravilna ponudba. Postopek oddaje
predmetnega javnega naročila se nadaljuje
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave v skladu z 20. členom ZJN-1, pri
čemer naročnik povabi k sodelovanju v po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
ponudnika, ki je podal svojo ponudbo na
predmetni javni razpis v odprtem postopku
št. PDP-28/02.

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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 64-66 z dne
26. 7. 2002, Ob-74692 in v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 16. 8. 2002, Ob-76066
(podaljšanje roka za oddajo ponudb).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 11. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-81439
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 3. december 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve va-

rovanja v okvirni vrednosti 23,000.000 SIT.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:

– cena – do 70 točk,
– rok plačila – do 15 točk,
– strokovna usposobljenost izvajalcev –

do 10 točk,
– faktor fluktuacije – do 5 točk,
najugodnejši ponudnik je bil izbran, ker

je zbral najvišje skupno število točk po me-
rilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: FIT Varovanje Ljubljana,
Mestni trg 7/II, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,108.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,159.131,20 SIT, 23,108.400 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: 13. november 2002.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 400-06-5/2002 Ob-81444
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. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 8. 11. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: krovna ko-
misijsko uvozno-izvozna pogodba I B, št.
kateg. 27 – druge storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: višina provizije oziroma pov-
prečna višina provizije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iris d.o.o., Cesta v Gori-
ce 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 120,000.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudba z nižjo povprečno višino provi-
zije 0,48%, ponudba z višjo povprečno viši-
no provizije 0,675%.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 400-07-6/2002 Ob-81445
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. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 6. 11. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: ureditev Sa-
ve od izliva Kamniške Bistrice in Ljublja-

nice do Šentjakoba – odsek v dolžini
4.570m; zasnova I B, št. kateg. 27 – druge
storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo najnižja cena.
Po vnaprej določenem merilu je v postop-
ku ocenjevanja izbrani ponudnik bil naju-
godnejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarski inšti-
tut, družba za gospodarjenje z vodami
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,902.110,80
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,200.201,60 SIT z DDV,
15,902.110,80 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: 13. 11. 2002.

Agencija RS za okolje

Št. 24/2002 Ob-81512
1. Naročnik: Nuklearna elektrarne Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

strojne in programske opreme Hewlet
Packard od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Hermes plus je edini poo-
blaščeni vzdrževalec strežnikov Hewlet Pac-
kard v Sloveniji, ki zagotavlja šolano ekipo,
formirano posebej za NEK in je pooblašče-
na za izvajanje del v elektrarni, in sicer vsak
delavec za svoje področje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: S&T Hermes plus, d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 152,487.198
SIT (za tri leta).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 152,487.198 SIT (za tri leta).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 26/2002 Ob-81513
1. Naročnik: Nuklearna elektrarne Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem raču-

nalniške opreme za vse uporabnike NEK
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: iz preventivnih varnostnih
razlogov in zaradi prisotnosti strokovnega
osebja, ki nadzoruje ter preventivno in ko-
rektivno vzdržuje vso opremo v najemu,
sta zadolžena Perftech-ova serviserja, ki
imata oba edina dostop do informacij in
opreme NEK.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Perftech, d.o.o., Pot na
Lisice 4, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 318,598.618
SIT (za tri leta).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 318,598.618 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 27/2002 Ob-81514
1. Naročnik: Nuklearna elektrarne Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dostop do

interneta za vse uporabnike NEK od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: NEK ima organiziran in uve-
den dostop do interneta preko optičnega
kabla, ki poteka preko daljnovoda za pre-
nos el. energije od NEK-a do ELES-a (Ljub-
ljana). Eles ima svoje strežnike za prenos
podatkov preko optičnega kabla namešče-
ne v prostorih Perftech-a, ki za Eles opravlja
storitve vzdrževanja, prenosa in obdelave.
Hkrati je Perftech tudi ponudnik interne sto-
ritve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Perftech, d.o.o., Pot na
Lisice 4, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 27,000.000
SIT (za tri leta).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2002 .
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3 Ob-81516
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel./faks
36-41-358.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-
ževanje, zimska služba in varstvo občin-
skih cest v Občini Dobrova-Polhov Gra-
dec za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponujena cena 85%,
– reference 10%,
– plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 67,396.678,09 SIT in 50,000.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 11. 2002.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Št. 2 Ob-81517
1. Naročnik: Občina Dobrova - Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel./faks
36-41-358.

3. Datum izbire: 16. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo javnih poti in nekate-
goriziranih cest v Občini Dobrova-Pol-
hov Gradec za leto 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponujena cena 85%,
– reference 10%,
– plačilni pogoji 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
Sklop zemeljska dela:
– Toni Trnovec, s.p., Pristava 26, 1355

Polhov Gradec,
– Trobec Janec, s.p., Šentjošt 21, 1354

Horjul;
Sklop asfaltna dela:
– Cestno podjetje Ljubljana d.d., Sto-

lpniška 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po enoti mere.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 11. 2002.
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 2/02 Ob-81623
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: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: snemanje

tehnične dokumentacije na mikrofilm-
ski opremi mikrobox in codufidex.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mikrografija trgovina
d.o.o., Slovenska vas 5, 8322 Šentrupert.

7. Pogodbena vrednost: 19,990.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,990.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 5/02 Ob-81624
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: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dopolnitev

analize obstoječega podatkovnega mo-
dela cestnega gospodarstva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,462.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,462.600 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 6/02 Ob-81625
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. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tehtanje

med vožnjo na objektih.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestel d.o.o., Puhova ul.
2, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 23,614.080
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 23,614.080 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 7/02 Ob-81638
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. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: meritve

vzdolžne nevarnosti.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,012.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,012.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 9/02 Ob-81650
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: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in nadgradnja programja za vra-
čilo cestnine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,682.350 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,682.350 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. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 12/02 Ob-81658
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: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in nadgradnja programja so-
glasja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o.,
Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,570.900
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,570.900 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 19/02 Ob-81659
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: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanja

avtomatskih števcev prometa.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Stele Branko s.p., -
Elektronika, Pot na Hreše 27 b, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,076.234
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,076.234 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 21/02 Ob-81660
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 11. 7. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
avtomatskih števcev prometa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stele Branko s.p., - Elek-
tronika, Pot na Hreše 27 b, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 42,774.480
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,774.480 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 22/02 Ob-81661
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo G + R cest na obmo-
čju 9.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj,
d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 272,897.484
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 272,897.484 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: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 23/02 Ob-81662
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 8.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CGP d.d., Novo mesto,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 976,720.993
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 976,720.993 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 24/02 Ob-81663
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 7.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 394,554.925
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 394,554.925 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 25/02 Ob-81664
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: 16.09.2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 6.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 665,031.603
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 665,031.603 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 26/02 Ob-81665
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 5.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 805,330.647
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 805,330.647 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 27/02 Ob-81666
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj
d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 525,352.256
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 525,352.256 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 28/02 Ob-81668
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 3.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja
14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 528,875.639
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 528,875.639 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 29/02 Ob-81687
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

7. Pogodbena vrednost: 580,640.246
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 580,640.246 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 30/02 Ob-81689
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje in varstvo H, G in R cest na ob-
močju 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 666,662.341
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 666,662.341 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 99-100 / 22. 11. 2002 / Stran 8015

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. 11. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 35/02 Ob-81690
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta PGD, PZI obvoznica Kobarid -
vzhod - oporne konstrukcije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBT Inženiring d.d., Pro-
letarska 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,280.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,280.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 37/02 Ob-81691
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: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava do-

datne variante idejnega projekta – ure-
ditev Deskle cesta G2-103/1008.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IPOD d.o.o., Prvomajska
37, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 1,191.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,191.480 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 38/02 Ob-81692
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.

2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: RVZD ce-

stno – železniška križanja na državnih
cestah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 83,471.422
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 83,471.422 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. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 50/02 Ob-81693
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikacij za evidence o javnih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, FGG,
PTI Jamova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,698.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,698.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 51/02 Ob-81694
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: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

avtomatskih števcev prometa – postavi-
tev števnih mest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stele Branko s.p., Pot na
Hreše 27b, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,094.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,094.400 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: 15. 11. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 35/02 Ob-81706
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: 5. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvojni pro-

jekt – zajem podatkov o križiščih.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: DFG Consulting, Pivovar-
niška 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,700.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,412.000 SIT 7,975.488 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Direkcija RS za ceste

Št. 54/02 Ob-81716
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta PZI rekonstrukcije reg. ceste
R2-428-1249 Ljubno – Luče od km
10+850 do km 11+590 – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pronig d.o.o., Vodenska
49, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 17,058.300.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,385.500 SIT 17,058.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

Št. 55/02 Ob-81717
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

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

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02,
01/478-80-36.

3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD/PZI projektne dokumentacije za
ureditev Sp. Brnik – Zg. Brnik na cesti
R3-639/1143 od km 0+100 do km
1+700.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Planing d.o.o., Snakov-
ška 68, 4294 Križe.

7. Pogodbena vrednost: 17,728.116
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,895.500 SIT 17,728.116 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: /
Direkcija RS za ceste

Št. 102/02 Ob-81718
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: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: redni in glav-

ni pregledi objektov na glavni h in regio-
nalnih cestah na območju Republike
Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Join venture Gradis TEO
d.d., Šmartinska 134 a, 1000 Ljubljana in GI
ZRMK d.d., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,200.122 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,955.108 SIT, 27,200.122 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: /
Direkcija RS za ceste

Št. 06/2002 Ob-81806
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.

3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel dve po-
nudbi. Obe ponudbi sta bili ocenjeni kot
popolni in pravilni. Eden od ponudnikov je
vložil zahtevek za revizijo, za katerega je
Državna revizijska komisija ugotovila, da je
utemeljen in da se zahtevku za revizijo ugo-
di, zato naročnik na podlagi navedenega
razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika, kot je izhajala iz sklepa o oddaji
javnega naročila.

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: 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: 15. 11. 2002.
Univerza v Mariboru

Št. 16/17-02 Ob-81811
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: organizaci-

ja, vodenje in izvajanje čiščenja, tran-
sportnih in kurirskih del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intel servis d.o.o., Županči-
čevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 44,640.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 155,088.000 SIT, 44,640.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 11. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 40308/05/2002/25-6 Ob-81867
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov  naročnika:  Občina  Škof-

ljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-mail:obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja kon-

cesije za izvajanje zimske službe na lo-
kalnih in javnih poteh na območju Obči-
ne Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi analize je bilo
ugotovljeno, da je cenovno najugodnejši po-
nudnik Križman d.o.o., Selska cesta 3,
Škofljica.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Križman d.o.o., Selska
cesta 3, Škofljica.

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: 15. 11. 2002.
Občina Škofljica

Št. 29/3450/2002 Ob-81906
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 8. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: za dobavo

in montažo opreme ter izdelavo tehnič-
ne dokumentacije za optično infrastruk-
turo v RTP 400/110 kV Okroglo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference izvajalca za mon-

tažo identične opreme na elektroenerget-
skih objektih v Sloveniji (20%),

– rok izvedbe (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o., Ce-
sta 24. junija 3, 1231 Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 16,579.718,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,200.750 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,979.646,60 SIT, 16,579.718,40
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. 11. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 39/2002 Ob-81910
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz dia-

liznih bolnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, tehnična usposoblje-
nost in izkušnje s prevozi pacientov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Potnik Reševalec d.o.o.,
Perčeva 22, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 69,99 SIT za
km z DDV. Cena se spreminja proporcio-
nalno z gibanjem cen EURO super 95 na
dan spremembe cene bencina.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 95 SIT z DDV, 69,99 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: 15. 11. 2002.
Zdravstveni dom Logatec

Št. 4803 Ob-81945
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 26. 8. 2002.
4. Vrsta  in  obseg  storitev:  vzdrže-

vanje  komunikacijske  zaščitne  opre-
me v času od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izdelava komunikacijske
opreme je od samega začetka izgradnje
NEK prevzela Elektrotehniška fakulteta v
Zagrebu, skupaj z Zagreb-radom iz Zagre-
ba. Le-ta tudi danes vzdržuje to zaščitno
opremo za celotno terminalsko in PC omre-
žje NEK-a, ker je proizvajalec in edini mož-
ni vzdrževalec te opreme.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GZZ “Zagreb-rad“,
Kranjčevičeva 11, 10000 Zagreb, Hrva-
ška.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT (za tri leta).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 40,000.000 SIT (za tri leta).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 11. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 659/02 Ob-81948
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sek-

tor  Kliničnega  centra  Ljubljana,  Poljanski
nasip 58, 1000 Ljubljana, faks
01/522-27-64.

3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tekoče in

remontno servisiranje – vzdrževanje
operacijskih miz.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: teme postopka s pogajanji
so bile:

1. ponudbena cena,
2. komercialni pogoji,
3. tekst pogodbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: AICO-MED, d.o.o.,
Bistriška 16, 1235 Radomlje.

7. Pogodbena vrednost: 9,600.000
SIT z DDV/mesec (za celotno pogodbeno
obdobje).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 - na pod-
lagi predhodno pridobljenega mnenja Ura-
da za javna naročila je bil izveden posto-
pek s pogajanji brez predhodne objave po
2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je izvedel postopek s po-
gajanji brez predhodne objave na podlagi
2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1,
po predhodno pridobljenem pozitivnem
mnenju Urada za javna naročila RS.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Klinični center Ljubljana

Št. 012-142/2002-6 Ob-82005
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževa-

nje programskega paketa Carinska ta-
rifa verzija 2.0 v letih 2002 in 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogodbena vrednost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ZZI d.o.o., Pot k sej-
mišču 33, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: do
20,000.000 SIT  (brez DDV)  za  leti  2002
in 2003.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano na podlagi
2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1
in na podlagi mnenja Urada za javna naro-
čila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 11. 2002.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 889/02 Ob-82100
1. Naročnik: Ministrstvo za gospo-

dastvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-94, faks
01/478-35-77.

3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavi-

tev in delovanje sistema kreditnega za-
varovanja in financiranja izvoza v Zvez-
ni republiki Jugoslaviji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Slovenska izvozna
družba, d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 100,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 100,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sofinanciranje javnega naročila v
višini 43% celotne vrednosti javnega na-
ročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za gospodastvo

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 351-168/2002 Ob-81870
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
05/365-91-33, e-mail: obcina@ajdovsci-
na.si.

3. Predmet natečaja: javni, anonimni
natečaj za urbanistično arhitekturno re-
šitev Osnovne šole Šturje v Ajdovščini.

4. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva natečajno gradivo
in dodatne informacije: Oddelek za oko-
lje in prostor, Žen Marica u.d.i.a., tel.
05/365-91-21, marica.zen@ajdovscina.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: od 25. 11. 2002 do vključno
24. 12. 2002, v tajništvu Občine Ajdovšči-
na, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
enotni zakladniški podračun pri Upravi Re-
publike Slovenije za javna plačila, št.
01201-0100014597, s pripisom natečaj.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 1. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je
natečaj rezerviran za določene poklice:
univerzitetni diplomirani inženirji arhitektu-
re v sodelovanju s statiki in krajinarji.

7. Merila za ocenjevanje ponudb: do-
ločena v razpisni dokumentaciji.
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8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: žirija bo
določena v razpisni dokumentaciji.

9. Napoved, ali je odločitev žirije ob-
vezujoča za naročnika: da, v skladu s po-
goji v razpisni dokumentaciji.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad:

1. nagrada: 1,500.000 SIT,
2. nagrada: 1,000.000 SIT,
3. nagrada: 500.000 SIT.
Vse vrednosti nagrad so v bruto zne-

sku.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-

čilih vsem udeležencem natečaja: ne.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu

dodeljene pogodbe, ki sledijo iz nateča-
ja: pogodba za izdelavo projektov bo do-
deljena kandidatu, izbranemu izmed nagra-
jenih na podlagi pogajanj iz razpisne doku-
mentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: /

14. Datum objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Ajdovščina

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-81515
1. Naročnik: IMOS inženiring d.d. in In-

ženirska zbornica Slovenije – Matična sek-
cija arhitektov, urbanistov in krajinskih ar-
hitektov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 104,
1000 Ljubljana, tel. 01/566-24-56, kon-
taktna oseba Pika Bonač, e-mail:
izs.msa@siol.net.

3. Opis projekta: javni, državni, eno-
stopenjski natečaj za urbanistično in
arhitekturno rešitev poklicne živilske
šole v Ljubljani.

4. Število udeležencev: 24.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci nate-

čaja:
1. nagrado prejme elaborat s šifro

54321
Avtor: Mladen Lukas, udia
Strokovni sodelavci:
Tanja Bešter, gr. teh. predračun
Ivan Hafner, udig, statika
2. nagrado prejme elaborat s šifro

595.17
Avtorji:
Miloš Florjančič, udia
Jerneja Fischer Knap, udia
Sodelavci za arhitekturo:
Katarina Štok, abs. arh.
Tomaž Ebenšpanger, štud. arh.

Sodelavka za krajinsko arhitekturo: Dar-
ja Pergovnik, udika

Konstrukcija: Anton Berce, udig
enakovreden odkup prejme elaborat s

šifro 17813
Avtorji:
Mojca Gužič,udia
Špela Kryžanowski, udia
Gregor Trpan, udia
Sodelavci: Robert Brulc abs. arh.
mag. Domen Zupančič, udia
Statična zasnova: Martin Malenšek,

udig
Popis: Stanka Dobrovoljc, grt
enakovreden odkup prejme elaborat s

šifro 23687
Avtorji:
Vojteh Ravnikar, udia
Tanja Košuta, udia
Robert Potokar, udia
Sabina Colnar, udia
Matevž Čelik, udia
enakovreden odkup prejme elaborat s

šifro 51505
Avtorji:
Vesna Vozlič Košir, udia
Matej Vozlič, udia
s
Klemen Vodnik, udia
Grega Bizjak, udia
Alja Vehovec, abs. arh.
7. Morebitne druge informacije o na-

tečaju: razstava natečajnih del bo od
25. 11. 2002 do 6. 12. 2002 v prostorih
srednje Agroživilske šole, Cesta v Mestni
log 47, Ljubljana. Datum odprtja razstave
bo 25. 11. 2002 ob 17. uri.

8. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 54 z
dne 21. 6. 2002, Ob-73400.

9. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 11. 2002.

Inženirska zbornica Slovenije -
Matična sekcija arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov

Ob-81947
1. Naročnik: MŠZŠ Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport RS, Trg OF 13, Ljub-
ljana, Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, Murska Sobota v sodelovanju z
IZS, Inženirska zbornica Slovenije, MSA,
Matična sekcija arhitektov, urbanistov in
krajinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljub-
ljana, v sodelovanju s strokovnimi društvi
DAM, DUPPS in DKAS.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunaj-
ska 104, Ljubljana, tel. 01/566-24-56,
faks 01/565-74-05, e-pošta: izs.msa@si-
ol.net.

3. Opis projekta: javni državni ano-
nimni enostopenjski natečaj za idejno
urbanistično arhitekturno rešitev Eko-
nomske šole Murska Sobota.

4. Število udeležencev: 16.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada - se ne podeli;
2. nagrada - v znesku 2,520.000 SIT

bruto prejme elaborat št. 15331 Lokain-
vest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja
Loka;

– avtorji: Rok Benda, udia; Primož Ho-
čevar, udia; Mitja Zorc, udia;

– sodelavec za konstrukcije: Edo Wall-
ner, udig;

– sodelavec za elektro inštalacije: To-
maž Jevšnikar, udie;

– sodelavec za strojne inštalacije: Vla-
do Vastl, udis;

– sodelavec za kalkulacije: Boštjan Hri-
bar;

3. nagrada - v znesku 1,800.000 SIT
bruto prejme elaborat št. 12819;

– avtorja: Jerneja Ačanski Veber, udia;
Tadej Veber, udia;

– sodelavca: Polona Ojsteršek, abs.
kraj. arh.; David Žalik, abs. gr.;

– sodelavec za konstrukcije: Vukašin
Ačanski, udig;

– sodelavec za strojne inštalacije: Bo-
jan Fabčič, udis;

– sodelavec za elektro inštalacije:
Zdravko Štraser, udie;

– sodelavec za požarno varnost: Aleš
Robnik, udis;

– sodelavec za zaklonišča: Hinko Sa-
mec;

– sodelavec za kalkulacije: Dragica Za-
dravec.

Enakovreden odkup v znesku 900.000
SIT bruto prejme elaborat št. 11002 - Arhi-
tekti Lemajič & Ratajc, Ciudad d.o.o., Zi-
herlova 4, 1000 Ljubljana;

– avtorji: Iztok Lemajič, udia; Štefan Ka-
cin, udia; Vid Ratajc, udia.

Enakovreden odkup v znesku 900.000
SIT bruto prejme elaborat št. 12345;

– avtor: Bojan Lebar, udia;
– soavtor: Dario Travaš, udia;
– sodelavec za arhitekturo: Andrej Pi-

lih, abs. arh.;
– sodelavec za krajinsko arhitekturo:

Dušan Stupar, abs. kraj. arh.;
– sodelavec za statiko: Marko Jakob,

udig;
– sodelavec za strojne inštalacije: Dar-

ko Žalik, udis;
– sodelavec za elektro inštalacije: Aleš

Matuš, udie.
Enakovreden odkup v znesku 900.000

SIT bruto prejme elaborat št. 78439 - Eno-
ta d.o.o., Poljanska 6, 1000 Ljubljana;

– avtorji: Aljoša Dekleva, udia, MArch
(AA); Dean Lah, udia; Milan Tomac, udia;
Anže Zalaznik, udia; Petra Ostanek, udia;
Grega Tramte, udia.

Enakovreden odkup v znesku 900.000
SIT bruto prejme elaborat št. 60802 - Ela-
stik, Hubadova 3, 1000 Ljubljana;

– avtorji: Mika Cimolini, MA udia; To-
maž Pipan, abs. arh.; Peter Šenk, udia;

– sodelavci: Polona Curk, udia; Edvard
Štok, udig; Gašper Blejec, udig.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
skupaj 7,920.000 SIT bruto.

8. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: dan in kraj razstave natečajnih del
bo objavljen naknadno na spletnih straneh
IZS MSA.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: 12. julij 2002.

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

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Mestna občina Murska Sobota
IZS Matična sekcija arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov
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Javni razpisi

Popravek

Št. 362/2002 Ob-81924
V javnem razpisu za sofinanciranje pri-

prave projektov gospodarskega sodelova-
nja s Slovenci v zamejstvu v obmejnem
prostoru z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80355 Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, se v točki II. Prijavitelj in nosilec pro-
jekta pravilno glasi:

Projekt na razpis prijavi občina, ki je
nosilec projekta in prijavitelj in ki meji ne-
posredno z Republiko Italijo, Republiko Av-
strijo in Madžarsko, in sicer:

Piran, Izola, Koper, Hrpelje-Kozina, Se-
žana, Komen, Miren – Kostanjevica, Šem-
peter-Vrtojba, Nova Gorica, Brda, Kanal,
Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska Gora, Je-
senice, Žirovnica, Tržič, Jezersko, Solčava,
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Rav-
ne na Koroškem, Dravograd, Muta, Radlje
ob Dravi, Podvelka, Selnica ob Dravi, Mari-
bor, Kungota, Šentilj, Gornja Radgona, Ra-
denci, Tišina, Cankova, Rogašovci, Kuzma,
Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Moravske
Toplice, Kobilje, Dobrovnik in Lendava.

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja
Ribnica

Št. 99 Ob-81525

Obvestilo o sklenitvi pogodbe
Standardizacija

Slovenija
1. Sklic objave: Ob-75541.
2. Datum objave obvestila o razpisu:

19. 7. 2002.
3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: sistem za upravljanje z rela-

cijsko zbirko podatkov s programsko opre-
mo za razvoj aplikacij,

– sklop 2: sistem za upravljanje z doku-
menti.

4. Vrednost pogodbe:
– sklop 1: 17.824,65 EUR,
– sklop 2: 44.570 EUR.
5. Datum dodelitve pogodbe:
– sklop 1: 13. 11. 2002,
– sklop 2: 12. 11. 2002.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2 ponudbi prejeti,
– sklop 2: 2 ponudbi prejeti.
7. Ime in naslov izbranih ponudnikov:
– za sklop 1 je bil izbran ponudnik Sku-

pina Atlantis, Parmova 51, 1000 Ljubljana,
– za sklop 2 je bil izbran ponudnik

SRC.SI System Integrations d.o.o.,
Tržaška 116, 1001 Ljubljana.

Slovenski inštitut za standardizacijo
Ljubljana

Št. 99 Ob-81526

Supply Contract Award Notice
Standardization

Slovenia

1. Publication reference: Ob-75541.
2. Publication date of the procurement

notice: 19th July 2002.
3. Lot number and lot title:
– LOT 1: Database Management Sy-

stem with Application Development Softwa-
re,

– LOT 2: Documentation Management
System.

4. Contract value:
– LOT 1: 17.824,65 EUR,
– LOT 2: 44.570 EUR.
5. Date of award of the contract:
– LOT 1: 13th November 2002,
– LOT 2: 12th November 2002.
6. Number of tenders received:
– LOT 1: 2 tenders received,
– LOT 2: 2 tenders received.
7. Name and address of successful ten-

derer:
– The successful tenderer for lot 1 is

Skupina Atlantis, Parmova 51, 1000 Lju-
bljana,

– The successful tenderer for lot 2 is
SRC.SI System Integrations d.o.o.,
Tržaška 116, 1001 Ljubljana.

Slovenski inštitut za standardizacijo
Ljubljana

Št. 334/02 Ob-81510
Na podlagi 18. člena Zakona o uresni-

čevanja javnega interesa na področju kul-
ture (Uradni list RS, št. 75/94) in v skladu
s 7. členom Pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih programov in oblikovanju kultur-
nih projektov, ki se financirajo in sofinanci-
rajo iz državnega proračuna (Uradni list RS,
št. 74/01) Ministrstvo za kulturo Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja

ciljni javni ciljni razpis
za financiranje programa laboratorij

kulturne politike
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo

za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

I. Predmet ciljnega javnega razpisa
Financiranje programa Laboratorij kul-

turne politike
II. Razpisna področja
Ciljni javni ciljni razpis obsega nasled-

nje razpisne vsebine:
– zasnova programa Laboratorij kultur-

ne politike na dveh zaokroženih področjih:
umetnost/socio kulturne dejavnosti in ohra-
njanje kulturne dediščine

– izvedba programa.
III. Splošni pogoji za sodelovanje na

razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, registrirane v Republiki Sloveniji, ki
– nimajo neizpolnjenih pogodbenih ob-

veznosti do Ministrstva za kulturo,
– izpolnjujejo posebne pogoje, kot jih

določa razpisna dokumentacija.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sred-

stev
Program se bo financiral za obdobje 5

let. Dodeljena proračunska sredstva mora-
jo biti porabljena do izteka tega roka.

V. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev za naslednjih 5 let za program Labo-
ratorij kulturne politike znaša 24 mio SIT
letno.

VI. Razpisni rok
Razpis se zaključi 30 dni od dne njego-

ve javne objave.
VII. Merila za izbor ponudbe in posebni

pogoji za izvajanje programa so sestavni
del razpisne dokumentacije.

VIII. Oddaja in dostava ponudb
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo še od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo posameznikov je mo-
goče v razpisnem roku razpisno dokumen-
tacijo tudi poslati.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
obrazcu in mora vsebovati vse obvezne pri-
loge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Vloga mora biti predložena na
naslov: Ministrstvo Republike Slovenije za
kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do
poteka razpisnega roka na vložišču mini-
strstva oziroma do tega dne oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapeča-
tenem ovitku z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis za
financiranje programa Laboratorij kulturne
poltike. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba ponudnika: naziv in naslov
(sedež).

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
tridesetega dne po objavi oziroma je bila
do tega dne predložena na vložišču mini-
strstva. Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.

Oddaja ponudbe pomeni, da se pred-
lagatelj strinja z vsemi pogoji ter merili
razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju ponudb iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepoz-
ne, nepopolne in nepravilno označene
ponudbe.

IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje in-
formacij: Vesna Čopič, e-mail: vesna.co-
pic@gov.si, tel. 01/478-26-16.

X. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko pregledajo

razpisno dokumentacijo v vložišču mini-
strstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko VIII.

XI. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-

pisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni od
poteka razpisnega roka. Kraj in čas odpira-
nja prispelih prijav bo objavljen na spletni
strani Ministrstva za kulturo.

XII. Sklepanje pogodbe z izbranim po-
nudnikom

Z izbranim ponudnikom bo ministrstvo
sklenilo petletno pogodbo o izvajanju raz-
pisanega programa najkasneje v 30 dneh
od izbora.

Ministrstvo za kulturo

Št. 338/02 Ob-81959
Na podlagi 18. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa na področju kul-
ture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v skladu s
7. členom Pravilnika o postopku za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov,
ki se financirajo in sofinancirajo iz državne-
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ga proračuna (Ur. l. RS, št. 74/01) Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo), objavlja

ciljni razpis
zbiranja predlogov za predstavitev

Slovenije na 50. likovnem bienalu v
Benetkah (ponovni razpis)

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana

I. Predmet ciljnega razpisa
(So)financiranje kulturnega projekta za

predstavitev Slovenije na 50. likovnem bie-
nalu v Benetkah (v nadaljevanju: projekt).
Razstava bo potekala v Slovenskem pavi-
ljonu (Galerija A+A, Calle Malipiero 3073,
San Samuele, Venezia) v Benetkah predvi-
doma od začetka junija do konca septem-
bra 2003.

II. Razpisno področje
Vizualne umetnosti:
– mednarodna predstavitev likovnih del.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo javne ali za-

sebne organizacije:
– ki opravljajo dejavnosti v Republiki

Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti,

– ki redno izpolnjujejo pogodbene ob-
veznosti do ministrstva,

– ki prijavljajo projekt, izvedljiv do za-
četka Beneškega likovnega bienala,

– ki prijavijo projekt z uravnoteženo fi-
nančno zgradbo (odhodki = prihodki) in
katere zaprošena sredstva niso višja od
okvirne razpisne vrednosti.

2. Posebni pogoji:
– predlagatelj lahko prijavi le eno med-

narodno predstavitev,
– predlagatelj ne sme prijaviti mednaro-

dne predstavitve, ki je že bila izbrana na
programskem ali projektnem razpisu Mini-
strstva v letu 2002.

Predlagatelji, ki ne izpolnjujejo splošnih
in posebnih pogojev razpisa, bodo izločeni
iz nadaljnjega postopka oziroma bodo nji-
hove vloge zavržene.

IV. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

znaša 10,000.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-

stev
Začetek črpanja odobrenih sredstev se

prične v letu 2003 in morajo biti porablje-
na do oktobra 2003.

VI. Razpisni rok
Razpis se prične 22. 11. 2002 in za-

ključi 20. 12. 2002.
VII. Kriteriji in merila
Kriteriji in merila za izbor projektov so

sestavni del razpisne dokumentacije. Raz-
pisna dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– razpisni obrazec in
– kriterije in merila.
VIII. Oddaja in dostava predlogov
Razpisno dokumentacijo lahko predla-

gatelj v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak po-
nedeljek in petek od 9. do 12. ter v sredo
od 9. do 12. in 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno doku-
mentacijo tudi poslati.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Predlagatelj mora
podatke o projektu izpolniti na posamič-
nem prijavnem obrazcu in prijavo predložiti
v ovitku. Vloga mora biti predložena na na-
slov: Ministrstvo Republike Slovenije za kul-
turo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana do
20. 12. 2002 oziroma do tega dne odda-
na na pošti kot priporočena pošiljka v za-
pečatenem ovitku z oznako na prednji stra-
ni: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis:
Beneški likovni bienale. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana vključno do
20. 12. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vse-
buje vseh obveznih prilog; ki ni izpolnjena
na uradnem obrazcu; ki ni čitljiva in katere
finančne vrednosti niso izražene v SIT; ki je
poslana po elektronski pošti ali faksu; ki je
izpolnjena na spremenjenem prijavnem
obrazcu; ki ni originalno podpisana s strani
pooblaščene osebe in ni žigosana in da-
tirana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlaga-
telj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili
razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vloge, ki ne
ustrezajo razpisnim pogojem ter vse pre-
pozne, nepopolne in nepravilno označene
vloge.

IX. Uslužbenca, pristojna za posredova-
nje informacij: Nada Zoran, e-mail:nada.zo-
ran@gov.si, tel. 01/478-59-43, Simon
Kardum, e-mail:simon.kardum@gov.si, tel.
01/478-59-48.

X. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo

v razpisno dokumentacijo v vložišču mini-
strstva (Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko VIII.

XI. Odpiranje vlog in obveščanje o iz-
boru

Ministrstvo bo predlagatelje o izidih raz-
pisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 24. 12. 2002.

Predloge bo obravnavala strokovna ko-
misija za vizualne umetnosti in posredovala
predlog ministrici v končni izbor.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1231-161-00-512/02-6 Ob-81454
Na podlagi letnega načrta dela Mini-

strstvo za notranje zadeve, Urad za organi-
zacijo in razvoj uprave, sektor Upravna aka-
demija objavlja

poizvedbeni razpis
za oblikovanje in izvajanje programov
usposabljanja in izpopolnjevanja za

delo v upravi za leto 2003
1. Ime in sedež naročnika: Ministrstvo

za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.

2. Predmet poizvedbenega razpisa:
oblikovanje  in  izvajanje  programov  uspo-
sabljanja  in  izpopolnjevanja  v  upravi  v
letu  2003  za  naslednje  programske
sklope:

A) Programski sklop: Sistem javne up-
rave

Moduli:
– ključni elementi prenove slovenske

državne uprave;
– sistem, pristojnosti in organizacija dr-

žavne uprave s poudarkom na Zakonu o
državni upravi;

– priprava zakonov in podzakonskih
predpisov;

– evropski modeli kakovosti v javni up-
ravi;

– strateško upravljanje;
– menedžment delovne izvedbe (perfor-

mance management).
B) Programski sklop: Evropske zadeve
Modul:
– upravljanje s strukturnimi skladi.
C) Programski sklop: Javne finance
Moduli:
– priprava proračuna RS;
– izvrševanje proračuna RS;
– računovodstvo za proračunske upo-

rabnike;
– računovodstvo za občinski proračun;
– notranja kontrola in notranja revizija;
– državne pomoči.
Č) Programski sklop: Upravljanje ka-

drovskih virov v upravi
Moduli:
– sistem javnih uslužbencev;
– sistem plač v javnem sektorju;
– spremljanje učinkovitosti in ocenjeva-

nje uradnikov;
– letni razgovor kot element spremlja-

nja dela in kariere uradnika;
– primerjalne novosti na področju de-

lovnih razmerij v državni upravi;
– varnost in zdravje pri delu;
– upravljanje znanja.
D) Programski sklop: Vodenje in uprav-

ljanje v upravi
Modula:
– uvajanje in vodenje sprememb v

upravnem okolju;
– metode timskega dela.
E) Programski sklop: Komuniciranje
Modul:
– komuniciranje z javnostmi.
F) Programski sklop: Tuji jeziki
Moduli:
Posebni specializirani tečaji (anglešči-

na, francoščina)
– evropske zadeve;
– pravni jezik za javne uslužbence;
– finančno upravljanje;
– projekti meddržavne tehnične po-

moči.
G) Programski sklop: Strokovni izpiti in

preizkusi znanja
Moduli:
– lokalna samouprava;
– delovna razmerja v upravi;
– ravnanje z dokumentarnim gradivom;
– Zakon o splošnem upravnem po-

stopku;
– položaj in organizacija sodstva, orga-

nov pravosodja, odvetništva in notariata;
– prenova slovenske javne uprave.
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3. Okvirni obseg programa: posamezni
modul sestavljajo seminarji v trajanju od 1
do 3 dni. Pričakovano število ponovitev po-
sameznega seminarja v obdobju enega le-
ta je od dvakrat do šestkrat. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v kate-
rih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti po cenah, ki jih za posamez-
no pedagoško uro oziroma avtorsko polo
učnega gradiva določa cenik Upravne aka-
demije.

4. Možnost sodelovanja: k sodelovanju
so vabljene vse pravne in fizične osebe iz
javnega in zasebnega sektorja, ki imajo
ustrezna strokovna in pedagoško/andra-
goška didaktična znanja za oblikovanje in
izvedbo posameznih modulov.

5. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe so: primernost prijave glede na
razpisane teme v okviru posameznih
modulov, kakovost prijave z vidika splošne
kakovosti predloga modula (učni cilji, vse-
bine in metode, prilagoditev posebnostim
upravnega okolja…), izobrazba in strokov-
ne reference izvajalcev ter njihove peda-
goške/andragoške izkušnje. Pred dokon-
čno izbiro in pred sklenitvijo pogodb z
novimi izvajalci bodo ti izvedli tudi testno
izvedbo dela modula v obsegu štirih pe-
dagoških ur.

6. Način in rok predložitve ponudbe:
prijavitelji naj pošljejo ponudbe v zaprtih
ovojnicah z oznako “Program Upravne aka-
demije 2003“ na naslov Upravna akademi-
ja, Kotnikova 8, 1501 Ljubljana. Rok za
oddajo ponudbe je 20 dni po objavi tega
povabila.

7. Vložitev prijave: prijave se vložijo na
predpisanih obrazcih in vsebujejo nasled-
nje podatke:

– ime  in  naslov  pravne  ali  fizične
osebe;

– navedbo modula;
– navedbo izvajalca (ali več izvajalcev –

pri pravnih osebah);
– življenjepis in strokovne reference za

vsakega predlaganega izvajalca;
– opis koncepta pristopa k izdelavi mo-

dula z navedbo učnih ciljev, vsebin in me-
tod dela.

8. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu: postopek izbire bo izvedla strokov-
na komisija. Kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni pisno, najkasneje mesec dni po
objavi.

9. Razpisna dokumentacija
Predpisane obrazce za prijavo kandida-

ti dobijo osebno v vložišču Upravne akade-
mije, Kotnikova 8, Ljubljana, ali po pošti
(zaprosilo na tel. 01/432-72-64).

Zbiranje interesentov oziroma progra-
mov ter njihova izbira se ne izvaja po Zako-
nu o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00).

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-81983
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na
podlagi določil Zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01, 67/02), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02, 80/02, 88/02), Pravilnika

o izvajanju ukrepov aktivne politike zapo-
slovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) ter progra-
mov aktivne politike zaposlovanja za leto
2003, ki so bili sprejeti na seji Vlade Repu-
blike Slovenije dne 14. 11. 2002 in Pro-
grama javnih del za leti 2002 in 2003, ki je
bil sprejet na seji Vlade Republike Sloveni-
je dne 27. 12. 2001

javni razpis
za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2003

1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glin-
ška 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev

Predmet javnega razpisa je izbira pro-
gramov javnih del za leto 2003, ki so na-
menjeni spodbujanju razvoja novih delov-
nih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti brezposelnih oseb in se orga-
nizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih, kmetijskih in drugih pro-
gramov.

Predlagatelji vlog
Vloge za programe lahko predložijo de-

lodajalci ali druge organizacije za tiste de-
javnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobič-
ka in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v
okviru javnih del na trgu ne povzročajo ne-
lojalne konkurence.

Pogoji, ki jih morajo programi izpolnje-
vati:

– Organizirani so lahko le za tiste dejav-
nosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in
s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence.

– Imeti morajo naročnika in izvajalca.
Naročnik zagotavlja, da obstaja javni in-

teres za izvajanje programa javnega dela.
Kolikor je izvajalec hkrati tudi naročnik pro-
grama javnega dela, mora pridobiti mnenje
o javnem interesu od lokalne skupnosti,
kadar izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti
lokalne skupnosti pa od pristojnega mini-
strstva.

Izvajalec mora biti registriran za izvaja-
nje del, ki se bodo izvajala v okviru progra-
ma javnega dela in mora zagotavljati vodjo
programa javnih del in mentorja udele-
žencem.

– Imeti morajo zagotovljene vire finan-
ciranja.

Delodajalci ali druge organizacije na raz-
pis ne morejo predložiti programov, za iz-
vajanje katerih so viri financiranja v letu
2003 zagotovljeni v celoti iz drugih javnih
razpisov ali drugega javnega vira.

V javna dela se bodo v letu 2003 lahko
vključevale naslednje brezposelne osebe:

– dolgotrajno brezposelne osebe
nad 1 leto prijavljene na zavodu,

– brezposelne osebe starejše od 50
let,

– mladi do 26 let, ki so na zavodu
prijavljeni več kot 6 mesecev,

– težje zaposljive brezposelne ose-
be v skladu s pravilnikom APZ (Ur. l. RS,
št. 64/01), ki so:

– starejše od 50 let, na zavodu prijav-
ljene več kot 6 mesecev,

– starejše od 45 let, imajo srednjo stro-
kovno izobrazbo ali manj in so dolgotrajno
brezposelne osebe,

– brezposelne osebe, pri katerih je ugo-
tovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima
za posledico statusa invalidnosti,

– invalidne brezposelne osebe,
– brezposelne osebe, ki same skrbijo

za enega ali več otrok, ki so stari manj kot
15 let ali katerih zakonec je brezposeln,

– brezposelne osebe, pri kateri je ugo-
tovljena zaposlitvena oviranost ali

– so brez izobrazbe, kvalifikacije ali de-
lovnih izkušenj.

Na območjih z višjo stopnjo brezpo-
selnosti od povprečne v RS (sklep o
določitvi in razvrščanju območja z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov APZ za leto 2002,
Ur. l. RS, št. 51/02), se bodo lahko v
javna dela vključevale tudi druge brezpo-
selne osebe.

Vključitev v javno delo lahko traja naj-
več eno leto in se lahko podaljša, če brez-
poselni osebi ni mogoče zagotoviti ustrez-
ne ali primerne zaposlitve. V skladu s sta-
njem na trgu dela so to predvsem ženske
starejše od 50 let, moški starejši od 55 let
ter invalidi.

Merila za izbor programov:

Merilo Maks. število

1. Možnost vključitve ciljnih
skupin brezposelnih oseb 30 točk

2. Primernost programa, da se
izvaja kot javno delo 20 točk

3. Vsebina programa (vsebina
programa in cilji iz 3 vidikov:
z vidika brezposelne osebe,
izvajalca in lokalne skupnosti
oziroma širšega okolja 30 točk

4. Reference programa
(čas dosedanjega izvajanja,
izhodi v zaposlitev) 30 točk

5. Upoštevanje regionalnih
zaposlitvenih značilnosti 30 točk

Skupaj 140 točk

Minimalno število točk, da se program
izbere: 40 točk

Program se izbere, kolikor na prvih treh
merilih zbere najmanj 40 točk, in sicer:

– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 10 točk,
– na 3. merilu najmanj 20 točk.
Izbrani bodo programi, ki bodo ovre-

dnoteni z najmanj 40 točkami, v primeru
večjega števila predloženih programov od
razpoložljivih sredstev, pa bodo izbrani ti-
sti programi, ki bodo zbrali višje število
točk.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa:

Okvirna višina sredstev tega razpisa je
1.200,000.000 SIT, in sicer iz proračun-
ske postavke 3067 – lokalni in nacionalni
zaposlitveni programi 300,000.000 in iz
postavke 3606 lokalni zaposlitveni progra-
mi 900,000.000 SIT.

Razdelitev sredstev:
OS Celje: 159,000.000 SIT,
OS Kranj: 50,000.000 SIT,
OS Koper: 105,000.000 SIT,
OS Ljubljana: 83,000.000 SIT,
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OS Maribor: 69,000.000 SIT,
OS Murska Sobota: 32,000.000 SIT,
OS Nova Gorica: 29,000.000 SIT,
OS Novo mesto: 57,000.000 SIT,
OS Ptuj: 58,000.000 SIT,
OS Sevnica: 61,000.000 SIT,
OS Trbovlje: 88,000.000 SIT,
OS Velenje: 109,000.000 SIT,
Centralna služba/programi nacional-

nega pomena: 300,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2003.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev:

Prvi rok predložitve vlog je 13. 12.
2002, po tem datumu pa vsak 5. v mese-
cu. Zadnji rok za predložitev vlog je 5. 4.
2003.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti
Območni službi oziroma Centralni službi
ZRSZ, kadar gre za programe nacionalne-
ga pomena.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovoj-
nici. Tiste, ki bodo posredovane s pošto,
morajo biti poslane priporočeno ali s po-
vratnico na ustrezen naslov:

Območna služba ZRSZ Celje, Ljubljan-
ska cesta 14, 3001 Celje,

Območna služba ZRSZ Koper, Kmečka
ulica 2, 6001 Koper,

Območna služba ZRSZ Kranj, Bleiwei-
sova cesta 12, 4001 Kranj,

Območna služba ZRSZ Ljubljana, Par-
mova 32, 1001 Ljubljana,

Območna služba ZRSZ Maribor, Gre-
gorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,

Območna služba ZRSZ Murska Sobo-
ta, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,

Območna služba ZRSZ Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova
Gorica,

Območna služba ZRSZ Novo mesto, Tr-
dinova ulica 10, 8001 Novo mesto,

Območna služba ZRSZ Ptuj, Vodnikova
2/II, 2250 Ptuj,

Območna služba ZRSZ Sevnica, Trg
svobode 32, 8290 Sevnica,

Območna služba ZRSZ Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,

Območna služba ZRSZ Velenje, Rudar-
ska cesta 6/a, 3320 Velenje,

Centralna služba, Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, samo kadar gre za progra-
me nacionalnega pomena.

Vloge morajo imeti oznako: javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2003 in Ne odpiraj.

Upoštevajo se vloge s poštnim žigom
do vključno 5. v mesecu oziroma 13. 12.
2002, če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor
5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok
prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo
oddane osebno, morajo biti v vložišču pri-
stojne službe Zavoda na navedene datume
do 12. ure.

Razpis je odprt do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do 5. 4. 2003, kolikor
bodo še razpoložljiva sredstva.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog,
če je v javnem razpisu predvideno zapore-
dno odpiranje le-teh: odpiranje vlog ne bo
javno in bo izvedeno v roku najkasneje se-

dem dni od rokov, opredeljenih za predlo-
žitev vlog.

7. Rok, v katerem bodo predlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa: predla-
gatelji bodo obveščeni o izidu javnega raz-
pisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je
določen za oddajo vlog.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno
v vložiščih Območnih služb in Centralne
službe v času uradnih ur, ki so vsak delovni
dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14.
do 16. ure. Dostopna je tudi na spletnih
straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si.

Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje

Št. 93/02 Ob-82003
Na podlagi Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01), Center
RS za poklicno izobraževanje, Ob železni-
ci 16, Ljubljana objavlja

javni razpis
preizkušanje izhodišč v pilotnih šolah

 sofinanciranje implementacije
izhodišč za pripravo nižjega in

srednjega poklicnega izobraževanja
ter

programov srednjega strokovnega
izobraževanja

v okviru razvojnega programa
implementacije izhodišč

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje preizkušanja uresničevanja posodobje-
nih ‘Izhodišč za pripravo nižjega in srednje-
ga poklicnega izobraževanja ter programov
srednjega strokovnega izobraževanja
(30. 11. 2001) v okviru Razvojnega pro-
grama implementacije Izhodišč.

2. Cilji javnega razpisa
1. Aktivno sodelovanje pri pripravi no-

vih izobraževalnih programov in katalogov
znanja ter izpitnih katalogov;

2. Sodelovanje v delovnih skupinah
za pripravo ključnih kvalifikacij;

3. Vpeljevanje novih izobraževalnih
programov v šole;

4. Sodelovanje s socialnimi partnerji
v regiji pri pripravi odprtega kurikula;

5. Aktivno širjenje novih rešitev;
6. Usklajevanje  možnih  rešitev  no-

vega  načina  financiranja  šol  skupaj  z
Ministrstvom RS za šolstvo, znanost in
šport;

7. Usposabljanje učiteljev, ki bodo
kot multiplikatorji sodelovali pri usposab-
ljanju učiteljev na drugih šolah.

3. Pogoji za sodelovanje oziroma prija-
vo projektnega predloga

Projekte lahko prijavijo poklicne in stro-
kovne oziroma tehnične šole ter šolski cen-
tri s sedežem v Republiki Sloveniji,

a) ki bodo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje projekta in se ne bodo
pojavljali v vlogi posrednikov,

b) razpolagajo s trajnimi in zadostnimi
finančnimi sredstvi za nemoteno delovanje
in obstoj v času trajanja projekta in, če je
potrebno, tudi za obsežnejše sofinancira-
nje projekta,

c) in imajo izkušnje in zmožnost izvaja-
nja aktivnosti večjega obsega.

Ustanova lahko prijavi le en projekt.
4. Vir financiranja, višina razpisanih

sredstev in najvišji možni znesek dodelje-
nih sredstev

a) Naročnik sofinancira izbrane projek-
te v skladu z razpoložljivimi sredstvi Letne-
ga delovnega načrta 2001, v višini 75%
celotnih upravičenih stroškov projekta.

b) Predvidena skupna višina razpisanih
sredstev je največ 12,500.000 SIT.

c) Najvišji možni znesek sofinanciranja
zaprošen za posamezni projekt je
2,500.000 SIT. Predvidoma bo izbranih
največ 5 prijaviteljev.

Pogodbe z izbranimi prijavitelji bodo
sklenjene predvidoma sredi decembra
2002. Predvideno obdobje uresničevanja
projektov je 18 mesecev oziroma najka-
sneje do 30. junija 2004.

5. Merila za izbor projektov
Komisijo za izbor imenuje direktor Cen-

tra RS za poklicno izobraževanje.
Vloge bodo ocenjene v skladu s slede-

čimi kriteriji (merila):
1. Skladnost prijave z razpisano vsebi-

no Razvojenga programa implementacije
Izhodišč.

2. Izvajanje praviloma vseh izobraževal-
nih programov po vertikali (nižje poklicno,
srednje poklicno, tehniško, poklicno tehni-
ško), kar omogoča preverjanje izvajanja iz-
hodišč v celoti.

3. Izvajanje izobraževalnih programov,
v  katere  se  na  ravni  države  vključuje
večje število dijakov oziroma vajencev, kar
omogoča relevantnost rezultatov za ves
sistem poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja.

4. Pokritost več področij Razvojnega
programa implementacije izhodišč.

5. Visoka  stopnja  brezposelnosti  v
regiji.

6. Razvito sodelovanje s socialnimi
partnerji.

7. Izkušnje pri izvajanju (mednarodnih)
razvojnih projektov (program PHARE, Leo-
nardo da Vinci, CRP, Skriti zaklad, inova-
cijski in razvojni projekti CPI, itd).

8. Razpoložljivost človeških virov (vod-
stvo, finančno-računovodstvo, administra-
cija, učitelji).

9. Ustrezna opremljenost šol oziroma
šolskih centrov.

10. Regionalna pokritost.
6. Rok in način oddaje vlog ter njihova

opremljenost
Zadnji rok za oddajo vlog je 3. 12. 2002

do vključno 15. ure. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno oziroma ne bodo pra-
vilno opremljene, jih bo komisija za izbor
zavrnila v postopku odpiranja vlog.

Prijavo je potrebno poslati s priporoče-
no pošto oziroma oddati v tajništvu Centra
RS za poklicno izobraževanje, Ob železni-
ci 16, 1000 Ljubljana.

Vlagatelji morajo poslati vlogo v zaprti
ovojnici, na kateri je na sprednji strani ja-
sno označeno:

– naslov naročnika: Center RS za po-
klicno izobraževanje, Ob železnici 16,
1000 Ljubljana;

– levo spodaj napis: Vloga – Ne odpiraj
– javni razpis preizkušanje v pilotnih šolah;
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– levo zgoraj polni naslov vlagatelja.
7. Razpisna dokumentacija
Prijave morajo biti izpolnjene na prijav-

nem obrazcu, ki je priložen razpisni doku-
mentaciji. Pri pripravi prijave morajo biti
navodila za prijavitelje natančno upošte-
vana.

Razpisna dokumentacija vsebuje na-
slednje obrazce in priloge:

– objava javnega razpisa;
– prijavni obrazec;
– navodila za prijavitelje;
– vzorec pogodbe;
– izjavo o resničnosti in identičnosti po-

datkov.
Razpisno dokumentacijo dopolnjujeta

še dokumenta:
– uvodni dokument Razvojnega progra-

ma implementacije Izhodišč;
– izhodišča za pripravo nižjega in sred-

njega poklicnega izobraževanja ter progra-
mov srednjega strokovnega izobraževanja.

Razpis in razpisna dokumentacija bodo
od dneva objave razpisa na voljo na spletni
strani Centra RS za poklicno izobraževanje
http://www.cpi.si/.

Prijavitelj mora posredovati en original
prijavnice z vsemi prilogami in pet kopij.
Originalna prijavnica mora biti parafirana
na vsaki strani. K prijavi priložite tudi diske-
to s prijavnico.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom
oziroma prijavo lahko naslovite po elek-
tronski pošti na natasa.cvetek@guest.ar-
nes.si, najkasneje do vključno 29. novem-
bra 2002.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 4. 12. 2002 ob 8.30

v sejni sobi Centra RS za poklicno izobra-
ževanje, Ob železnici 16, Ljubljana.

Komisija za izbor bo pozvala vlagatelja
nepopolne vloge za njeno dopolnitev v ro-
ku 24 ur od prejema obvestila po faksu.

9. Rok za obvestilo o izboru
Vlagatelji bodo o izidu razpisnega po-

stopka obveščeni v roku 5 dni od dneva
odpiranja vlog.

Pogodbe bodo sklenjene v mesecu de-
cembru 2002.

Center RS
za poklicno izobraževanje

Št. 1/2002-11-14 Ob-81520
Na podlagi petega odstavka 105. člena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) in prvega od-
stavka 3. člena Pravilnika o postopku za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ura-
dni list RS, št. 17/96), ki ga je izdal mini-
ster za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Višja strokovna šola za gostin-
stvo Maribor objavlja

razpis
za predavatelje,

ki ga je na podlagi omenjenih zakon-
skih določil dolžna objaviti vsaki dve leti ali
ob pridobitvi dodatnega programa:

1. predavatelj/ica za predmet Strokov-
na terminologija v italijanskem jeziku (pro-
gram Turizem).

Zaposlitev je pogodbena, za določen
čas, z delovnim časom, krajšim od polne-
ga delovnega časa.

Prijavi je potrebno priložiti dokazila na
osnovi Odredbe o izobrazbi predavateljev
višjih in drugih strokovnih delavcev v vi-
šjem strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 33/96) in Odredbe o dopolnitvi
odredbe o izobrazbi predavateljev višjih in
drugih strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.
54/96) in Kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za prido-
bitev naziva predavatelj višje šole (Uradni
list RS, št. 72/01).

Nepopolne prijave ne bodo obravna-
vane.

Prijave z zahtevanimi dokazili sprejema
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor,
Zagrebška c. 18, 2000 Maribor, 15 dni po
objavi.

Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 02/32-02-300.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni po
obravnavi prijav na Strokovnem svetu Re-
publike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje.

Višja strokovna šola
za gostinstvo Maribor

Ob-81451
Na podlagi Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 75/94) določb Pravilnika za vre-
dnotenje programov v ljubiteljski kulturi v
Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 63/00) ob-
javljam

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s

področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2003

1. Pravico za pridobitev sredstev za let-
ne programe ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kul-

ture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni

osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen

čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja

vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih druš-

tev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter
kulturna dejavnost študentov – vse le v de-
lu, ki presega šolske vzgojno izobraževal-
ne programe,

– udeležba na območnih, med območ-
nih in državnih srečanjih,

– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebin-

sko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za

vzdrževanje in investicije v prostor in opre-
mo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.

3. Ponudniki programov s področja lju-
biteljske kulturne dejavnosti podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dvignejo v tajništvu Občine Zreče.

Ponudbe podajo osebno ali pošljejo po
pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina Zre-
če, Odbor za kulturo, Cesta na Roglo 13b,
3214 Zreče. Na kuverti mora biti vidno
označeno: “Za razpis – Ne odpiraj!“

Upoštevane bodo le popolne ponudbe,
na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele
na sedež občine najkasneje do 10. de-
cembra 2002 do 12. ure.

Občina Zreče

Št. 65-35/2002-18001 Ob-81922
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pra-
vilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu in uporabo objektov in po-
vršin v Mestni občini Slovenj Gradec Me-
stna občina Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa v javnem interesu v
Mestni občini Slovenj Gradec, v letu

2003
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izva-

jalcev programov športa v javnem interesu,
in sicer:

1.1. Šport  otrok  in  mladine  za  pro-
grame (obrazec JRŠPMOSG/1, JRŠ-
PMOSG/Š:

– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,

– interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok in mladine,

– športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami,

– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– počitniški programi otrok in mladine.
1.2. Športno rekreativna dejavnost

odraslih (obrazec JRŠPMOSG/2)
1.3. Programi kakovostnega in vrhun-

skega športa (obrazec JRŠPMOSG/3)
1.4. Šport invalidov (obrazec JRŠ-

PMOSG/4)
1.5. Izobraževanje in strokovno uspo-

sabljanje (obrazec JRŠPMOSG/5)
1.6. Športne prireditve (obrazec JRŠ-

PMOSG/6)
1.7. Drugi  za  šport  pomembni  pro-

grami
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

osebe javnega in zasebnega prava in zase-
bniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zago-

tavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, in ki vključujejo večje število ude-
ležencev v posamezne programe.

Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju programov športa v javnem interesu.

3. Vsebina vloge
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje

športnih programov (obrazec JRŠ-
PMOSG/0P,
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– izpolnjeno prijavo po razpisanih po-
dročjih na predpisanem obrazcu (JRŠ-
PMOSG/1-6,Š),

– dokazilo o usposobljenosti (kopija
odločbe o registraciji od pristojnega uprav-
nega organa in kopija obvestila Statistične-
ga urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti),

– kopijo potrdila ali pogodbe o odprtju
računa,

– druge zahtevane priloge, razvidne na
posameznem obrazcu.

4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisa-

nih obrazcih in s priloženo predpisano do-
kumentacijo, morajo kandidati poslati s pri-
poročeno pošiljko ali oddati osebno na na-
slov: Mestna občina Slovenj Gradec, pi-
sarna za šport, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj
Gradec, do 20. 12. 2002.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Ne odpiraj – Javni razpis na

področju športa 2003“.
5. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po

končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni
javno. Razpisna komisija bo odprla pravoča-
sno poslane prijave in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopol-
ne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolni-
tev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni pet-
dnevni rok. V kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavni
na podlagi meril za izbor izvajalcev, dolo-
čenih v pravilniku in predlogov strokovne
službe. Sklep o izbiri sprejme Odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti pri občinskem svetu Mestne ob-
čine Slovenj Gradec

Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sred-
stev obveščeni najpozneje v tridesetih
dneh po sprejemu proračuna Mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

6. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumen-

tacijo dvignejo v sprejemni pisarni Mestne
občine Slovenj Gradec, ali na spletni strani
http://www.slovenj-gradec.si/, dodatne
informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 02/881-21-38.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-81933
Na podlagi 18., 19., in 20. člena Zakona

o uresničevanju javnega interesa na podro-
čju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter Pravilni-
ka o postopku za izbiro in merilih za sofinan-
ciranje kulturnih programov, ki se sofinanci-
rajo iz proračuna občine Krško (Ur. l. RS, št.
91/01 in 90/02), ter Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02), Občina Krško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju kulture, ki jih bo v letu 2003
sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

2. Predmet javnega razpisa so progra-
mi na področju kulture, ki zajemajo vse
oblike ustvarjanja, posredovanja in varova-
nja kulturnih dobrin na področju knjižno-za-
ložniške, knjižničarske, glasbene, plesne,
gledališke in lutkovne, literarne, likovne in
fotografske, filmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji na javni razpis:

Na razpis se lahko prijavijo:
1. javni zavodi na področju kulture, ka-

terih ustanoviteljica je Občina Krško, za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,

2. drugi zavodi, ki delujejo na področju
kulture v Občini Krško in imajo reference
za kakovostno izvedbo programa, TER Jav-
ni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI
Krško in ZKD Krško za organizacijo kultur-
nih prireditev v občini in za knjižno-založni-
ško dejavnost,

3. društva, ki imajo sedež v občini Kr-
ško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov ter
za organizacijo kulturnih prireditev,

4. posamezniki, ki imajo status samo-
stojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v občini Krško, za
avtorske projekte,

5. lastniki premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status spomeni-
ka ali pa je vpisana v zbirni register dedi-
ščine, za redno vzdrževanje oziroma sana-
cijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa
zakon.

4. Orientacijska vrednost razpisa: ori-
entacijska vrednost razpisa za področje
kulture za leto 2003 je 28,000.000 SIT.

5. Merila za izbor programov:
Osnovna merila za izbor in vrednotenje

programov so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega

programa,
– realna možnost izvedbe programa (ka-

drovski, finančni, prostorski, časovni po-
goji),

– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov, izvedenih v

preteklem letu (število obiskovalcev, stro-
kovne kritike).

Kriteriji za vrednotenje osnovne dejav-
nosti ljubiteljskih kulturnih skupin so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumen-
tacije

– izpolnjena prijava na razpis in izpol-
njeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),

– kopija odločbe oziroma sklepa o
registraciji (od upravne enote za društva
oziroma  od  sodišča  za  ustanove  in
zavode); namesto sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu na področju
kulture,

– kopija odločbe o statusu (samo sa-
mostojni ustvarjalci na področju kulture),

– dokazilo o lastništvu in spomeniško
varstveno soglasje na projekt obnove (sa-
mo prijavitelji spomeniškovarstvenih pro-
gramov).

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 16. decembra 2002 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – prijava na raz-
pis za kulturne programe 2003“. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna ko-
misija opravila 17. decembra 2002 v pro-
storih občine Krško. Odpiranje prijav ne
bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prija-
vitelje pozvala, da dopolnijo vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni.V prime-
ru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolni-
li, bo vloga zavržena.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje v 45 dneh od datu-
ma odpiranja prijav. Občina Krško bo z
izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o so-
financiranju programov po sprejemu in uve-
ljavitvi proračuna za leto 2003 in v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani na
naslovu: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak
delavnik razen sobote med 8. in 10. uro
pri Tini Jerele, oziroma v tajništvu oddelka,
soba 205.

Občina Krško

Ob-81934
Na podlagi Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02), Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov s

področja tehnične kulture, ki jih bo v
letu 2003 sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

2. Predmet javnega razpisa so: progra-
mi s področja tehnične kulture, in sicer na
naslednjih področjih:

– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško

opremo.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo društva, klubi in njihove zve-
ze, ki so registrirani za opravljanje dejav-
nosti s področja tehnične kulture in imajo
sedež v občini Krško.

4. Orientacijska vrednost razpisa: ori-
entacijska vrednost razpisa za leto 2003 je
3,000.000 SIT.

5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi

zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote); namesto odločbe ozi-
roma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju tehnične kulture,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 16. decembra 2002 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obraz-
cu razpisne dokumentacije naročnika (Ob-
čine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuver-
ti in označene z “Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2003“. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna ko-
misija opravila 17. decembra 2002 v pro-
storih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolni-
tev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2003
in v okviru sredstev, zagotovljenih v prora-
čunu.

11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavi-
telji dvignejo razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo dobijo zainteresirani
na naslovu: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
Krško, vsak delavnik razen sobote med 8.
in 10. uro pri Tini Jerele, oziroma v tajniš-
tvu oddelka, soba 205.

Občina Krško

Ob-81935
Na podlagi Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02,
88/02), Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke

in mladino, ki jih bo v letu 2003
sofinancirala Občina Krško

1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Kr-
ško.

2. Predmet javnega razpisa so progra-
mi za otroke in mladino v Občini Krško v
letu 2003, razen programov s področja
športa, zdravstva in sociale.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo društva, klubi in njihove zve-
ze ter ostale nevladne organizacije, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s po-
dročja dela z mladimi in imajo sedež v Ob-
čini Krško.

4. Orientacijska vrednost razpisa: ori-
entacijska vrednost razpisa za področje de-
la z mladimi za leto 2003 je 6,500.000
SIT.

5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi

zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji

(od upravne enote); namesto odločbe ozi-
roma sklepa se lahko predloži odločba o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju dela z otroki in mladino,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za

leto 2003 morajo biti porabljena v letu
2003.

8. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve: prijavitelji morajo prijave oddati do
16. decembra 2002 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Oddelek za družbene de-
javnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu razpisne dokumentacije naročnika (Ob-
čine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti poslane v zaprti ku-
verti in označene z “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov za
otroke in mladino 2003“. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev:  odpiranje  prijav  bo  komisija
opravila  18.  decembra  2002  v  prostorih
Občine  Krško.  Odpiranje  prijav  ne  bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prija-

vitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni.V prime-
ru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila po-
godbo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2003
in v okviru sredstev, zagotovljenih v prora-
čunu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani na
naslovu: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, CKŽ 14, Krško, vsak
delavnik razen sobote med 8. in 10. uro
pri Tini Jerele, oziroma v tajništvu oddelka,
soba 205.

Občina Krško

Ob-81936
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 90/02), objav-
lja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Krško za leto 2003
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je sofinanciranje programov s
področja športa v Občini Krško za leto
2003.

II. Orientacijska vrednost razpisa: ori-
entacijska vrednost razpisa za leto 2003 je
60,000.000 SIT.

III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustano-

vijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,

3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,

4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so
registrirani za izvajanje športne dejavnosti.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis:

1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne ose-
be s stalnim bivališčem v Občini Krško,

2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,

3. da imajo zagotovljene prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za izvaja-
nje planiranih programov športa,

4. da imajo urejeno evidenco o član-
stvu (društva in zveze),

5. da dostavijo občini podatke o član-
stvu, poročilo o realizaciji programov v pre-
teklem letu, plan dejavnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.

V. V letu 2003 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport – športne šole,
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– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v

kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija
– 80 urni programi,
– organizacija športno-rekreativnih tek-

movanj,
– planinstvo in taborništvo.
3. Kakovostni šport:
4. Vrhunski šport:
5. Šport invalidov:
6. Razvojne in strokovne naloge v

športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občin-

ske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju

športa.
Športna društva in njihova združenja

imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju nacionalnega programa.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.

VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo odda-
ti najpozneje do 16. decembra 2002 do
12. ure na naslov: Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijave mora-
jo biti oddane v zaprti kuverti in označene z
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport
2003“. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.

Prijava mora biti izdelana izključno na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentaci-
je naročnika (Občina Krško). Priložen mo-
ra biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki.

Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na raz-
pis, pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali
sklepa o registraciji (od upravne enote).
Namesto odločbe oziroma sklepa se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki de-
luje v javnem interesu na področju športa.

Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo strokovna komisija opravila 18.
decembra v prostorih Občine Krško. Odpi-
ranje vlog ne bo javno. V primeru nepopol-
no izpolnjenih prijav s pomanjkljivo doku-
mentacijo, bo komisija v osmih dneh od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala,da dopol-
ni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od
15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne
bo dopolni, bo vloga zavržena.

VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi izvajalci sklenila po-
godbe o sofinanciranju športnih programov
po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2003 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.

IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavi-
telji dvignejo razpisno dokumentacijo: enot-
ne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslo-
vu: Občina Krško, Oddelek za družbene
dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203 Zdrav-

ko Pilipovič, ali pri sekretarju Športne zve-
ze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija
58, tel 07-49-05-255, vsak delavnik med
8. in 10. uro.

Občina Krško

Ob-81937
Na podlagi Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in
88/02) objavlja Občina Krško, Cesta kr-
ških žrtev 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področjih:
A) socialnega varstva

B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2003 sofinancirala

Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.

2. Predmet javnega razpisa so: progra-
mi nevladnih ali nepridobitnih in/ali nepro-
fitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega var-
stva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in or-

ganizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje pro-
stega časa otrok in mladostnikov ter invali-
dnih otrok,

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,

– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za sto-
rilce nasilnih dejanj,

– programi za svetovanje, pomoč in re-
habilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v dušev-
nem zdravju,

– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in dru-
gim osebam v osebnih stiskah,

– programi pomoči urejanja in reševa-
nja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,

– programi med generacijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bi-
valnem okolju skrbijo za zmanjševanje so-
cialne izključenosti starejših in vzpodbuja-
jo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.

Pod B)
– programi društev in organizacij, ki de-

lujejo v javnem interesu na področju zdrav-
stvenega varstva,

– programi za zdravstveno rehabilitaci-
jo invalidnih otrok med poletnimi počitni-
cami,

– programi za promocijo zdravja v Ob-
čini Krško,

– programi za vzgojo otrok in mlado-
stnikov za zdrav način življenja,

– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdra-
vja občanov,

– programi svetovanja, pomoči in reha-
bilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih sto-
ritev.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki prija-
vijo program, ki je predmet razpisa za A in
B področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdrav-

stveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejav-
nosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih pro-
gramov,

– dobrodelne organizacije kot prosto-
voljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov občine Krško, ustanovi-
jo posamezniki v skladu z zakonom ali ver-
ske skupnosti,

– organizacije za samopomoč, kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne
in zdravstvene probleme svojih članov –
občanov Občine Krško,

– invalidske in humanitarne organizaci-
je kot prostovoljne neprofitne organizacije,
ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezni-
ki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
posebne socialne in zdravstvene progra-
me in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj inva-
lidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo
programe na področju sociale in zdravstva
za uporabnike z območja Občine Krško.

Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Krško oziroma njene
občane.

4. Orientacijska vrednost razpisa: ori-
entacijska vrednost razpisa za obe podro-
čji za leto 2003 je 19,700.000 SIT, in
sicer:

– za področje A 12,700.000 SIT,
– za področje B 7,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2003 z vsemi zahtevanimi podatki – za
vsak prijavljen program posebej,

– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so re-
gistrirani za opravljanje socialno varstvenih
storitev – namesto odločbe ali sklepa o
registraciji se lahko predloži odločba o sta-
tusu društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega ali zdravstvenega var-
stva,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2003 mora-

jo biti porabljena v letu 2003.
8. Rok za predložitev prijav in način pre-

dložitve
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Prijavitelji morajo prijavo oddati najpoz-
neje do 16. decembra 2003 do 12. ure na
naslov Občina Krško, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Kr-
ško – soba 205.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu razpisne dokumentacije naročnika (Ob-
čine Krško).

Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ku-
verti in označene z “Ne odpiraj – ponudbe
na razpis“ s pripisom “za področje A“ ozi-
roma “za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev

Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 17. decembra 2003 v prostorih
Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavite-
lji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavr-
žena.

10. Izid razpisa
Prijavitelji  bodo  o  izidu  javnega  raz-

pisa  obveščeni  najpozneje  v  45 dneh  od
datuma  odpiranja  prijav.  Občina  Krško
bo  z  izbranimi  prijavitelji  sklenila  pogod-
bo o sofinanciranju programov po spre-
jemu in uveljavitvi proračuna za leto 2003
in v okviru sredstev, zagotovljenih v pro-
računu.

11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo
podrobnejše informacije.

Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-
resirani na naslovu: Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14, Krško, vsak delavnik med 8. in
10. uro pri Tini Jerele oziroma na tajništvu
ODD, soba 205.

Občina Krško

Št. 46502-13/2002 Ob-81437
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,…
51/02), 47. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), v skladu z
Uredbo o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01, 103/01), Odloka o
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj
Gradec (Ur. l. RS, št. 5/00) ter sklepa
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj
Gradec, z dne 30. 10. 2002, objavlja Me-
stna občina Slovenj Gradec

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča, predvidenega za

izgradnjo poslovno – trgovskega
objekta, v sklopu širjenja centralne
trgovinske dejavnosti na območju

Spara in Tovarne meril (območje F 6)
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj

Gradec.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče

s skupno površino 7.723 m2. Kompleks se
prodaja kot celota in predstavlja: del parc.

št. 1006/2 k. o. Slovenj Gradec v izmeri
1000 m2 in parc. št. 104/1 k. o. Slovenj
Gradec v izmeri 6723 m2.

3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
2. točke tega razpisa znaša 31 EUR za 1
m2, oziroma 239.413 EUR za celotno zem-
ljišče, s površino 7.723 m2, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, na dan plačila.

4. Uspeli ponudnik nosi tudi vse investi-
torske stroške (stroški geodetske odmere,
komunalni prispevek in ostale prispevke za
priključke, stroške soglasij in dovoljenj),
stroške izgradnje priključkov na ceste, stro-
ške za izgradnjo parkirnih prostorov, s ce-
lotno ureditvijo tega prostora ter stroške
notarskega zapisa in davek na dodano vre-
dnost.

5. Razpisni pogoji:
Stavbno zemljišče je namenjeno izgrad-

nji poslovno-trgovskega objekta v sklopu
širjenja centralne trgovinske dejavnosti na
območju Spara in Tovarne meril (območje
F 6), v skladu z Odlokom o PUP “Ct 2 –
vzhodni vstop 1 “ (Ur. l. RS, št. 54/01).

Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 8 dni od pravno-
močnosti sklepa komisije za izvedbo jav-
nega razpisa, o izbiri ponudnika.

Pričetek gradnje je začetek leta 2003,
rok za dokončanje pa do konca leta 2003.
V primeru, da uspeli ponudnik ne izpolni
teh pogojev in ne prične z gradnjo oziroma
ne konča z delom v predpisanem roku, je
dolžan stavbno zemljišče vrniti Mestni ob-
čini Slovenj Gradec v prvotnem stanju ter
poravnati stroške, ki jih je le-ta imela s
postopkom vračanja zemljišča in vso mo-
rebitno drugo škodo.

6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vloži-
šče Mestne občine Slovenj Gradec, najka-
sneje do petka, 6. 12. 2002 do 10. ure na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, z oznako “Ponudba na raz-
pis št. 46502-13/2002, za prodajo zemlji-
šča za izgradnjo objekta centralno trgo-
vinske dejavnosti na območju F 6 – ne
odpiraj!“

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-

bo oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,

– program s priloženo situacijo in idej-
no arhitektonsko zasnovo bodočega ob-
jekta ter namembnost objekta,

– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS,

– nepremičnina je na prodaj po načelu
“videno-kupljeno“,

– upoštevane  bodo  le  ponudbe,  ki
bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in
bodo enake ali višje od izklicne prodajne
cene.

8. Kavcijo  v  višini  10%  od  navedene
izklicne cene plačajo ponudniki na TRR
Mestne občine Slovenj Gradec, št.
01312-0100010322, skl. št.
46502-13/2002. Kavcija bo uspelemu po-
nudniku vračunana v kupnino, neuspelim
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.

9. Plačilni pogoji:
– Kupec mora celotno kupnino, v en-

kratnem znesku, poravnati v roku 8 dni od
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zem-
ljišča.

– plačilo celotne kupnine je pogoj za
pridobitev lastninske pravice na zemljišču.

10. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, v ponedeljek dne 9. 12. 2002, ob 9.
uri. Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
javni razpis izvedla v skladu z Uredbo o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Ur. l RS,
št. 47/01).

11. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala kriterije, po na-
slednjem vrstnem redu:

– namenskost objekta,
– sposobnost ponudnika za pridobitev

ostalih zemljišč za izgradnjo objekta po
Odloku o PUP “Ct 2 – vzhodni vstop 1“,
navedenem v 5. točki tega razpisa,

– cena za m2 zemljišča,
– rok plačila kupnine,
– rok dokončanja gradnje.
12. Mestna občina Slovenj Gradec si

pridržuje pravico, da z nobenim sodelujo-
čim ponudnikom ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.

13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Mestni občini Slovenj Gradec, ali po tel.
02/88-12-111 – kontaktna oseba je di-
rektor občinske uprave Ivan Plevnik univ.
dipl. prav. Na vpogled je Odlok o PUP “Ct
2 – vzhodni vstop 1“, omogočen je ogled
zemljišča, po predhodni najavi.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 1259-11/2002-7 Ob-81750
Na podlagi prvega odstavka 47. člena

Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 70/97, 10/98, 74/98) ter
12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 82/98, 68/02) objavlja Občina Voj-
nik

javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč
Predmet prodaje je nezazidano stavbno

zemljišče, parc. št. 547/1, travnik v veli-
kosti 758 m2, parc. št. 551 travnik v veli-
kosti 120 m2, vpisana v zkv. 459 k.o. Voj-
nik trg in parc. št. 550 travnik v velikosti
260 m2, vpisan v zkv št. 368 k.o. Vojnik
trg. Na teh parcelah je možna poslovna
gradnja.

V ceni je zajeta kupnina za nezazidano
stavbno zemljišče. V ceni ni zajeto plačilo
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komunalne opreme in prispevki za priklju-
čitev na komunalne naprave individualne
rabe ter odškodnina za spremembo na-
membnosti. Kupnina za 1.138 m2 je
7,000.000 SIT.

Nepremičnine bodo prepisane na kup-
ca, ko bo podpisana pogodba in kupnina v
celoti plačana. Stroške sklenitve kupopro-
dajne pogodbe, plačila davka na promet
nepremičnin in vpisa zemljišča v zemljiško
knjigo plača kupec nezazidanega stavbne-
ga zemljišča.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem in firmo v RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS.

Rok za sklenitev pogodbe o oddaji ne-
zazidanega stavbnega zemljišča je 20 dni
po pravnomočnem sklepu komisije za pro-
dajo stavbnega zemljišča. Skrajni rok za
plačilo stavbnega zemljišča je 15 dni po
podpisu pogodbe.

Pisne ponudbe (s prilogami a, b, c) je
potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti ali dostaviti osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, Vojnik, tako da bo prispe-
la po pošti oziroma osebno oddana v vloži-
šče najpozneje do vključno 6. 12. 2002 do
10. ure z oznako “za javni razpis – Prodaja
nezazidanega stavbnega zemljišča Vojnik“.

Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

700.000 SIT, in mora biti nakazana na Po-
dračun pri UJP 01339-0100003082. Ne-
uspelim ponudnikom bomo le-to brezobre-
stno vrnili v 8 dneh po končanem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik ne sprejme pogodbe, varščina
zapade in se mu ne vrne;

b) idejno-programsko zasnovo ureditve
zemljišča;

c) potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.

Prednost bo imel investitor:
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše

vklapljal v okolje.
Odpiranje ponudb bo dne 6. 12. 2002

ob 13. uri v sejni sobi Občine Vojnik, Ker-
šova 8.

Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla Komisija za
prodajo zemljišča ter v roku 10 dni po od-
piranju o izboru obvestila vse ponudnike,
ki se bodo nanj prijavili.

Komisija si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
03/780-06-28.

Občina Vojnik

Št. 1258/112002-7 Ob-81734
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na

podlagi sklepov Občinskega sveta občine
Vojnik o prodaji nepremičnin objavlja

javni razpis (pisna dražba)
za prodajo stanovanjske etaže z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje
1.1. Stanovanjska etaža v skupni veli-

kosti 147,61 m2 na podstrešju objekta
Frankolovo 9, Frankolovo.

1.1.1. Izklicna cena je 2,957.000 SIT.
1.1.2. Stanovanje v velikosti 32,90 m2

je obremenjeno z začasnim najemnim ra-
zmerjem.

1.1.3. Prodajali bomo po načelu “vide-
no – kupljeno“.

Prednost pri nakupu celotne mansar-
dne stanovanjske etaže objekta Frankolo-
vo 9 bo imel pod enakimi pogoji solastnik
objekta.

2. Pogoji pisne dražbe (zbiranja po-
nudb)

2.2. Ponudbe lahko pošljejo fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.

2.3. Pisna ponudba mora vsebovati na-
slov kupca, navedbo nepremičnine in
ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno pri-
ložiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo o plačanih davkih in pri-

spevkih,
– v primeru, da je ponudnik najemnik

kateregakoli poslovnega prostora ali sta-
novanja, last Občine Vojnik, mora ponudbi
priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz
naslova najemnega razmerja.

2.4. Ponudbe je potrebno poslati pri-
poročeno ali vročiti osebno na naslov: Ob-
čina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, v za-
pečateni kuverti z oznako “Ponudba za na-
kup stanovanjski prostori Frankolovo 9“.
Na kuverti naj bo navedeno tudi “Ne
odpiraj“.

2.5. Rok za zbiranje ponudb je do
vključno srede, 6. 12. 2002 do 10. ure.
Vsak ponudnik mora pred zaključenim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun
pri UJP št. 01339-0100003082. Plačana
varščina  bo  izbranemu  ponudniku  vra-
čunana  v  ceno,  drugim  pa  bo  brez
obresti  vrnjena  v  10  dneh  po  odpiranju
ponudb.

2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
v sredo, 6. 12. 2002 ob 14. uri v sejni
sobi Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik.

2.7. O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v 15 dneh po odpi-
ranju.

2.8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– višina ponujene cene,
– rok plačila celotne kupnine,
– poslovna dejavnost,
– rok pričetka izvajanja poslovne dejav-

nosti.
2.9. Kupoprodajna pogodba bo skle-

njena v 45 dneh po odpiranju pisnih po-
nudb.

2.10. Prenos lastništva se opravi po pol-
nem plačilu celotne kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami in dru-
ge stroške v zvezi z nakupom ter prenos
lastništva plača kupec.

2.11. Komisija si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.

2.12. Vse druge informacije se dobijo
na zgoraj navedenem naslovu, tel.
03/780-06-28 Jelka Gregorc, ali

03/780-06-22 Mojca Skale, faks
03/780-06-37. Ogled nepremičnine je
mogoč po predhodnem dogovoru.

Občina Vojnik

Ob-81942

Ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Stavbno zemljišče: parc. št. 150/24

k.o. Križ, sadovnjak, v izmeri 882 m2. Iz-
klicna cena: 10,769.220 SIT.

2. Prodajni  pogoji  in  sklenitev  po-
godbe:

a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev kupoprodajne po-

godbe je 15 dni po pravnomočnosti sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika. V pri-
meru, da izbrani ponudnik v tem roku ne
podpiše pogodbe, lahko razpisovalec
proda zemljišče drugemu ponudniku, vpla-
čana varščina pa zapade v dobro razpiso-
valcu.

c) ponudbe za nakup nepremičnin
morajo vsebovati predvsem naslednje ele-
mente:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov;

– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;

– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek

prodaje na javnem razpisu: na razpisu lah-
ko sodelujejo domače pravne in fizične
osebe, ki plačajo varščino v višini 50.000
SIT na transakcijski račun Občine Komen-
da, št. 01364-0100002342, sklic na št.
7221-2002. Najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobre-
stno vrnjena po končanem izboru najugo-
dnejšega ponudnika.

Pisne ponudbe z dokazili je treba odda-
ti ali poslati s priporočeno pošiljko s po-
vratnico do vključno 9. 12. 2002 do 12.
ure na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, pod oznako “Javni
razpis Nepremičnine – ne odpiraj!“

Pisne ponudbe bo pregledala komisija
in ponudnike obvestila najkasneje v 8 dneh
po končanem zbiranju ponudb.

Davek na promet nepremičnin, odvetni-
ške stroške sestave pogodbe, notarsko
overitev oziroma notarski zapis in stroške s
prenosom lastništva, plača kupec posebej.

Lastništvo nepremičnin, ki so predmet
tega razpisa, preide na kupca po plačilu
celotne kupnine.

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznostih kupca, med drugim
mora kupec poravnati tudi vse morebitne
obveznosti do Občine Komenda. Vse stro-
ške v zvezi s prenosom lastništva prodaja-
ne nepremičnine nosi kupec.

Dodatne informacije lahko dobite pri
Občini Komenda, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda, na oddelku za okolje in prostor ali
pri županu, v času uradnih ur.

Občina Komenda
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Delni preklic

Ob-82111
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega

premoženja v upravljanju Ministrstva za obrambo RS, je na 12.
izredni seji dne 18. 11. 2002 sprejelo sklep o preklicu javne
dražbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 94/02 v delu, ki se
nanaša na odprodajo skladiščnih objektov Brišče pri Orehku, in
sicer za parc. št. 389/2, 390/2, 393/2, 388/2, 386/2 v izmeri
1ha 18a 39 m2. Parc. št. 172/5 v izmeri 3ha 87a 26 m2 za ceno
2,300.000 SIT pa se ne preklicuje.

Ministrstvo za obrambo

Št. 461-01-26/2002 Ob-81921
Na podlagi 34. člena Uredbe o postopkih prodaje in drugih

oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01 in 62/01) ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije
o potrditvi dopolnitve programa odprodaje državnega premoženja
za leto 2001, št. 464-1/2001 z dne 6. 9. 2001 in Sklepa Vlade
Republike Slovenije o potrditvi spremenjenega in dopolnjenega
programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/03, št.
460-16/2001-13 z dne 21. 3. 2002:

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-05.

2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja zasedenih stanovanj:

izklicna cena

1. Betnavska 85/a, Maribor
stanovanje št. 10 v stanovanjski hiši,
v izmeri 22,50 m2 3,700.000 SIT,

2. Cesta revolucije 1/b, Jesenice
stanovanje št. 84, 8. nadstropje,
v izmeri 60,65 m2 6,500.000 SIT,

3. Ig 133, Ig
stanovanje v stanovanjski hiši,
v izmeri 97,68 m2 10,000.000 SIT,

4. Mariborska 1, Dravograd
stanovanje št. 3 v stanovanjski hiši,
v izmeri 65,02 m2 4,400.000 SIT,

5. Podmilščakova 44, Ljubljana,
stanovanje v kleti stanovanjske hiše,
v izmeri 30,54 m2 3,800.000 SIT,

Z najemniki zasedenih stanovanj so sklenjene najemne pogod-
be za nedoločen čas. Najemniki imajo predkupno pravico.

b) odprodaja nezasedenih stanovanj:

izklicna cena

6. Kambreško 1, Kambreško
stanovanje v stanovanjski hiši, v izmeri
74,01 m2 4,500.000 SIT,

7. Cesta na Belo 12, Kokrica
stanovanje z garažo v pritličju stanovanjske
hiše, v izmeri 58 m2 6,600.000 SIT,

8. Goriče 16, Goriče
stanovanjska hiša, v izmeri 457,80 m2 8,700.000 SIT,

9. Ig 135
kletni prostori v stanovanjski hiši 130.000 SIT,

10. Prijateljeva 28, Ljubljana
soba št. 5 v večstanovanjskem objektu,
v izmeri 10,80 m2 3,356.000 SIT,

11. Moškričeva 46, Ljubljana
soba št. 18 v večstanovanjskem objektu,
v izmeri 11,40 m2 3,533.000 SIT,

12. Steletova 6, Ljubljana
soba št. 13 v pritličju stanovanjskega
objekta, v izmeri 14,66 m2 4,362.000 SIT,

soba št. 14 v pritličju stanovanjskega
objekta,v izmeri 19,94 m2 5,473.000 SIT,
soba št. 15 v pritličju stanovanjskega
objekta, v izmeri 19,94 m2 5,226.000 SIT,

13. Velike Bloke 3/c, Velike Bloke
stan. št. 1 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 70,74 m2 3,865.000 SIT,
stan. št. 2 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 70,74 m2 3,865.000 SIT,
stan. št. 3 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 71,61 m2 3,900.000 SIT,
stan. št. 4 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 71,61 m2 3,900.000 SIT,

14. Velike Bloke 58, Velike Bloke
stan. št. 2 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 68,56 m2 2,840.000 SIT,
stan. št. 3 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 72,27 m2 2,970.000 SIT,
stan. št. 5 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 75,29 m2 2,700.000 SIT,
stan. št. 6 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 72,27 m2 2,600.000 SIT,

15. Vrtača 5, Ljubljana
soba št. 14, v 5. nadstropju stan. objekta,
v izmeri 9,60 m2 2,914.000 SIT,

16. Livek 11/a, Livek
stan. v I. nadstropju dvostanov. objekta,
v izmeri 62,75 m2 2,640.000 SIT,

17. Pod zavrtnice 9, Pivka
stan. št. 1 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 64,44 m2 6,525.000 SIT,
stan. št. 2 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 64,44 m2 6,525.000 SIT,

18. Pod kerinom 3, Pivka
stan. št. 2 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 74,71 m2 6,420.000 SIT,

19. Pod kerinom 3/a, Pivka
stan. št. 3 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 74,71 m2 6,420.000 SIT,

20. Prežihova 19, Maribor
stan. št. 1 v stanovanjskem objektu,
v izmeri 21,30 m2 2,900.000 SIT,

c) odprodaja zemljišč:

izklicna cena

1. nepremičnina s parc. št. 1213 in 1221,
k.o. Moščanci 575.000 SIT,

2. nepremičnina s parc. št. 390/2,
k.o. Željne 450.000 SIT,

3. nepremičnina s parc. št. 40/01, k.o.
Kočevska Reka 1,660.000 SIT,

4. nepremičnina s parc. št. 173,
k.o. Renče (1/2) 113.750 SIT.

Nepremičnine  se  odprodajajo  v  celoti  po  sistemu  vide-
no-kupljeno.  Predpisane  davčne  dajatve  na  promet  nepre-
mičnine in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača
kupec.

3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja pri stanovanjih je 100.000 SIT, pri

ostalih nepremičninah pa 50.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po oprav-

ljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je na ogled pri Servisu skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana,
Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.

izklicna cena

Javne dražbe
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5. Način in rok plačila
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od

podpisa pogodbe na TRR št. 01100-6300109972, sklic na števil-
ko (navedene spodaj!). Položena kavcija se šteje v kupnino.

a) odprodaja zasedenih stanovanj:

sklicne številke

1. Betnavska 85/a,
Maribor, stan. št. 10 18-15202-7200013-84240102

2. Cesta revolucije 1/b,
Jesenice, stan. št. 84 18-15202-7200013-84240202

3. Ig 133, Ig, stanovanje
v stanovanjski hiši 18-15202-7200013-84240302

4. Mariborska 1, Dravograd,
stanovanje št. 3 18-15202-7200013-84240402

5. Podmilščakova 44,
Ljubljana, stan. 18-15202-7200013-84240502

b) odprodaja nezasedenih stanovanj:
6. Kambreško 1, Kambreško,

stan. v stan. hiši 18-15202-7200013-84240602
7. Cesta na Belo 12, Kokrica,

stan. z garažo 18-15202-7200013-84240702
8. Goriče 16, Goriče,

stanovanjska hiša 18-15202-7200013-84240802
9. Ig 135, kletni prostori

v stanovanjski hiši 18-15202-7200013-84240902
10. Prijateljeva 28, Ljubljana,

soba št. 5 18-15202-7200013-84241002
11. Moškričeva 46, Ljubljana,

soba št. 18 18-15202-7200013-84241102
12. Steletova 6, Ljubljana,

soba št. 13 18-15202-7200013-84241202
soba št. 14 18-15202-7200013-84241302
soba št. 15 18-15202-7200013-84241402

13. Velike Bloke 3/c,
Velike Bloke, stan. št. 1 18-15202-7200013-84241502
stan. št. 2 18-15202-7200013-84241602
stan. št. 3 18-15202-7200013-84241702
stan. št. 4 18-15202-7200013-84241802

14. Velike Bloke 58,
Velike Bloke, stan. št. 2 18-15202-7200013-84241902
stan. št. 3 18-15202-7200013-84242002
stan. št. 5 18-15202-7200013-84242102
stan. št. 6 18-15202-7200013-84242202

15. Vrtača 5, Ljubljana,
soba št. 14 18-15202-7200013-84242302

16. Livek 11/a, Livek,
stan. v I. nadstropju 18-15202-7200013-84242402

17. Pod zavrtnice 9, Pivka,
stan. št. 1 18-15202-7200013-84242502
stan. št. 2 18-15202-7200013-84242602

18. Pod kerinom 3, Pivka,
stan. št. 2 18-15202-7200013-84242702

19. Pod kerinom 3/a, Pivka,
stan. št. 3 18-15202-7200013-84242802

20. Prežihova 19, Maribor,
stan. št. 1 18-15202-7200013-84242902

c) odprodaja zemljišč:
1. nepremičnina s

parc. št. 1213 in 1221,
k.o. Moščanci 18-15202-7200013-84243002

2. nepremičnina
s parc. št. 390/2,
k.o. Željne 18-15202-7200013-84243102

3. nepremičnina
s parc. št. 40/01,
k.o. Kočevska Reka 18-15202-7200013-84243202

4. nepremičnina
s parc. št. 173,
k.o. Renče (1/2) 18-15202-7200013-84243302

6. Prehod lastništva
Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh

stroškov.
7. Višina kavcije
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od

izklicne cene na TRR št. 01100-6300109972, sklic (sklicne šte-
vilke navedene v točki 5). Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.

8. Ogled nepremičnin:
1. Betnavska 85/a, Maribor: 28. 11. 2002 od 11.30 do

12. ure,
2. Cesta revolucije 1/b, Jesenice: 5. 12. 2002 od 11. do

11.30,
3. Ig 133, Ig: 4. 12. 2002 od 9. do 9.30,
4. Kambreško 1, Kambreško: 2. 12. 2002 od 11. do 11.30,
5. Mariborska 1, Dravograd: 28. 11. 2002 od 8. do 9. ure,
6. Podmilščakova 44, Ljubljana: 4. 12. 2002 od 14.30 do

15. ure,
7. Cesta na Belo 12, Kokrica: 27. 11. 2002 od 9. do 10. ure,
8. Goriče 16, Goriče: 27. 11. 2002 od 11. do 12. ure,
9. Ig 135: 4. 12. 2002 od 10. do 10.30,
10. Prijateljeva 28, Ljubljana: 4. 12. 2002 od 13. do 13.30,
11. Moškričeva 46, Ljubljana: 4. 12. 2002 od 12.30 do

13. ure,
12. Steletova 6/13, 14, 15, Ljubljana: 4. 12. 2002 od 13.15

do 14.15,
13. Velike Bloke 3/c-1, 2, 3, 4, Velike Bloke: 29. 11. 2002

od 9. do 10. ure,
14. Velike Bloke 58/ 2, 3, 5, 6, Velike Bloke: 29. 11. 2002

od 10.30 do 11.30,
15. Vrtača 5, Ljubljana: 4. 12. 2002 od 15. do 15.30,
16. Livek 11/a, Livek: 2. 12. 2002 od 9. do 10. ure,
17. Pod zavrtnice 9/1, 2, Pivka: 3. 12. 2002 od 10. do

11. ure,
18. Pod kerinom 3, Pivka: 3. 12. 2002 od 11.30 do 12.30,
19. Pod kerinom 3/a, Pivka: 3. 12. 2002 od 11.30 do 12.30,
20. Prežihova 19, Maribor: 28. 11. 2002 od 10. do 11. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
a) Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo

udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel bloka-

de ŽR (velja za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: 17. 12. 2002

ob 9. uri v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
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Razpisi delovnih
mest

Ob-81919
Zavod za šport Sežana, Svet zavoda, Ko-

sovelova 5, 6210 Sežana razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Pogoji:
– visoka izobrazba športne ali druge

ustrezne smeri,
– pet let delovnih izkušenj.
Mandat traja štiri leta.
Pisne ponudbe z dokazili pošljite v 8

dneh po objavi na zgoraj navedeni naslov.
Zavod za šport Sežana

Št. 111-99/02-0515 Ob-81927
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah

Druge objave

Popravek
Št. 35400-150/2002 Ob-82007

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, objavlja

popravek seznama
do 4. 10. 2002 pooblaščenih pravnih in fizičnih oseb s področij:
– prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod,
– prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa,
– prve meritve in obratovalni monitoring za vire elektromagnetnega sevanja,
– prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja,
– obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
– obratovalni monitoring onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi,
– izdelovanje celovitih poročil o vplivih na okolje (splošna pooblastila),
– izdelovanje poročil o vplivih na okolje, ki vsebujejo samo posamezne posebne analize ali delne elaborate (posamična pooblastila),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002, Ob-79163, Št. 35100-150/2002.
V seznamu pooblaščencev za izdelavo celovitih poročil o vplivih na okolje (splošna pooblastila) se besedilo pod zaporedno številko 29

pravilno glasi:

V seznamu pooblaščencev za izdelavo poročil o vplivih na okolje, ki vsebujejo posebne analize ali delne elaborate (posamična
pooblastila) se besedilo pod zaporedno številko 35 pravilno glasi:

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje

Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):

a) 2 prosti mesti sodnikov za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Brežice.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena Zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pre-
krških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-82144
Svet Javnega zavoda Bogenšperk na

podlagi 21., 25. in 26. člena Statuta Javne-
ga zavoda Bogenšperk razpisuje prosto de-
lovno mesto

direktorja Javnega zavoda Bogen-
šperk.

Kandidati naj predložijo sledeča doka-
zila:

– potrdilo o pridobljeni visokošolski izo-
brazbi humanistične smeri,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– potrdilo o znanju vsaj enega tujega je-

zika,
– program dela,
– potrdilo o opravljenem strokovnem iz-

pitu za naziv kustos,
– da imajo vsaj eno leto delovnih izku-

šenj.
Kandidati naj pisne prijave s priloženimi

dokazili, najkasneje v osmih dneh po objavi
razpisa, pošljejo na naslov zavoda: Javni
zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275
Šmartno pri Litiji s pripisom Razpis za direk-
torja – Ne odpiraj.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od datuma objave razpisa.

Z izbranim kandidatom/kandidatko se bo
sklenila pogodba za dobo štirih let.

Javni zavod Bogenšperk
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Popravek

Št. 35400-150/2002 Ob-82009
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, objavlja

popravek seznama
– predelovalcev odpadkov,
– odstranjevalcev odpadkov,
– zbiralcev odpadkov,
– prevoznikov odpadkov,
– posrednikov pri ravnanju z odpadki,
– zbiralcev odpadnih olj,
– dobaviteljev baterij in akumulatorjev,
– pooblaščencev za izdelavo ocene odpadkov,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 18. 10. 2002, Ob-79164, Št. 35100-150/2002.
V seznamu zbiralcev odpadkov se doda:

V seznamu zbiralcev odpadkov se besedilo pod zaporedno številko 48 pravilno glasi:

V seznamu zbiralcev odpadkov se besedilo pod zaporedno številko 90 pravilno glasi:
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V seznamu predelovalcev odpadkov se besedilo pod zaporednima številkama 33 in 34 pravilno glasi:

V seznamu zbiralcev odpadnih olj se besedilo pod zaporedno številko 3 pravilno glasi:

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 26552-3/2002 Ob-81929
Na podlagi 125. člena Zakona o prevozih

v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
59/01), Ministrstvo za promet razpisuje

potrebe po prevozih
na linijah mednarodnega avtobusnega

prometa
Razpis potreb po prevozih velja za razpi-

sno prometno leto 2002/2003.
Realizacija potreb po prevozih se zagotav-

lja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem voz-
nih redov na avtobusnih linijah mednarodnega
prometa. Potrebe po prevozih v prometnem
letu 2002/2003 sestavlja seznam mednaro-
dnih avtobusnih linij z voznimi redi, ki so re-
gistrirani pri Direkciji RS za ceste za prometno
leto 2002/2003.

Ministrstvo za promet ugotavlja, da obstoje-
či voznoredni sistem avtobusnega linijskega
prometa ne zagotavlja v celoti pokritja potreb
uporabnikov po linijskih avtobusnih prevozih v
mednarodnem cestnem prometu. Iz navede-
nega izhaja, da prevozniki za prometno leto
2002/2003 lahko predlagajo vozne rede za
nove linije in spremenjene vozne rede obstoje-
čih registriranih mednarodnih avtobusnih linij.

Vozne rede predlagajo v usklajevanje pre-
vozniki. Prevozniki so pravne ali fizične ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo
licenco za opravljanje mednarodnega prevo-
za potnikov v cestnem prometu.

Vozni redi morajo biti izdelani in se usklaju-
jejo ter registrirajo na podlagi določil Pravilni-
ka o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS,
št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01) in Dalji-
narja s časi vožnje relacij primestnih in med-
krajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00 in 15/01).
Predloge voznih redov morajo prevozniki pre-
dložiti v usklajevanje na predpisanem obrazcu
ter v elektronski obliki v skladu z Navodili o
podatkovni bazi avtobusnega voznorednega
sistema, ki je priloga Pravilnika o avtobusnih
voznih redih.

Uskladitev voznih redov razpiše in izvede
Gospodarska zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet

Ob-81930
Gospodarska zbornica Slovenije na osno-

vi določil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobu-
snih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00,
37/00, 35/01 in 46/01) in pooblastila Mini-
strstva za promet, razpisuje

usklajevanje mednarodnih voznih redov
in

izmenjavo spremenjenih in novih
mednarodnih voznih redov za prometno

leto 2002/2003
Ministrstvo za promet ugotavlja, da obsto-

ječi voznoredni sistem avtobusnega linijske-
ga prometa ne zagotavlja v celoti pokritja po-
treb uporabnikov po linijskih avtobusnih pre-
vozih v mednarodnem cestnem prometu. Iz
navedenega izhaja, da prevozniki za promet-
no leto 2002/2003, lahko predlagajo vozne
rede za nove linije in spremenjene vozne re-
de obstoječih registriranih mednarodnih av-
tobusnih linij.

Na podlagi navedenega, Gospodarska
zbornica Slovenije organizira izmenjavo spre-
menjenih in novih mednarodnih voznih re-
dov, ki bo v petek, 6. 12. 2002 ob 10. uri, v
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana, učilnica D – medeta-
ža 4/5.

Prevoznik v izmenjavo predloži:
– seznam spremenjenih mednarodnih

voznih redov in predloge spremenjenih med-
narodnih voznih redov,

– seznam novih mednarodnih voznih re-
dov in predloge novih mednarodnih voznih
redov.

Sezname in predloge voznih redov pre-
voznik v izmenjavo predloži v štirih izvodih, in
sicer:

– dva izvoda v pisni obliki ter
– dva izvoda v elektronski obliki na disketi

ali zgoščenki,
vse v skladu z navodili o podatkovni bazi

avtobusnega voznorednega sistema, ki so kot
priloga št. 2 sestavni del Pravilnika o avtobu-
snih voznih redih.

Seznami in vozni redi v pisni obliki morajo
biti predloženi v mapah. Predlogi spremenje-
nih in novih voznih redov morajo biti podpisa-
ni in žigosani.

Predloženi seznami in vozni redi, v pisni in
elektronski obliki, morajo biti zapisani po na-
slednjem zaporedju:

1. Spremenjeni mednarodni vozni redi:
– seznam spremenjenih voznih redov s

predlogi spremenjenih voznih redov
Seznam voznih redov vsebuje: zaporedno

številko voznega reda, naziv linije, veljavno
registrsko številko voznega reda iz tekočega
prometnega leta.

Predlogi spremenjenih voznih redov so v
elektronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v

mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu.

2. Novi mednarodni vozni redi:
– seznam novih voznih redov s predlogi

novih voznih redov
Seznam novih voznih redov vsebuje: za-

poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 6901 do vključno 7000.

Predlogi novih voznih redov so v elektron-
ski obliki zapisani, v pisni obliki pa v mape
vloženi, po istem zaporedju kot v seznamu.

Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevozni-
ka, žig prevoznika in podpis osebe odgovor-
ne za vozne rede. V primeru, da so na eni
disketi oziroma zgoščenki vozni redi večje-
ga števila prevoznikov mora biti disketi ozi-
roma zgoščenki priložen seznam prevozni-
kov z vsemi prej navedenimi podatki, žigom
in podpisom vsakega prevoznika.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam pre-
voznikov in vrste prevozov na prvi strani posa-
mezne mape.

Enemu pisnemu izvodu mora biti pred sez-
namom voznih redov priloženo še:

– izjava prevoznika, da so izmenjani vozni
redi izdelani skladno z zakonskimi in podza-
konskimi predpisi,

– kopija veljavne licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo v postopku usklajevanja usklajeval predlo-
ge voznih redov. (Obrazec pisnega poobla-
stila je objavljen v Poslovniku o delu usklaje-
valne konference) in

– po možnosti še naslednji podatki o pred-
stavniku: telefonska številka, številka faksa in
naslov elektronske pošte.

Izmenjani seznami in predlogi voznih redov
bodo prevoznikom na razpolago predvidoma v
ponedeljek, dne 9. 12. 2002, po 12. uri, na
internetnem naslovu: ftp://fg.uni-mb.si/Avris/,
kjer bodo hkrati objavljena tudi navodila za
postopek uskladitve voznih redov.

Pravne osnove:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 59/01),
– Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ura-

dni list RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in
46/01),

– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00 in
15/01),

– Poslovnik o delu usklajevalne konferen-
ce,
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– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika sta na razpolago na Go-

spodarski ali Obrtni zbornici Slovenije ali na
Direkciji RS za ceste – Sektor za cestne pre-
voze.

Prevozniki, ki prvič predlagajo vozne rede,
dobijo zgoščenko s programom za izdelavo
voznih redov na Direkciji RS za ceste, Sektor
za cestne prevoze, Dunajska 56, Ljubljana
(tel. 01/478-89-74). Obstoječi prevozniki za
izdelavo voznih redov uporabijo že prejete naj-
novejše baze: Register 2002 R08 ter bazo za
sestavo voznih redov: Prazna_2002 V 02, ka-
teri najdete tudi na spletni strani:
ftp://fg.uni-mb.si/Avris/.

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo do-
datne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zbornici
Slovenije, Združenje za promet in zveze, Ljub-
ljana, Dimičeva 13, tel. 01/58-98-233 ali
01/58-98-232 ali na spletni strani Gospodar-
ske zbornice Slovenije, Združenja za promet
(Sekcija za javni prevoz potnikov v linijskem in
prostem cestnem prometu).

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbornici
Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana, Celov-
ška 71, tel. 01/58-30-568 ali 01/58-30-500.

Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za promet in zveze

Št. 061-8/2002/3-03917 Ob-82022
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi

dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v ce-
stnem prometu (Ur. l. R, št. 82/02) Ministrstvo
za promet objavlja

seznam kritičnih dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga v cestnem

prometu:
1. Avstrija:
040/02 – bilateralna
040/04 – maloobmejna
040/07 – bilateralna/tretje države za vozi-

la Euro 2 in višje
040/47 – maloobmejna za vozila Euro 2

in višje
040/EP – ekološke točke
040/94 – maloobmejna časovna za vozila

Euro 2 in višje
040/98 – časovna za gradnjo cest za eko-

loška vozila
040/CE - CEMT
2. Bosna in Hercegovina: 070/11 – pre-

vozi za tretje države
3. Belorusija: 112/01 – bilateralno/tran-

zitna
4. Hrvaška:
191/11 – prevozi za tretje države
191/C – CEMT
5. Francija:
249/07 – bilateralno/tranzitna za vozila

Euro 2 in višje

249/11 – prevozi za tretje države
249/99 – bilateralno/tranzitna časovna za

vozila Euro 2 in višje
6. Nemčija:
276/07 – univerzalna za vozila Euro 1 in

višje
276/09 – univerzalna eko dovolinica za

Euro 1 in višje
276/67 – univerzalna za vozila Euro 2 in

višje
276/99 – časovna za vozila Euro 1 in višje
7. Italija:
380/02 – bilateralna
280/04 – maloobmejna
380/67 – bilateralna za vozila Euro 3 in

višje
380/24 – prevoz bitumna
380/25 – za pristanišča
380/33 – prevoz gradbenega materiala
380/CE – CEMT
8. Rusija: 643/11 – prevoz za tretje države
9. Jugoslavija: 891/11 – prevoz za tretje

države.
Te vrste dovolnic so slovenski avtoprevoz-

niki v preteklem obdobju oktober - oktober
uporabili v količini več kot 90% razpoložljive
kvote dovolilnic, zradi česar so bile v skladu z
18. členom Pravilnika o delitvi dovolilnic za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 82/02) razglašene za kritične
dovolilnice, ki se delijo prevoznikom po pravi-
lih za delitev kritičnih dovolnic.

Navedene dovolnice veljajo za kritične do
objave novega seznama kritičnih dovolilnoc.

Ministrstvo za promet

Ob-82004
Na podlagi Zakona o izvrševanju proraču-

na Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l.
RS, št. 32/01), Uredbe o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Ur. l. RS, št. 47/01, 62/01) in
sklepov Vlade Republike Slovenije št.
363-02/2001-6 z dne 9. 1. 2002 in št.
465-70/2002 z dne 2. 8. 2002 razpisuje
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška 16 v imenu in za račun
Republike Slovenije

javno ponudbo
za prodajo zasedenega stanovanja v

Kranju, Mlakarjeva 2
1. Predmet prodaje je stanovanje v Kranju,

Mlakarjeva 2, št. 21/V v izmeri 23,80 m2.
Stanovanje se nahaja v stanovanjskem bloku,
ki stoji na parc. št. 946/4, k.o. Kranj.

Stanovanje je zasedeno na podlagi najem-
ne pogodbe za nedoločen čas.

2. Izklicna cena za stanovanje znaša
2,103.281 SIT. Najnižji znesek višanja je
100.000 SIT.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma na-

ziv pravne osebe in njen točen naslov,
– ponujeno ceno za stanovanje (v določe-

nem znesku), najmanj v višini izklicne cene iz
2. točke te ponudbe,

– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
dokazilo o registraciji za pravne osebe,

– davčno številko ponudnika,
– kopijo dokazila o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije (s po-

datki o naslovu in številki računa enote ban-
ke).

4. Pogoji javne ponudbe:
Ponudnik mora pred rokom za oddajo po-

nudbe položiti kavcijo v višini 210.328 SIT
na transakcijski račun Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet št.
01100-6030164016. Kavcija bo uspelemu
ponudniku všteta v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po
izteku roka za oddajo ponudbe brez plačila
obresti.

Uspešni ponudnik mora prodajno pogod-
bo skleniti najkasneje v 20 dneh po prejemu
priporočene pošiljke s pozivom prodajalca za
podpis pogodbe na njegov naslov iz ponudbe,
kupnino pa plačati v celotnem znesku v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe, sicer prodajalec za-
drži kavcijo, pogodba pa se šteje za razveza-
no.

Davek na promet nepremičnin in vse dru-
ge dajatve in stroške, ki so povezani s preno-
som lastništva (vključno z ureditvijo zemljiškok-
njižnega stanja in vpisa) nosi kupec. Pogoj za
prenos lastništva na kupca je plačilo celotne
kupnine.

5. Informacije in ogled:
Ponudniki lahko podrobnejše informacije

pridobijo na naslovu: Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnica Kranj,
Slovenski trg 22, tel. št. 04/281-09-16.

6. Postopek prodaje stanovanja z javno
ponudbo:

Rok za oddajo ponudbe za nakup stanova-
nja je najkasneje do 9. 12. 2002 do 14. ure
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, 1000 Ljubljana, Tržaška 16.

Ponudba mora biti zaprta oziroma zapeča-
tena. Na ovojnici mora biti naziv in naslov poši-
ljatelja ter vidna oznaka “Ne odpiraj – ponud-
ba – stanovanje Kranj“.

Prodajalec bo o sprejemu najugodnejše
ponudbe odločil v roku 10 dni po izteku roka
za oddajo ponudbe in o odločitvi obvestil po-
nudnike.

Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo po-
nudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stano-
vanja pod enakimi pogoji predkupno pravico.

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet

Ob-82023
KZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v

Ljubljani opr. št. St 25/95 z dne 11. 11. 2002
javno zbiranje ponudb

Za prodajo naslednjih kmetijskih zemljišč:

K.O. Moravče

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

978 184 Travnik 6 4.733 22
250 Njiva 5 2.439 44
185 Travnik 6 2.190 22

1014 155 Travnik 4 1.270 33
158 Travnik 2 1.291 58
190 Travnik 6 1.482 22
181 Travnik 5 4.305 26
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K.O. Okrog

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

47 1033/4 Travnik 5 3.448 26
506 1035/2 Travnik 6 4.776 22
528 1022/4 Travnik 6 3.076 22

K.O. Pečice

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

61 187/1 Gozd 4 818 7
187/3 Gozd 5 701 6
188/1 Gozd 4 2.125 7
188/2 Gozd 5 3.653 6
405 Njiva 4 536 51
437 Njiva 4 299 51
444 Njiva 4 646 51

Z.K. VL Delež

97* 8732/26300 375/4 Sadovnjak 3 26.300 1.700.000
98* 13642/23136 381/1 Sadovnjak 3 11.568 670.000
99* 41504/67277 415 Sadovnjak 3 67.277 7.585.500
100* 48143/96671 225 Sadovnjak 3 96.671 8.956.000
101* 27791/47679 350 Sadovnjak 3 47.679 5.398.500

*Vložki 97.98,99,100 in 101, vsi k.o. Pečice so v solasti stečajnega dolžnika do zgoraj navedenih deležev.

K.O. Selo Mirna

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

428 867 Njiva 3 2.586 59
869 Njiva 3 3.021 59
870 Njiva 3 2.902 59

K.O. Tihaboj

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

330 544 Njiva 4 4.240 51

436 158 Njiva 6 1.855 37
159/1 Travnik 5 11.201 26
162 Travnik 4 3.151 33
233 Travnik 6 2.470 22
234 Sadovnjak 4 1.424 33
258 Njiva 4 511 51
268/1 Njiva 4 280 51
312 Njiva 3 5.769 59
344 Njiva 4 2.765 51
391 Njiva 3 3.611 59
402 Njiva 3 2.223 59
415 Travnik 5 2.841 26
424 Njiva 3 3.798 59
433 Njiva 3 8.017 59
456 Njiva 3 3.834 59

K.O. Vodice

Z.K. VL. Parc. št. Vrsta rabe Kat.raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

445 1110/1 Travnik 6 5.598 47
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Upoštevane bodo samo ponudbe, kate-
rih ponujene cene bodo enake ali višje od
izhodiščnih cen.

Ponudniki so lahko pravne osebe s se-
dežem v Republiki Sloveniji ali fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju navede-
nega pogoja ter z izjavo o bodoči uporabi
nepremičnine pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “ponudba – ne odpiraj“ na naslov od-
vetnica Katarina Benedik, Trstenjakova 2,
Ljubljana.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele na zgornji naslov najkasneje do dne
14. 10. 2002 in za katere bo do tega dne
plačana varščina v višini 10% od izhodi-
ščne cene. Varščino je potrebno plačati na
transakcijski račun stečajnega dolžnika pri
NLB, d.d. št. 02011-0016454512.

Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 12.
2002 na Okrožnem sodišču v Ljubljani ob
12. uri soba št. 368.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno. V primeru, da bo za
isto parcelo več enakih ponudb, se upošte-
va prednostni vrstni red upravičencev kot
ga določa 21. člen Zakona o kmetijskih
zemljiščih.

Plačana varščina se bo uspelemu ponu-
dniku vštela v kupnino. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudni-
kom, ki bodo vplačali varščino in ki ne bo-
do izbrani kot kupci, bo varščina brezobre-
stno vrnjena v treh delovnih dneh po odpi-
ranju ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 8 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati
kupnino najkasneje v 8 dneh po odobritvi
kupoprodajne pogodbe oziroma po izdaji
potrdila s strani Upravne enote v Litiji oziro-
ma Trebnjem.

V primeru, da kupec v predpisanem ro-
ku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ozi-
roma ne plača celotne kupnine, se pogod-
ba razdre, vplačana varščina pa zadrži kot
skesnina.

Lastninska pravica preide na kupca s
plačilom celotne kupnine ali s predložitvijo
bančne garancije za neplačani del kupni-
ne.

Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v izhodiščno ceno in ga plača kupec.

Informacije o nepremičninah, ki so pred-
met objave, so na voljo pri stečajni upravi-

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 321-1/2002-0401 Ob-81442
Upravna enota Murska Sobota, Odde-

lek za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načel-
nika Upravne enote Murska Sobota št.
031-4/2002-0001 z dne 3. 10. 2002, v
upravni zadevi uvedbe komasacijskega po-
stopka Trdkova, po uradni dolžnosti na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasa-
cijski udeleženki Kristini Fartek, Trdkova
8, se postavi Stanislava Benko, Sotina
51/A.

2. Funkcija začasnega zastopnika prene-
ha po končanem komasacijskem postopku.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 2/05-08-21102-647/2002-08 Ob-81923
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 01100-0002/02 Ob-81511
1. Upravna enota Sevnica, Oddelek za

gospodarske dejavnosti in kmetijstvo sprej-
me v hrambo pravila organizacije Sindika-
ta delavcev GURS, Območne geodet-
ske uprave Sevnica, sedež sindikata je:
Glavni trg 24, 8290 Sevnica.

2. Pravila so bila sprejeta v hrambo dne
12. 1. 2002 in so vpisana pod zaporedno
številko 002/02.

Št. 028-10/2002-3 Ob-81518
Temeljni akt – Pravila Sindikata KŽI

družbe TURMA d.o.o., Hladilniška pot
34, Ljubljana, matična številka 1158651,
se z dnem 6. 11. 2002 hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Pro-
letarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evi-
denci statutov pod zaporedno številko 128.

Št. 028-12/2002-2 Ob-81918
Pravila sindikata CABLEX, d.o.o., Sin-

dikat kovinske in elektroindustrije Slo-
venije, Selanova 12, Ljubljana, sprejeta
na ustanovnem sestanku 17. 10. 2002, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 7 za leto 2002 dne
19. 10. 2002.

teljici odvetnici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.

KGZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju

Ob-81509
Vzdrževanje in servis Dobrovc Jure, s.p.

iz Žlabra 8, Nazarje, z dnem 31. 1. 2003
preneham opravljati dejavnost vzdrževanja
in servisiranja.

Ob-81912
Z dne 31. 12. 2002 preneham z dejav-

nostjo POSLOVNE STORITVE ATRIUM KRE-
SLIN DRAGO s.p., Ljubljanska c. 21, 2310
Slov. Bistrica, zaradi prehoda na d.o.o.

26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Ćatić Vlajka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Ćatić Vlajku, roj. 18. 4. 1958, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Stari
trg 2, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen poobla-
ščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Ob-81939
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena

in tretjega odstavka 75. člena Zakona o
telekomunikacijah – ZTel-1 (Uradni list RS,
št. 30/01) Telekom Slovenije, d.d. objavlja

cenik storitev

v skladu s 74. členom ZTel-1, s spre-
membami cenika, ki se nanašajo odločbo
št. 331-72/2002/9 z dne 6. 11. 2002, ki
jo je izdala Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije.
Spremembe stopijo v veljavo s 1. 12.
2002.
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Postavka Naziv storitve Enota mere Cena v SIT Stopnja
Točka brez davka z davkom davka

1. TELEFONSKE STORITVE

1.1. POLNI DOSTOP /Standardni paket po odločbi ATRP št. 331-72/2002/9
z dne 6. 11. 2002/

1.1.1. PRIKLJUČNINA

1.1.1.1. Novo naročniško razmerje enkratno 17.769,40 21.323,28 20%

1.1.1.7. Prehod iz Enostavnega dostopa na enkratno 4.750,00 5.700,00 20%
Polni dostop

1.1.2. NAROČNINA
OPOMBA: V naročnino za Polni dostop je vključeno omogočanje uporabe naslednjih dopolnilnih storitev:

preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku
(CFB), omejitev identifikacije kličočega (CLIR), tonsko izbiranje (DTMF), čakajoči klic (CW),
brezpogojno preusmerjanje klica (CFU), konferenčana zveza, klic brez izbiranja in glasovna
pošta – osnovni paket. Storitev glasovna pošta – osnovni paket se aktivira na posebno željo
naročnika.

1.1.2.1. Naročnina za enojčni tf. priključek mesečno 2.500,00 3.000,00 20%

1.1.2.2. Naročnina za dvojčni tf. priključek mesečno 2.150,00 2.580,00 20%

1.1.3. CENE KLICEV
OPOMBA: Izjemoma se, v skladu s 15. členom odločbe št. 331-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002, ki jo je

izdala Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto naročnikom, skladno z odločbo
Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, zaračunava klice po tarifnem sistemu, kot
je veljal do 1. junija 2002. Tem naročnikom bodo klici obračunani na podlagi avtomatskega
beleženja tarifnih impulzov kot obračunskih enot. Cena obračunske enote (tarifnega impulza)
znaša, ne glede na vrsto klica, 5,25 SIT brez davka oziroma 6,30 SIT z davkom. Obračunska
enota (tarifni impulz) se obračuna na začetku časovnega intervala, ki je določen kot sledi:
– za notranji promet je dolžina časovnega intervala v redni tarifi 60 sekund in dolžina
časovnega intervala v znižani tarifi 120 sekund,
– za ostale vrste prometa se dolžina časovnega intervala določi z upoštevanjem razmerja med
ceno 1 minute posamezne vrste prometa in ceno tarifnega impulza, v skladu s tehničnimi
možnostmi na dve decimalni mesti.

Tem naročnikom se zaradi tehničnih omejitev zaračunava tudi vsaka vzpostavitev zveze z
omrežjem 0880, in sicer za vsako zvezo 5,25 SIT brez davka oziroma 6,30 SIT z davkom, kar

se
ostalim naročnikom od 1. 6. 2002 ne zaračunava več.

Tarifni impulzi bodo kot obračunska enota navedeni na računu.

1.1.3.1. Klici v notranjem telefonskem prometu
OPOMBA: Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem

telefonskem omrežju znotraj Slovenije.
Obračunska enota je 1 časovni interval (trajanje časovnega intervala: v času večje prometne
obremenitve 1 min. in v času manjše prometne obremenitve 2 min.). Zaračunava se vsak
začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

1.1.3.1.1. Redna tarifa (v času večje prometne 1 časovni interv. = 1 min. 5,25 6,30 20%
obremenitve)

1.1.3.1.2. Znižana tarifa (v času manjše prometne 1 časovni interv. = 2 min. 5,25 6,30 20%
obremenitve)

1.1.3.2. Klici v mednarodnem prometu
OPOMBA: Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za

čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.
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1.1.3.2.1. V času večje prometne obremenitve
(cene po območjih)

I. minuta 35,00 42,00 20%
II. minuta 45,00 54,00 20%
III. minuta 95,00 114,00 20%
IV. minuta 135,00 162,00 20%
V. minuta 230,00 276,00 20%
Mobilni dodatek minuta 25,00 30,00 20%

OPOMBA: Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev
iz Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno
državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Države (področja) za katere velja mobilni
dodatek za klice v mobilna omrežja so: Avstrija, Belgija, BIH – BH Telecom in Telekom
Srpske, Bolgarija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, ZR Jugoslavija,
Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

1.1.3.2.2. V času manjše prometne obremenitve
(cene po območjih)

I. minuta 28,00 33,60 20%
II. minuta 36,00 43,20 20%
III. minuta 76,00 91,20 20%
IV. minuta 108,00 129,60 20%
V. minuta 184,00 220,80 20%
Mobilni dodatek minuta 20,00 24,00 20%

OPOMBA: Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev
iz Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno
državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Države (področja) za katere velja mobilni
dodatek za klice v mobilna omrežja so: Avstrija, Belgija, BIH – BH Telecom in Telekom Srpske,
Bolgarija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, ZR Jugoslavija,
Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

1.1.3.3. Klici v maloobmejnem prometu
OPOMBA: Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Nova

Gorica in italijanskim območjem Gorizia (koda 390481) ter Udine (koda 390432) in za
telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Koper in italijanskim območjem
Trieste (koda 39040).
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval .
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.1.3.3.1. Redna tarifa (v času večje prometne minuta 33,60 40,32 20%
obremenitve)

1.1.3.3.2. Znižana tarifa (v času manjše prometne minuta 26,90 32,28 20%
obremenitve)

1.1.3.4. Klici v prometu iz fiksnega v mobilno
omrežje
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

1.1.3.4.1. Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
NMT (050)

1.1.3.4.1.1.V času večje prometne obremenitve minuta 37,84 45,41 20%

1.1.3.4.1.2.V času manjše prometne obremenitve minuta 18,92 22,70 20%

1.1.3.4.2. Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
GSM

OPOMBA: Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d.d. v okviru te storitve izbral
določeno telefonsko številko v fiksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem
Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust za klice iz izbrane številke v fiksnem telefonskem
omrežju na številko naročnika v mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru
zahteve za storitev Slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne
omogoča zgoraj omenjenega popusta:
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– na naročniških priključkih na katerih je aktivirana dopolnilna storitev Neposredno izbiranje
(DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk,
– na naročniških priključkih iz katerih se klici zaračunavajo (v skladu s 15. členom odločbe št.
331-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002, ki jo je izdala Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo
in pošto) po tarifnim sistemom, kot je veljal do 1. junija 2002.

1.1.3.4.2.1.V času večje prometne obremenitve minuta 59,89 71,87 20%

1.1.3.4.2.2.V času manjše prometne obremenitve minuta 29,93 35,92 20%

1.1.3.5. Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov
OPOMBA: Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do

drugih storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v
Ceniku tk. storitev v notranjem in mednarodnem prometu.

1.2. ENOSTAVNI DOSTOP /Enostavni paket po odločbi ATRP št. 331-72/2002/9 z dne
6. 11. 2002/
OMEJITVE ENOSTAVNEGA DOSTOPA:
– imajo ga lahko le izključno fizične osebe, ki niso s.p.,
– ni ugodnosti oz. popustov na uporabo storitev (primer Slovenska naveza),
– storitev omejitev odhodnih klicev ni možna, ker se naročniku zaradi omejitve na paketu
avtomatsko realizira posebna omejitev klicev na 090 in 0881,
– onemogočena možnost izbire drugega operaterja za medkrajevne in mednarodne klice z
možnostjo trajne predizbire ali z uporabo predpone za izbiro operaterja, ko bo storitev
omogočena,
– naročnikom, ki se jim v skladu s 15. členom odločbe št. 331-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002,
ki jo je izdala Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, zaračunava klice po tarifnem
sistemu, kot je veljal do 1. junija 2002, prehod na Enostavni dostop zaradi tehničnih razlogov
ni omogočen.

1.2.1. PRIKLJUČNINA

1.2.1.1. Novo naročniško razmerje enkratno 17.769,40 21.323,28 20%

1.2.1.7. Prehod iz Polnega dostopa na enkratno 4.750,00 5.700,00 20%
Enostavni dostop

1.2.2. NAROČNINA
1.2.2.1. Naročnina za enojčni tf. priključek mesečno 1.950,00 2.340,00 20%

1.2.2.2. Naročnina za dvojčni tf. priključek mesečno 1.590,00 1.908,00 20%

1.2.3. CENE KLICEV

1.2.3.1. Klici v notranjem telefonskem prometu
OPOMBA: Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem

telefonskem omrežju znotraj Slovenije.
Obračunska enota je 1 časovni interval (Trajanje časovnega intervala: v času večje prometne
obremenitve 1 min. in v času manjše prometne obremenitve 2 min.). Zaračunava se vsak
začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

1.2.3.1.1. Redna tarifa (v času večje prometne 1 časovni interv. = 1 min. 7,50 9,00 20%
obremenitve)

1.2.3.1.2. Znižana tarifa (v času manjše 1 časovni interv. = 2 min. 7,50 9,00 20%
prometne obremenitve)

1.2.3.2. Klici v mednarodnem prometu
OPOMBA: Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za

čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.2.3.2.1. V času večje prometne obremenitve (cene po območjih)

I. minuta 41,00 49,20 20%
II. minuta 52,00 62,40 20%
III. minuta 110,00 132,00 20%
IV. minuta 156,00 187,20 20%
V. minuta 265,00 318,00 20%
Mobilni dodatek minuta 29,00 34,80 20%
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OPOMBA: Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev
iz Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno
državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Države (področja) za katere velja mobilni
dodatek za klice v mobilna omrežja so: Avstrija, Belgija, BIH – BH Telecom in Telekom
Srpske, Bolgarija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, ZR Jugoslavija,
Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

1.2.3.2.2. V času manjše prometne obremenitve
(cene po območjih)

I. minuta 32,80 39,36 20%
II. minuta 41,60 49,92 20%
III. minuta 88,00 105,60 20%
IV. minuta 124,80 149,76 20%
V. minuta 212,00 254,40 20%
Mobilni dodatek minuta 23,20 27,84 20%

OPOMBA: Za klice v mobilna omrežja držav (področij), ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev
iz Slovenije v mobilna omrežja teh držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno
državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Države (področja) za katere velja mobilni
dodatek za klice v mobilna omrežja so: Avstrija, Belgija, BIH – BH Telecom in Telekom Srpske,
Bolgarija, Češka republika, Danska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, ZR Jugoslavija,
Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo.

1.2.3.3. Klici v maloobmejnem prometu
OPOMBA: Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Nova

Gorica in italijanskim območjem Gorizia (koda 390481) ter Udine (koda 390432) in za
telefonske pogovore, ki potekajo med omrežno skupino 05-Koper in italijanskim območjem
Trieste (koda 39040).
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval .
Čas večje prometne obremenitve: vsak dan od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: vsak dan od 19. do 7. ure.

1.2.3.3.1. Redna tarifa (v času večje prometne minuta 39,00 46,80 20%
obremenitve)

1.2.3.3.2. Znižana tarifa (v času manjše minuta 31,20 37,44 20%
prometne obremenitve)

1.2.3.4. Klici v prometu iz fiksnega v mobilno
omrežje

OPOMBA: Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s in je enako za
čas večje in manjše prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih
praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

1.2.3.4.1. Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
NMT (050)

1.2.3.4.1.1.V času večje prometne obremenitve minuta 37,84 45,41 20%

1.2.3.4.1.2.V času manjše prometne obremenitve minuta 18,92 22,70 20%

1.2.3.4.2. Klici iz fiksnega v mobilno omrežje
GSM

OPOMBA: Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru Enostavnega dostopa, ne
omogoča popustov (velja tudi za storitve, kot je Slovenska naveza).

1.2.3.4.2.1.V času večje prometne obremenitve minuta 59,89 71,87 20%

1.2.3.4.2.2.V času manjše prometne obremenitve minuta 29,93 35,92 20%

1.2.3.5. Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz naročniških priključkov
OPOMBA: Naročniki Telekoma Slovenije, d.d. lahko iz svojih naročniških priključkov dostopijo tudi do

drugih storitev Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v
Ceniku tk storitev v notranjem in mednarodnem prometu. Naročnikom Enostavnega dostopa
pa ni omogočeno:
– klicanje na premijske storitve na številki 090,
– klicanje na številke 0881 xx x xx,
– onemogočena možnost izbire drugega operaterja za medkrajevne in mednarodne klice z
možnostjo trajne predizbire ali z uporabo predpone za izbiro operaterja, ko bo storitev
omogočena.

Telekom Slovenije, d.d.
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Sklepi o privatizaciji

Popravek

Pri objavi sklepa o privatizaciji družbe
Holding IMP d.o.o. Novo mesto, Slovenske
razvojne družbe d.d. –v likvidaciji, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 15. 11.
2002, Ob-81244 se manjkajoči tekst na
koncu pravilno glasi:

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba

na Ministrstvo za gospodarstvo v roku
15 dni od vročitve oziroma zadnje obja-
ve. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi d.d. – v likvidaciji,
Dunajska 160, Ljubljana.

Uredništvo

Objave gospodarskih
družb

Št. 003/02 Ob-81436
Po pooblastilu družbenika družbe AIG

Iskra d.o.o., Spodnji Log 48, Sava pri Litiji,
Alojz Iskra, stanujoč Spodnji Log 48, Sava
pri Litiji, objavlja STIS d.o.o., Ljubljana, Kav-
čičeva 64/a

javno zbiranje ponudb
za prodajo 26% poslovnega deleža

družbe AIG Iskra d.o.o., Spodnji Log 48,
Sava pri Litiji, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, vložek številka
1/02812/00.

Poslovni delež se ne bo prodal pod ce-
no 8,000.000 SIT.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno po-
nudbo z navedbo svojih podatkov in ponujeno
ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo se pošlje
na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva ulica 64/a,
Ljubljana s pripisom “Za razpis AIG Isra“.

2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega de-
leža po ponujenih pogojih, overjeno pri no-
tarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.

3. Vsi stroški prenosa poslovnega dele-
ža in stroški vpisa v sodni register bremeni-
jo kupca.

4. Ponudniki, ki na razpisu ne bo izbra-
ni, bodo pismeno obveščeni v roku 8 dni po
končanem zbiranju ponudb. Prodajalec si
pridržuje pravico, da z nobenim od ponu-
dnikov ne sklene pogodbe.

5. Podatki o finančno-materialnem sta-
nju AIG Iskra d.o.o. so interesentom na raz-
polago po predhodnem telefonskem dogo-
voru med delovnim časom v obdobju zbira-
nja ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljublja-
na, Kavčičeva 64/a.

STIS, d.o.o., Ljubljana

Št. 004/02 Ob-81608
Po pooblastilu družbenika družbe Asist

d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 23A, Sa-
vič Marjan, stanujoč Rožna dolina cesta
XXI/7b, Ljubljana, objavlja STIS d.o.o., Ljub-
ljana, Kavčičeva 64/a

javno zbiranje ponudb
za prodajo 20% poslovnega deleža

družbe Asist, avtomatizacija sistemov d.o.o.,
Ljubljana, ki je vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Ljubljani, vložek številka 1/29324/00.

Poslovni delež se ne bo prodal pod ce-
no 105,000.000 SIT.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in po-
nujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom “za razpis
Asist“.

2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega de-
leža po ponujenih pogojih, overjeno pri no-
tarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.

3. Vsi stroški prenosa poslovnega dele-
ža in stroški vpisa v sodni register bremeni-
jo kupca.

4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo iz-
brani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Proda-
jalec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.

5. Podatki o finančno-materialnem sta-
nju Asist d.o.o. so interesentom na razpoal-
go po predhodnem telefonskem dogovoru
med delovnim časom v obdobju zbiranja
ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljubljana,
Kavčičeva 64/a.

STIS d.o.o., Ljubljana

Ob-81751
Cap – invest, pooblaščena družba za

upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9,
v imenu in za račun pooblaščenih inve-
sticijskih  družb  NIKA  PID,  d.d.  in  NIKA
PID 2, d.d., obe s sedežem v Ljubljani,
objavlja

razpis
za zbiranje ponudb
za prodajo terjatev

NIKA PID, d.d. in NIKA PID 2, d.d. do
dolžnika Hipotekarna banka Brežice, d.d., v
stečaju, Cesta prvih borcev 48, Brežice, in
sicer:

1. Terjatev upnika NIKA PID 2, d.d., v
znesku 52,114.822,20 SIT;

2. Terjatev upnika NIKA PID, d.d., v zne-
sku 337,136.054,85 SIT;

3. Terjatev upnika NIKA PID, d.d., v zne-
sku 29,718.592,09 SIT.

Dolžnik Hipotekarna banka Brežice,
d.d., je od dne 19. 4. 2000 v stečajnem
postopku. Stečaj se vodi pred Okrožnim
sodiščem v Krškem pod opravilno številko
St 3/98.

Terjatev iz 1. točke je terjatev na podlagi
imetništva 5.340 lotov obveznic izdajatelja
Hipotekarna banka Brežice, d.d., oznake
HBO1, terjatev iz 2. točke pa na podlagi

34.545 lotov obveznic izdajatelja Hipote-
karna banka Brežice, d.d., oznake HBO1.
Terjatvi iz 1. in 2. točke sta po vsebini po-
drejeni terjatvi in se poplačata šele, ko so
poplačane navadne terjatve. Terjatev iz
3. točke je navadna terjatev.

Vsaka ponudba mora biti pisna in naj
obvezno vsebuje ponujeno ceno za vsako
od terjatev ter rok plačila in morebitna zava-
rovanja plačil.

Ponudba  naj  ponudnika  veže  vsaj
osem  dni  od  dne,  ko  naslovnik  prejme
ponudbo.

Ponudniki morajo svoje ponudbe dosta-
vijo v zaprti kuverti na naslov Cap – invest,
d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, s pripi-
som: “Ne odpiraj – za razpis”. Ponudba
mora prispeti na naslov prejemnika najka-
sneje v petek, dne 29. 11. 2002.

Cap – invest DZU ni vezan na ta razpis in
s terjatvami ves čas polno razpolaga. Prav
tako si v imenu obeh PID kot upnikov in
imetnikov terjatev pridržuje pravico, da ne
sprejme nobene od prispelih ponudb.

Cap – invest DZU bo glede izbire ponudni-
ka odločil v roku 8 dni šteto od dneva izteka
roka za zbiranje ponudb. V primeru izbire se
bo z izbranim ponudnikom sklenila ustrezna
pogodba, in sicer v roku nadaljnjih 8 dni.

Terjatve bodo prenesene (odstopljene)
kupcu (prevzemniku) z dnem plačila celot-
ne kupnine. Vse stroške povezane s preno-
som (odstopom) terjatev nosi prevzemnik
terjatev.

Cap - invest, pooblaščena
družba za upravljanje, d.o.o.,

Ljubljana

Javne prodaje delnic

Ob-81449
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.:
1. Prodajalec: Šepič Jože, Gradišče 51,

6243 Obrov.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 2,000.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Zadruga Resa z.o.o., Ce-

sta krških žrtev 67, 8270 Krško.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 2,000.000 SIT po delnici.
Ponudba  je  v  skladu  z  določbo

četrtega odstavka 7. člena Statuta Zava-
rovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoje-
čim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d.
in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-81813
V skladu s 445. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe, direktor družbe S & K,
d.o.o., Novo mesto, objavlja skrajšan

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe se zmanjša iz do-
sedanjih 5,110.706 SIT na 2,100.000 SIT.
Ob zmanjšanju osnovnega kapitala se pro-
porcionalno zmanjša revalorizacija iz dose-
danjih 4,490.812,46 SIT na 1,845.274
SIT.

Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

S & K, d.o.o., Novo mesto
direktor

Sklici skupščin

Ob-81507
Na podlagi 8. člena statuta Mlaj, Mizar-

stvo in tesarstvo Zadobrova, d.d., Sne-
berska c. 138b, Ljubljana Polje uprava
družbe sklicuje

7. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, 23. 12. 2002 ob

10. uri v prostorih družbe.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, imenuje se preštevalec glasov,
skupščini bo prisostvoval tudi notar Marjan
Kotar.

2. Obravnava in sprejem sklepa o preobli-
kovanju v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se del-
niška družba Mlaj, Mizarstvo in tesarstvo
Zadobrova, d.d., Sneberska c. 138b, Ljub-
ljana-Polje preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo s firmo Mlaj, Mizarstvo in te-
sarstvo Zadobrova, d.o.o., skrajšana firma
Mlaj Zadobrova, d.o.o., s sedežem v Zado-
brovi, Sneberska 138b, Ljubljana-Polje.

Osnovni kapital ostane po preoblikova-
nju v družbo z omejeno odgovornostjo enak
in bo znašal 92,988.000 SIT, razdeljen pa
bo na osnovne vložke družbenikov.

Dejavnost družbe ostane po preobliko-
vanju v družbo z omejeno odgovornostjo
enaka.

Vsakih 14.000 SIT v nominalni vrednosti
poslovnega deleža bo dalo družbeniku pri
glasovanju na skupščini en glas.

S preoblikovanjem v družbo z omejeno
odgovornostjo delničarji dosedanje delniške
družbe pridobijo namesto delnic v delniški
družbi poslovne deleže v družbi z omejeno
odgovornostjo, ki nastane s preoblikova-
njem in ki so po nominalni vrednosti enaki
skupni nominalni vrednosti delnic, katerih
imetnik je posamezni delničar v trenutku pre-

oblikovanja v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v
sodni register. S tem dnem pridobijo dota-
kratni delničarji, ki postanejo družbeniki, po-
slovne deleže v družbi z omejeno odgovor-
nostjo, ki po nominalni vrednosti ustrezajo
skupni nominalni vrednosti delnic, ki so jih
na dan skupščine imeli v lasti.

Družba se zavezuje, da bo v primeru, da
bo sklep o preoblikovanju v družbo z ome-
jeno odgovornostjo sprejet najmanj z veči-
no devetih desetin osnovnega kapitala, vsa-
kemu od delničarjev, ki bo prek zapisnika
ugovarjal preoblikovanju in bo v enem me-
secu po objavi vpisa o preoblikovanju za-
hteval, da družba odkupi njegov poslovni
delež, ta poslovni delež odkupila za primer-
no odškodnino.

Šteje se, da so delničarji, ki so glasovali
za sprejem tega sklepa, dali soglasje k pre-
oblikovanju v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Z dnem preoblikovanja v družbo z ome-
jeno odgovornostjo preneha veljati statut
delniške družbe ter stopi v veljavo družbena
pogodba. Preneha mandat članom nadzor-
nega sveta.

Dosedanji direktor delniške družbe na-
daljuje z delom kot direktor družbe z omeje-
no odgovornostjo do poteka mandata, to je
do maja 2005.

3. Obravnava in sprejem družbene po-
godbe.

Predlog sklepa: v skladu s sklepom o pre-
oblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo
se sprejme v obliki notarskega zapisa družbe-
na pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo v predlaganem besedilu.

4. Umik delnic Mlaj Zadobrova d.d. iz
organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Predlog sklepa: skladno s sklepom o
preoblikovanju, se umaknejo delnice Mlaj
Zadobrova d.d. iz organiziranega trga vre-
dnostnih papirjev.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati
s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Zadobrova, Sneberska c. 138b, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Mlaj, d.d.
uprava družbe

Št. 176 Ob-81523
Na podlagi Zakona o gospodarskih

družbah in Statuta družbe M club, Tovarna
konfekcije d.d. sklicuje uprava

7. sejo skupščine
družbe M club d.d. Velenje,

ki bo v ponedeljek, 23. 12. 2002 ob
14. uri na sedežu družbe, v Velenju, na
Koroški 37/a  in  predlaga  naslednji  dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Januša Štalekar,
za preštevalca glasov pa Edita Geratič in
Alojz Presker. Ugotovi se, da je na seji nav-
zoč vabljeni notar Srečko Gabrilo.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem predloga spre-

memb in dopolnitev Statuta družbe M club
d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve Statuta
družbe M club d.d. ter čistopis statuta, za-
radi uskladitve statuta z novelo Zakona o
gospodarskih družbah.

4. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o delu
uprave v poslovnem letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o delu uprave v poslovnem letu 2001.

5. Ugotovitev bilančne izgube za leto
2001 in sprejem sklepa o pokrivanju izgube
iz poslovnega leta 1996, 1998, 2000 in
2001 ter obravnava in sprejem sklepa o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2001.

Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da znaša bilančna izguba

na dan 31.12. 2001 42,447.606,25 SIT.
b) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se sprejme sklep, da se izguba iz leta:
– 1996 v višini 63,632.594,62 SIT s

pripadajočo revalorizacijo v višini
30,194.735 SIT,

– 1998 v višini 39,640.916,39 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
10,060.368 SIT,

– 2000 v višini 24,650.599,20 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
1,725.542 SIT,

– 2001 v višini 42,447.606,25 SIT na
dan 31. 12. 2002, pokriva na naslednji
način:

– v breme nerazdeljenega dobička iz
poslovnega leta 1999 v višini 474.357,12
SIT s pripadajočo revalorizacijo v višini
78.378 SIT,

– razlika pa v breme revalorizacijske-
ga popravka osnovnega kapitala.

c) Skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 ter jima podeli razrešnico.

6. Seznanitev skupščine o zamenjavi
predstavnika delavcev v nadzornem svetu.

Skupščina se seznani, da je zaradi od-
stopa predstavnice delavcev, v nadzorni svet
imenovan kot predstavnik sveta delavcev,
Ladislav Kaluža.

7. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 20. 12.
2002. Pooblaščenci morajo prijavi za ude-
ležbo priložiti tudi pisno pooblastilo.
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Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri na bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljav-
no sklepala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

M club d.d. Velenje
uprava

Ob-81802
Na podlagi 31. člena Statuta družbe in v

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje

16. skupščino družbe
Si.mobil, telekomunikacijske storitve,

d.d.
ki bo v ponedeljek 16. decembra 2002,

ob 11. uri v sejni sobi družbe Si.mobil d.d.,
v Ljubljani, Šmartinska c. 134b, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: v skladu s 35. členom
Statuta vodi delo skupščine predsednik nad-
zornega sveta. Za preštevalki glasov se iz-
volita Maša Devinar in Polona Zore.

Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Pod-
goršek.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se imenuje Erich Gnad.
3. Razno.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmar-
tinska 134b vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu s 31. členom Statuta
pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da upra-
va prejme prijavo najkasneje tri dni pred za-
sedanjem, to je do četrtka 12. decembra
2002. Delničar, ki je pravna oseba, izkaže
istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz
sodnega registra. Delničarjev pooblaščenec
v skladu s 34. členom Statuta uveljavlja svojo
glasovalno pravico s pisnim pooblastilom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v pone-
deljek 16. decembra 2002 ob 12. uri v sejni
sobi družbe Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Si.mobil d.d.
uprava družbe

Ob-81814
Na podlagi 7. člena Statuta družbe In-

grad Koncern d.d., uprava sklicuje

3. redno sejo skupščine družbe
Ingrad Koncern d.d., gradbeništvo,

inženiring, proizvodnja Lava 7, 3000
Celje,

ki bo dne 23. 12. 2002 ob 15. uri na
sedežu družbe v Celju, Lava 7, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Dušan Erjavec, za preštevalki
glasov pa Leontina Vrečko in Andreja Bed-
njički.

Seji prisostvuje vabljeni notar Marko Fink
iz Celja.

2. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost  družbe  se  razširi  in
uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 2/02).

b) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu, pooblašča pa nadzorni svet družbe
za sprejem čistopisa statuta družbe.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 ter leto 2000 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

a) Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: skup-
ščina se je seznanila z letnim poročilom za
leto 2001 ter leto 2000 z mnenjem revizor-
ja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da družba v letu 2001 ni ustvarila bilan-
čnega dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorici in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da se sprejme naslednji sklep: skup-
ščina podeli razrešnico direktorici družbe.

Skupščina podeli razrešnico nadzorne-
mu svetu.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Constantia MT&D d.o.o. iz
Ljubljane.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za novega člana
nadzornega sveta se imenuje Benčina To-
maž.

Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu
podjetja v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udele-
žbo in so deset dni pred zasedanjem skup-

ščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v
centralni register pri Klirniško depotni družbi
Ljubljana.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonu o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidence in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci z originalnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane-
ga pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Ingrad Koncern d.d.
direktor

Samo Štante

Št. 81/02 Ob-81818
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

2. skupščino
Sintal Dolenjska d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 23. 12. 2002
ob 9. uri v prostorih notarske pisarne Košak
Mirka, Ljubljana, Trg republike 3.

Za sejo skupščine predlaga upravitelja
naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe in izvoli-
tev delovnih teles za skupščino.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Likar Borut, prešte-
valec glasov Pilko Andrej, notar Košak Mi-
ro.

2. Poročilo nadzornega sveta družbe v
zvezi z letnim poročilom družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe v zvezi
z letnim poročilom družbe za leto 2001.

3. Pokrivanje izgube na dan 31. 12.
2001 v v išini 11,478.481 SIT v poslovnem
letu in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
– izguba na dan 31. 12. 2001 v višini

11,478.481 SIT leta 2001 se pokrije iz
dobička,

– skupščina družbe podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2001.

4. Sprememba statuta Sintal Dolenjska
d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

5. Seznanitev skupščine z odstopom čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delav-
cev in o izvolitvi novega člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev.

Predlog sklepa: sprejme se informacijo
o odstopu člana nadzornega sveta, pred-
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stavnika  delavcev  in  izvolitvi  novega
člana  nadzornega  sveta,  predstavnika
delavcev.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Dolenjska d.d., njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu. Poobla-
stilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Dolenjska d.d., Glav-
ni trg 3, Novo mesto.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
navedeni uri, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 9.30 na istem kraju.

Sintal Dolenjska d.d.
uprava

Ob-81926
Na podlagi prvega odstavka 284. člena

in prvega odstavka 286. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 7.4 točke statuta
Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzator-
jev in opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič
uprava na zahtevo delničarja AEG KuW Hol-
ding GmbH, Sickingenstrasse 71, Berlin,
ZR Nemčija sklicuje

8. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Kondenzatorji

d.d.,
ki bo 23. 12. 2002 ob 10. uri na sedežu

družbe Vajdova ulica 71, Semič.
Uprava na zahtevo delničarja objavlja na-

slednji dnevni red in predloge sklepov o
katerih bo odločala skupščina.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine: predsednika skupščine, dveh preš-
tevalcev glasov in notarja.

Predlog sklepa: po predlogu delničarja
AEG KuW Holding GmbH skupščina sprej-
me naslednji sklep: za predsednika skupšči-
ne se imenuje odvetnik Aleš Avbreht iz Ljub-
ljane, za preštevalca glasov pa Sonja Grabri-
jan Pavše in Jože Gusič. Na skupščino je
vabljen notar Janez Ferlež iz Črnomlja.

2. Spremembe statuta družbe in preči-
ščenega besedila statuta.

Predlog sklepa: delničar AEG KuW Hol-
ding GmbH predlaga skupščini v obravnavo
in sprejem spremembe statuta in prečišče-
nega besedila statuta družbe, ki je posledi-
ca izboljšanja in racionalizacije delovanja
uprave in nadzornega sveta družbe v pre-
dloženem besedilu:

Skupščina sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano spremenje-
no in dopolnjeno besedilo statuta, ki je v
celoti usklajeno z Zakonom o gospodarskih
družbah ter s katerim se v celoti nadomesti
prejšnje besedilo statuta z dne 21. 10.
2002.

Prečiščeno besedilo statuta je sestavni
del tega sklepa.

Sprejmejo se spremembe statuta družbe
v predlaganem besedilu.

3. Imenovanje in razrešitev članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: delničar AEG KuW Hol-
ding GmbH predlaga skupščini sprejem na-
slednjega sklepa: z dnem vpisa sprememb
statuta družbe z dne 23. 12. 2002 v sodni
register se razrešijo vsi člani nadzornega

sveta, ki zastopajo interese delničarjev
družbe, in sicer:

– Ani Klemenčič,
– Dušan Šešok,
– Rainer Gude.
Zaradi uskladitve sestave nadzornega

sveta z določili spremenjenega statuta
družbe se za nova člana nadzornega sveta,
ki zastopata interese delničarjev, z dnem
vpisa sprememb statuta družbe z dne
23. 12. 2002 v sodni register, imenujeta:

– Rainer Gude, rojen 11. 1. 1961, Rem-
stalerstr. 40, 13465 Berlin, ZR Nemčija in

– Hans – Ulrich Theobald, rojen 1. 4.
1969, Gutzkowstr. 3, 10827 Berlin, ZR
Nemčija.

Mandat članov nadzornega sveta je štiri
leta in začne teči z dnem vpisa sprememb
statuta z dne 23. 12. 2002 v sodni register.

Svet delavcev se seznani s spremembo
statuta, zaradi katere je potrebno odpokli-
cati dva člana nadzornega sveta, ki pred-
stavljata interese delavcev družbe in se ga
pozove, da znotraj svojih pristojnosti do dne
vpisa spremenjenega statuta družbe v sodni
register poskrbi za pravilno sestavo nadzor-
nega sveta.

Predlagatelj sklepov
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

in besedilom predlaganega statuta družbe
je na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obrazlo-
ženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, v korist katerih so delni-
ce družbe na dan 20. 12. 2002 vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je svojo udeležbo upra-
vi pisno prijavil najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenec delničar-
ja mora prijavi priložiti tudi pisno pooblasti-
lo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V prime-
ru organiziranega zbiranja pooblastil mora
biti le-to sestavljeno skladno z zakonom o
prevzemih.

Način glasovanja: glasuje se javno, z
glasovnicami, osebno oziroma po poobla-
ščencu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se bo ponovila iste-
ga dne ob 11. uri v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava

Ob-81941
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Eu-

rotehna poslovno trgovski sistem d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 21, sklicuje uprava družbe

5. redno skupščino
družbe Eurotehna, poslovno trgovski

sistem d.d.,

ki bo dne 23. 12. 2002 ob 14. uri v
prostorih družbe, na naslovu Ljubljana, Du-
najska 21, ter skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov kot sledi:

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se imenuje Cvetka Železnik, za preš-
tevalca glasov pa Peter Cvetko. Seji skup-
ščine bo prisostvovala vabljena notarka Na-
da Kumar.

2. Predložitev letnega poročila 2001 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi  in  nadzornemu  svetu  razrešnico,
s  katero  potrjuje  in  odobrava  delo  teh
dveh organov družbe v poslovnem letu
2001.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, za naslednje 4-letno mandatno ob-
dobje, skupščina imenuje Sergeja Racma-
na, Aleksandra Sekavčnika in predstavnika
delavcev. Mandat novoizvoljenim članom
prične teči s 3. 3. 2003.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina se določi v ne-
to višini po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

6. Imenovanje revizorske hiše za revidi-
ranje računovodskih izkazov za leto 2003.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasov-

no pravico lahko uresničijo delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo na sedežu podjetja
Ljubljana, Dunajska 21, vsaj tri dni pred se-
jo skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
na sedežu družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 14.30. V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Eurotehna d.d.
direktor

Ob-81951
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške

družbe Smelt, vodenje investicijskih projek-
tov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana –
Črnuče, uprava družbe objavlja sklic

9. seje skupščine
delničarjev družbe Smelt, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 23. 12. 2002 ob 10. uri v

sejni sobi v III. nadstopju upravne stavbe PC
Promont, Pot k sejmišču 30, Ljubljana –
Črnuče.

Dnevni red:
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1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupšči-
ne na podlagi poročila verifikacijske komisi-
je. Izvolitev predsednika skupščine in preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdi se tri člansko
verifikacijsko komisijo, izvoli se predsed-
nika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in poročilom nadzornega sveta za leto
2001.

3. Uporaba dobička.
Predlog sklepov:
3.1. Popravek sklepa 8. seje skupšči-

ne delničarjev: dobiček poslovnega leta
2000 v znesku 245,629.749,06 SIT se
razporedi:

– za pokrivanje revalorizacijskega po-
pravka izgube iz leta 1995 v višini
11,840.430 SIT,

– za pokrivanje revalorizane izgube iz le-
ta 1996 v višini 233,789.319,06 SIT. Raz-
lika revalorizirane izgube leta 1996 v višini
20,195.804,12 SIT se pokrije iz revalorizi-
ranega popravka osnovnega kapitala.

3.2. Na predlog uprave in na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se do-
biček poslovnega leta 2001 v višini
6,521.772,76 SIT razporedi za pokrivanje
izgube iz leta 1999 v višini 6,521.772,76
SIT.

4. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razre-
šnico za opravljeno delo v letu 2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje družba ITEO Abeceda
d.o.o. Ljubljana.

7. Nadomestilo za delo v nadzornem
svetu.

Predlog sklepa: nadomestilo za delo v
nadzornem svetu v letu 2001 znaša za pred-
sednika in namestnika predsednika nadzor-
nega sveta 120.000 SIT neto, za člana nad-
zornega sveta 80.000 SIT neto.

Gradivo za dnevni red s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na se-
dežu družbe Smelt d.d. Ljubljana – Črnu-
če, Pot k sejmišču 30, v tajništvu uprave
družbe vsak delovni dan od 8. do 13. ure
do dneva seje.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne – drugi sklic skupščine – dne 23. 12.
2002 ob 11. uri na istem kraju z istim
dnevnim redom. Na drugem sklicu skup-
ščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala (točka 11.6. Statuta
družbe).

Smelt d.d.
uprava družbe

Izvršbe
in zavarovanja

In 02/00101 IZ-19505
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 20. 3.

2002, opr. št. In 02/00101-4, je bil dne
11. 9. 2002 opravljen v korist upnika Zora-
na Radanoviča, Trg na stavbah 15, Litija,
rubež stanovanja št. 3, v izmeri 67,27 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Linhartova 94,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1379, vpisani
v vl. št. 1564, k.o. Bežigrad, last dolžnice
Mire Žibert, Linhartova 94, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2002

Z 2001/01985 IZ-19506
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01985 z dne 25. 9. 2002,
sta bila:

– triinpolsobno stanovanje št. 27, ki se-
stoji iz treh sob, kabineta, kuhinje, sanitarij,
balkona in drugih prostorov, v skupni izmeri

Objava sklepov skupščin

Ob-81452
Krona holding d.d., Štefanova 13a,

1000 Ljubljana, na podlagi 66. člena ZTVP
in pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja ob-
vestilo, da so bili na 11. seji skupščine dru-
žbe Krona holding d.d., ki je bila dne 6. 11.
2002 ob 10. uri v sejni sobi družbe DUS
Krona, d.o.o., Ljubljana, na Štefanovi 13a,
Ljubljana, sprejeti naslednji sklepi:

1. Izvolita se predsednik skupščine Mar-
ko Vavpetič in preštevalka glasov Mateja
Puklek Šketa. Seji prisostvuje vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta po predlogu, ki glasi:

1. Uskladi se termin »predsednik upra-
ve« v določilih statuta, tako da po novem
glasi »direktor«.

2. Spremeni se točka 6.4.1. statuta dru-
žbe Krona holding d.d., in sicer iz:

»Predsednik uprave je pooblaščen po-
večati osnovni kapital družbe v prvih petih
poslovnih letih po vpisu družbe v sodni regi-
ster za znesek 1.000,000.000 SIT:

v
»Direktor je pooblaščen povečati osnov-

ni kapital družbe v prvih petih poslovnih le-
tih po vpisu spremembe statuta v sodni re-
gister za 643,560.000 SIT:

3. Doda se točka 6.4.4.
»Nove delnice se lahko izdajo tudi delav-

cem družbe«.
3. Skupščina pooblašča direktorja dru-

žbe, da skladno s 6.4.2. točko statuta dru-
žbe Krona holding d.d., odloča o morebit-
nih prednostnih pravicah do novo izdanih
delnic, vključno z izključitvijo prednostne
pravice do novih delnic. Za svojo odločitev
direktor pridobi soglasje nadzornega sveta.

Zoper sklepe na skupščini ni bila napo-
vedana nobena izpodbojna tožba.

Krona holding d.d., Ljubljana

83 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Bičevje 7, Ljublja-
na, skupaj s pomožnimi prostori, z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih in napravah, ki služijo objektu kot ce-
loti ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnice Pavlin Karmen, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene dne 28. 8. 1996 s
prodajalko Marijo Funkl iz Ljubljane ter

– dvosobno stanovanje št. 22, ki obse-
ga kuhinjo, dve sobi, kopalnico, WC in
shrambo, v skupni izmeri 66,40 m2, ki se
nahaja v 2. nadstropju poslovno stanovanj-
skega objekta na naslovu Nazorjeva 12,
Ljubljana, ki je last zastavitelja, na podlagi
menjalne pogodbe, katero sta dne 23. 12.
1983 sklenila njegov pravni prednik HP Uni-
vit Uvoz izvoz, promet blaga na veliko, inže-
niring, Ljubljana, na eni in Služba družbene-
ga knjigovodstva v SR Sloveniji – Centrala v
Ljubljani, na drugi strani,

s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z
dnem 25. 9. 2002 zarubljena v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 73.500 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2002

Z 2002/01992 IZ-19508
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01992, ki ga je dne 18. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru – sklop
I/A, v izmeri 91,20 m2, ki predstavlja del
poslovnega objekta, stoječega na parc. št.
883/1, 885/5, 881/16, vl. št. 1770, k.o.
Črnuče, ki je last dolžnika, na podlagi po-
godbe št. 80/2000-GTC z dne 13. 11.
2000, sklenjene s prodajalcem Primorje,
d.d., Ajdovščina, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 70,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2002

Z 2002/01653 IZ-19533
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01653, ki ga je dne 22. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 35 v izmeri
54,32 m2, v IX. nadstropju stanovanjske hi-
še na Hudovernikovi 2, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 441/7, vl. št. 276, k.o. Poljan-
sko predmestje, s sorazmernim delom sku-
pnih prostorov, delov, objektov in naprav
ter funkcionalnega zemljišča stanovanjske-
ga objekta, ki je last dolžnice, na podlagi
notarskega zapisa pogodbe o priznanju la-
stninske pravice in darilne pogodbe, opr.
št. SV 1120/2001, zastavna pravica v ko-
rist upnika Okanović Osmana, Ulica bratov
Babnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,453.448 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

Z 2002/01979 IZ-19535
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01979, ki ga je dne 22. 10. 2002
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
2/I, vhod E, v skupni izmeri 41,35 m2, v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Resljeva c. 40, v Ljubljani, stoječi na parc.
št. 122/7-del, 191/2-del, 122/8-del,
191/4-del, 122/2-del, 191/5, 291/1,
192/1 in 192/4-del, vse k.o. Tabor, skupaj
s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, stavbišču in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 30. 1. 1995,
sklenjene med Jano Korošec kot prodajal-
ko in Saško Grušovnik in Srečkom Grušov-
nikom kot kupcema ter pravnomočnega
sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, o de-
dovanju z dne 9. 10. 1998, opr. št. II D
631/97 ter z vknjižbo prepovedi odsvojitve
in obremenitve, zastavna pravica v korist
upnika Okanović Osmana, Ul. bratov Ba-
bnik 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.060 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002

In 2002/00071 IZ-18075
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sklepa o izvršbi, opr. št. In 2002/00071
z dne 12. 8. 2002, opravilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
1/2 stanovanja v izmeri 86,13 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju dvostanovanjske
hiše v Mariboru, Pod vinogradi 22, last dol-
žnice Leopoldine Drobnak do 1/2 celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja št. 290/92 z dne 28. 2. 1992,
sklenjene s prodajalcem MTT Tovarna tka-
nin Melje, v korist upnice Republike Slove-
nije, Ministrstva za finance, za njeno denar-
no terjatev v višini 575.184,80 SIT.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2002

Z 2002/00709 IZ-19009
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
791/02 z dne 12. 7. 2002, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00709, dne 1. 10. 2002 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, poslovnega prostora, trgovskega lo-
kala št. 6-N, v izmeri 36,668 m2, ki se na-
haja v prvem nadstropju poslovne stavbe
(ICM) v Mariboru, Partizanska 13/a, stoje-
če na parc. št. 1206/1; pripisani k vložni št.
1262, k.o. Maribor Grad, last dolžnice
Gradbit, družba za gradbeništvo in projekti-
ranje, d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe
št. 01/99 z dne 15. 12. 1999, sklenjene s
prodajalcem Aleksandrom Kolarjem, v za-
varovanje denarne terjatve upnice Nove LB,
d.d., Ljubljana, v višini 2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2002

Z 2002/00630 IZ-19028
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 662/02 z dne 20. 6. 2002, s

sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00630 z dne 9. 10. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega stanovanje št. 15 v
izmeri 59,28 m2, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Mej-
na ulica 58, v Mariboru, ki leži na parc. št.
3139, pripisana vl. št. 2070, k.o. Pobrežje,
ki je v celoti last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2002, v
korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, reg.
G.m.b.H., s sedežem Bahnstrasse 22,
Eberndorf, Republika Avstrija, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v višini 25.000 EUR
s pp v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2002

Z 2002/00566 IZ-19518
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00566 z dne
10. 9. 2002, je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 1, v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Vrbanska c.
28/b, v skupni izmeri 52,42 m2, s pripa-
dajočo kletno shrambo št. 1 v izmeri
5,50 m2, ki stoji na parc. št. 88, k.o. Koro-
ška vrata, s solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih, napravah objekta in
na zemljišču na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last Mateja
Bultauzerja do celote, na naroku dne
10. 9. 2002 zarubljena v korist upnice No-
ve KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,400.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2002

Z 02/00935 IZ-19547
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00935 z dne
25. 10. 2002, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 4 v I. nadstropju stanovanjske
hiše Koroška c. 26 v Mariboru, v izmeri
33,98 m2, ki stoji na parc. št. 1606, k.o.
Maribor-grad, s solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih, napravah objekta in
na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2002

Z 02/00948 IZ-19548
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00948 z dne
25. 10. 2002, je bila ustanovljena na:

– poslovnem prostoru za pisarniško de-
javnost v izmeri 1.072,95 m2, v celotnem
desnem kareju (proti Dravi), V. nadstropju,
brez skupnih prostorov in naprav, ki služijo
objektu kot celota (vertikalna jedra, stopni-
šča, dvigala itd.), v TPC City Maribor, zgra-
jenem na parc. št. 1771, k.o. Maribor-grad;

– desetih parkirnih mestih v 4. kleti pod-
zemne garaže pod TPC City Maribor, in si-
cer od št. 135 do 140 in od št. 176 do
179, ki so last dolžnika, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 135-042/263-96 – prod. z
dne 3. 12. 1996,

za zavarovanje upničine denarje terjatve
v višini do 200,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2002

T 92/00861 IZ-19552
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00861 z dne
25. 10. 2002, je bila ustanovljena na lokalu
št. L1 v skupni izmeri 100,72 m2, od tega v
pritličju 62,44 m2, v kletni etaži 29,60 m2,
in notranje stopnišče 8,68 m2, v stanovanj-
sko poslovnem objektu GPS1, vhod iz pod-
hoda Cankarjeva ul., ki stoji na parc. št.
1208/2, k.o. Maribor-grad, s solastninsko
pravico na zemljišču na katerem objekt stoji
in pravico do uporabe dela funkcionalnega
zemljišča kot gostinski vrt, ki je last dolžni-
ka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
77-104/2001 z dne 19. 7. 2001, za zava-
rovanje upničine denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2002

Z 02/00147 IZ-18105
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/000147, ki ga je dne 20. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na dolžniku Gorazdu
Kišu lastni 1/2 nepremičnini, ki ni vknjiže-
na v zemljiški knjigi, in sicer levem pritlič-
nem krilu stavbe, pripisane pri vl. št. 366,
k.o. Šentjanž pri Dravogradu, v skupni
izmeri 69,55 m2, ki je last dolžnika Goraz-
da Kiša do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 9. 1998, sklenjene
med prodajalcem Prostovoljnim gasilskim
društvom Šentjanž pri Dravogradu, matič-
na št. 5121906, in kupcema dolžnikom
Gorazdom Kišem in Marjanco Kiš, oba
stan. Meža 154a, Dravograd, zastavna
pravica v korist upnice Republike Slove-
nije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, DURS,
DU Maribor, izpostava Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 153.599,87
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 9. 2002

Z 02/00084 IZ-19496
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s

sklepom opr. št. Z 02/00084 z dne 11. 10.
2002 v izvršilni zadevi zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice Banke Celje d.d.,
Celje, do dolžnika GTP d.o.o. Šmarje pri
Jelšah, z zastavno pravico na podlagi spo-
razuma strank z rubežem nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
251. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju,
v zvezi s 122. členom Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zava-
rovanju, opravilo rubež in popis nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
poslovnega prostora v pritličju v izmeri
201,46 m2 ter poslovnega prostora v I. nad-
stropju v izmeri 51,33 m2, oba locirana v
poslovno stanovanjskem objektu Šmarje, v
Šmarju pri Jelšah, in želi na zemljišču parc.
št. 44/5, 44/37 in 44/40, k.o. Šmarje pri
Jelšah, katerih lastnik je dolžnik na podlagi
pogodbe, ki jo je dne 16. 5. 1994 sklenila
družba Gea Biro d.o.o., Titova 87, Sloven-
ska Bistrica in družba Trgo Šmarje d.o.o.,
Šmarje n.h., Šmarje pri Jelšah, ter na pod-
lagi notarskega zapisa pogodbe o prenosu
poslovnega deleža opr. št. SV 681/99 z
dne 17. 11. 1999, ki so ga sklenili Strašek
Vincenc kot prodajalec, dolžnik kot kupec
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in družba Trgo Šmarje d.o.o., Šmarje pri
Jelšah kot udeleženec.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 15. 10. 2002

Z 157/2002 IZ-15073
Na podlagi sklepa opr. št. Z 157/2002,

ki ga je dne 18. 7. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila ustanovljena na
stanovanju v stanovanjski hiši Šuštarjeva 26
v Trbovljah, št. 1, v nizkem pritličju, v skupni
izmeri 50,57 m2, ki je last zastavitelja Mizori
Damjana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 9. 3. 2000, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Zasavje d.d. Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25/c, Trbovlje, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 7. 2002

Z 90/2002 IZ-19489
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, do dolžnika ASC 2000, Ljubija 11, Mo-
zirje, je bila po sklepu naslovnega sodišča,
opr. št. Z 90/2002 z dne 5. 9. 2002, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dol-
žnika v višini 5,000.000 SIT s pripadki, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na dvoinpolsobnem stanovanju št. 13, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ša-
lek 93, v skupni izmeri 72,94 m2, ki stoji na
parc. št. 2193/1, vl. št. 712, k.o. Velenje,
kjer je že vpisana pravica uporabe na inve-
stitorja Vegrad, d.d., katerega lastništvo za-
stavitelja kot kupca dokazujeta s kupopro-
dajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
887/04/93-A z dne 19. 4. 1993, sklenje-
no z RLV Velenje, kot prodajalcem.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 10. 2002

IZ-82044
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2495/02 z dne
28. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 6 v izmeri 61,75 m2, v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Domžalah, Miklošiče-
va 3, ki stoji na parc. št. 4020, k.o. Domža-
le, ki obsega 2 sobi, kuhinjo, kopalnico z
WC, predprostor, loggio in klet, last zastavi-
teljev Čož Karla in Antonije, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št.
36200-143/92-3/RZ z dne 10. 8. 1992 in
aneksa št. 1 z dne 22. 8. 2002, sklenjenih
s prodajalko Občino Domžale, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Daniela Makšana in solidarne-
ga poroka Tomislava Makšana, v višini
29.900 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

IZ-82045
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2509/02 z dne
29. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 40, v IV. nadstropju zgradbe na naslovu
Vošnjakova 5 v Ljubljani, v izmeri 57,08 m2,

ki obsega tri sobe, kuhinjo, kopalnico z WC,
predsobo, zaprto ložo, pa tudi pripadajočo
klet, s solastnisnko pravico na skupnih de-
lih, objektih in napravah, in na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 749, vpisanem pri vl. št. 1180, k.o. Aj-
dovščina, last dolžnikov Marjete Sonje Čad
in Jožeta Čada iz Ljubljane, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 10.
2002 s prodajalko Marijo Kolbe iz Ljublja-
ne, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarnih terjatev v višini 5,000.000 SIT
s pripadki in 5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-82046
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2510/02 z dne
29. 10. 2002, je bilo enosobno stanovanje
v sedmem nadstropju, s številko 706, v sta-
novanjskem bloku na naslovu Smrtnikova 4,
Ljubljana, ki stoji na stavbišču parc. št.
951/240, k.o. Dravlje, ki obsega kuhinjo
10,06 m2, sobo 18,15 m2, predsobo
5,97 m2, kopalnico z WC 5,20 m2, balkon
1,85 m2 in klet 1,25 m2 in pripadajoči delež
funkcionalnega zemljišča in skupnih prosto-
rov in naprav na stanovanjskem bloku, last
dolžnikov Karoline in Štefana Rozmana ter
zstaviteljice Ane Rozman, vsakega do 1/3,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 9. 2000, sklenjene s prodajalko Boso
Panić, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarnih terjatev v višini 4,440.000 SIT
s pp in 2,960.000 s pp.

IZ-82047
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2513/02 z dne
29. 10. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 11 v izmeri 78,60 m2, v II. nadstropju, II.
stopnišče v smeri vzhod-zahod stanovanj-
skega objekta T-2 v stanovanjski stavbi na
Gotski ulici 14 v Ljubljani, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na kate-
rem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št.
809/27, vpisani pri vl. št. 850 k.o. Dravlje,
last dolžnika Jerneja Cimperška iz Ljublja-
ne, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene pod odložnim pogojem po
59. členu Obligacijskega zakonika z dne
18. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem Go-
ranom Brankovičem, Gotska 14, Ljubljana,
v notarskem zapisu notarja Mira Bregarja iz
Litije, opr. št. SV 677/2002, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 16,000.000 SIT s pp.

IZ-82048
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2518/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
z oznako I.S11, ki se nahaja v I. nadstropju,
stanovanjskega bloka z oznako C na naslo-
vu Poklukarjeva 27, Ljubljana ter na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na zemljišču parc. št. 1255/1, 1257/1,
1258/1, 1259/1, 1254/1, 1253, 1256,
1258/4, 1259/4, 1260/3 in 1125/4 vse

vpisane v vl. št. 3433 k.o. Vič, last dolžnice
Gnezda Alenke, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 27. 9. 2002, sklenjene s pro-
dajalcem Mustar Andrejem, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pripadki.

IZ-82049
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2523/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 9, v III. nadstropju v stanovanjski hiši na
Prušnikovi 47, sedaj Selanovem trgu 5 v
Ljubljani v izmeri 57,08 m2, ki obsega kuhi-
njo v izmeri 7,29 m2, sobo v izmeri 12 m2,
sobo v izmeri 24,36 m2, hodnik v izmeri
5,72 m2, kopalnico v izmeri 4,86 m2, bal-
kon oziroma teraso v izmeri 1,30 m2 ter
druge prostore v izmeri 1,55 m2, s sola-
stninsko pravico na skupnih delih, objektih
in napravah, ter na stavbenm funkcional-
nem zemljišču, stoječem na parc. št.
436/2, vl. št. 1004, k.o. Šentvid, last dol-
žnice Barbare Peternelj, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 14. 10. 2002,
sklenjene s prodajalko Ljudmilo Mikiša iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT s pripadki.

IZ-82050
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2524/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje v pritličju v prodajni površini 52,67 m2,
z atrijem v površini 34,03 m2, s kletnim pro-
storom 4,55 m2 in parkirnim mestom št. 208
v garažni kleti, v stanovanjski stavbi v Trzinu,
Ljubljanska cesta 13 F, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah sta-
novanjske stavbe, stoječe na parc št.
111/8, vl št. 218, parc. št. 110/4, vl. št.
775 ter na parc. št. 1600/10, vl. št. 1558,
vse k.o. Trzin, last Patricia Bulića in Jožice
Murko Bulić iz Ljubljane, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 365/01 z dne 22. 8. 2001
ter dodatka k prodajni pogodbi št. 365/01
z dne 27. 9. 2002, ki sta ju sklenila s pro-
dajalcem SGP Kraški Zidar d.d. in IN.CO
d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.

IZ-82053
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2528/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo na stanovanje št. S
12 v drugem nadstropju objekta 118, v
izmeri 47,56 m2 in parkirnim mestom št. 63
s solastninsko pravico na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 2110/11 in 2110/12 k.o. Vič,
last dolžnika Miroslava Jagra in zastavitelji-
ce Brede Jager, na podalgi prodajne po-
godbe št. 13/2002 z dne 28. 3. 2002,
sklenjene s prodajalcem MIJAX d.o.o., Ljub-
ljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-



Stran 8048 / Št. 99-100 / 22. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nje denarne terjatve v višini 10,100.000
SIT s pripadki.

IZ-82056
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2531/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 22, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Partizanska 10B, Rakek, s
solastninsko pravico na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 448, v vl. št. 1523 k.o. Rakek, last
dolžnice Lovko Kornelije, na podlagi me-
njalne pogodbe z dne 14. 10. 2002, skle-
njeno s Simono Kebe iz Rakeka, zastavlje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 3,500.000 SIT s pripadki.

IZ-82059
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2532/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo stanovanje št. 45 v
izmeri 30 m2, v II. nadstropju stanovanjske-
ga objekta na naslovu Klavčičeva 12 v Kam-
niku, s pripadajočim kletnim prostorom št.
45 v izmeri 2,47 m2, z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
453/3, k.o. Podgorje, last dolžnikov Av-
guštin Dragice in Roka iz Ljubljane, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9.
2002, sklenjene s prodajalcema Humar
Marjanom in Romano iz Kamnika, zastavlje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih ter-
jatev v višini 1,557.500 SIT s pripadki in
2,892.500 SIT s pripadki.

IZ-82063
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2534/02 z dne
30. 10. 2002, je bilo dvoinpolsobno stano-
vanje št. 92, v 9. nadstropju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Brodarjev trg 15 v Ljub-
ljani, ki obsega hodnik v izmeri 7,30 m2,
sobo v izmeri 17,93 m2, sobo v izmeri
14,69 m2, sobo v izmeri 8,71 m2, kuhinjo v
izmeri 10,73 m2, sanitarije v izmeri 4,32 m2,
zastekljen balkon v izmeri 4,18 m2 in kletni
prostor št. 92 v izmeri 2,15 m2, vse v sku-
pni izmeri 70,01 m2, s sorazmernim sola-
stninskim deležem na skupnih delih, objek-
tih in napravah, ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
1100, 1097, 1095/1, 1099, 1098 in
1095/3 k.o. Moste, last dolžnika Maria
Krajnčeca in zastaviteljice Julijane Stanko-
vić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 10. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Kokalj Milanom, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6,000.000 SIT s pp.

IZ-82065
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1252/2002 z dne
14. 11. 2002 sta bila poslovna prostora št.
15 in 16 v izmeri 42,06 m2 neto, ki se na-
hajajo v II. nadstropju, s pripadajočimi dele-

ži skupnih prostorov hodnika v izmeri
5,93 m2, sanitarij v izmeri 2,82 m2 ter avle,
stopnišča in dvigala v izmeri 4,80 m2, po-
slovnega objekta z vhodom iz Strossmaye-
rjeve ulice 026, ki leži na parceli številka
1468/1, 1466/2, 1469/2, 1466/1,
1467, 1474/1, 1474/2, 1474/4 in
1469/3, katastrska občina Maribor-grad,
last dolžnika Lecot d.o.o., Trniče 054 B,
Marjeta na Dravskem polju, na podlagi po-
godbe z dne 30. 9. 2002, sklenjene s Mel-
tal Rado Snežič d.n.o., kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
tolarske protivrednosti 28.000 EUR s pri-
padki in za zavarovanje bodoče in pogojne
denarne terjatve v višini največ
1,600.776,40 SIT s pripadki.

IZ-82066
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa – potrditve sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV
1267/2002 z dne 18. 11. 2002 in spora-
zuma o zavarovanju denarne terjatve z dne
18. 11. 2002 so:

– stanovanje št. 19 v izmeri 54,15 m2 v
III. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Gosposvetski cesti 3 v Mariboru, pri čemer
večstanovanjska stavba stoji na parceli št.
1399, vl. št. 1627, k.o. Koroška vrata, ka-
terega solastnika sta Danilo Cvetko do
65/100 in Justina Cvetko do 35/100 oba
iz Maribora, Smetanova ulica 40, vsak do
1/2, na temelju sodne poravnave Okrožne-
ga sodišča v Mariboru opr. št. II P
416/2002 z dne 9. 7. 2002,

– stanovanje št. 3, garsonjera tip “B” v
pritličju objekta “A” vzhod v izmeri 29,90 m2

v Zdravkovi ulici 18, skupaj s shrambo št.
45 v kleti v izmeri 2,61 m2 ter zelenico-tera-
so v izmeri 23 m2, pri čemer objekt stoji na
parceli št. 2196/1, vl. št. 2912 k.o. Pobre-
žje, katerega lastnik je Društvo distrofikov
Slovenije iz Ljubljane, Linhartova 1, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 488/49-01
z dne 15. 1. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Gama d.o.o. iz Maribora,

– stanovanja št. 2, garsonjera tip “A” v
pritličju objekta “A” vzhod na Zdravkovi ulici
18 v Mariboru v izmeri 32,61 m2, s shram-
bo št. 43 v kleti v izmeri 2,61 m2, shrambo
pred vhodom v izmeri 3,53 m2 ter zeleni-
co-teraso v izmeri 21 m2, pri čemer objekt
stoji na parceli št. 2196/1, vl. št. 2912,
k.o. Pobrežje. Lastnik nepremičnine je
Društvo distrofikov Slovenije iz Ljubljane,
Linhartova 1, ki je nepremičnino kupil s ku-
poprodajno pogodbo št. 488/48-01 z dne
15. 1. 2002, sklenjeno z Gama d.o.o. iz
Maribora,

– poslovnega prostora v pritličju objekta
“A” zahod v Zdravkovi ulici 14 v Mariboru v
izmeri 88,16 m2, s shrambo št. 50 v kleti v
izmeri 2,40 m2 ter zelenico-teraso v izmeri
39,68 m2, pri čemer stoji objekt na parc. št.
2196/1, vl. št. 2912, k.o. Pobrežje. La-
stnik nepremičnine je Društvo distrofikov
Slovenije iz Ljubljane, Linhartova 1, ki je
nepremičnino kupil s kupoprodajno pogod-
bo št. 488/50-01-L z dne 15. 1. 2002,
sklenjeno z Gama d.o.o. iz Maribora,

vse zastavljeno v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4 za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 10,089.000 SIT
s pp.

IZ-82067
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa – potrditve sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV
1268/2002, z dne 18. 11. 2002 in spora-
zuma o zavarovanju denarne terjatve z dne
18. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 4 v
izmeri 54,54 m2 v pritličju večstanovanjske
stavbe v Majeričevi ul. 012 v Mariboru, pri
čemer večstanovanjska stavba stoji na parc.
št. 1399, vl. št. 1627, k.o. Koroška vrata,
katerega lastnica je Branka Sternad, Majeri-
čeva ul. 012, Maribor, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 0464-12/91 z dne
5. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem TAM
Maribor, družba za upravljanje in financira-
nje d.d. iz Maribora, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovšči-
na 4, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 4,175.000 SIT s pripadki.

IZ-82068
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptu-
ja, opr. št. SV 472/02 z dne 14. 11. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabi-
netoma št. 43 v skupni izmeri 84,10 m2, ki
se nahaja v sedmem nadstropju, s kletnim
prostorom št. 43, v izmeri 4,16 m2, vse v
stanovanjskem objektu v Mariboru, Železni-
kova ulica 18, last dolžnika Šprah Jožeta do
ene polovice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe opr. št. SV 271/02-1 z dne 13. 3.
2002, sklenjene s prodajalko Šelih proizvo-
dno in trgovsko podjteje d.o.o. Dobrava 3c,
3210 Slovenske Konjice, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,330.000 SIT s pripadki.

IZ-82069
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV
1111/2002 z dne 8. 11. 2002, so stano-
vanja:

– številka 5 v izmeri 35,12 m2 v Dolin-
škovi ulici 2 v Rušah, v večstanovanjski hiši,
ki stoji na parceli številka 932, dvorišče v
izmeri 415 m2 in stanovanjska stavba v izme-
ri 173 m2, pripisani vložni številki 1052 k.o.
Ruše,

– številka 5 v izmeri 34,56 m2 in številka
8 v izmeri 34,56 m2, v večstanovanjski hiši
v Ulici Pohorskega bataljona 11, ki stoji na
parceli številka 935, dvorišče v izmeri
533 m2, stanovanjska stavba v izmeri
224 m2, pripisani vložni številki 1052 k.o.
Ruše,

– številka 7 v izmeri 59,34 m2 in številka
9 v izmeri 58,74 m2, v večstanovanjski hiši
v Ulici Pohorskega bataljona 9, ki stoji na
parceli številka 936, dvorišče v izmeri
651 m2, stanovanjska stavba v izmeri
224 m2, pripisani pri vložni številki 1052
k.o. Ruše,

– številka 11 v izmeri 71,91 m2 v večsta-
novanjski hiši v Ulici Pohorskega bataljo-
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na 5, ki stoji na parceli številka 938, stano-
vanjska stavba v izmeri 377 m2, dvorišče v
izmeri 358 m2, pripisani pri vložni številki
1052 k.o. Ruše,

katerih lastnik je Bokan Anton, stanujoč
Maribor, Pod vinogradi 48, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 26. 6. 1996,
sklenjene s prodajalko YUCONTA d.o.o.,
dodatno zastavljena v korist upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, skupaj
s prepovedjo odsvojitve in obremenitve, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.

IZ-82070
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opravilna številka SV
1131/2002 z dne 14. 11. 2002 je dvoso-
bno stanovanje z oznako L2. 3. 01, v izmeri
63,43 m2, v tretjem nadstropju, s pripada-
jočo kletno shrambo z oznako KB22 v izmeri
2,87 m2 v prvi podzemni kletni etaži, s sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah objekta in na zemljišču na kate-
rem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjsko poslovnega objekta Mirni zaliv
v Mariboru, ob Koroški cesti, zgrajenega na
parcelah številka 1824/3, 1822/2,
1822/1, 1821/3, 1821/2, 1797/1,
1794/1, 1794/2, 1795/11 in 1795/10
vse k.o. Koroška vrata, katerega lastnica je
dolžnica ter zastaviteljica Kumperščak Ta-
tjana, rojena dne 30. 10. 1926, stanujoča
Maribor, Pasterkova ulica 3, na podlagi pro-
dajne pogodbe številka 83 z dne 25. 10.
2002, sklenjene s prodajalko KBM Invest,
družbo za investiranje v nepremičnine
d.o.o., zastavljeno v korist upnice Nove
KBM d.d., Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,900.000 SIT s pp.

IZ-82071
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1318/02 z dne
13. 11. 2002, je bilo zastavljeno trisobno
stanovanje v II. in III. nadstropju št. E-211,
skupne prodajne površine 76,06 m2, in si-
cer stanovanje v velikosti 73,18 m2 in atrij v
velikosti 19,20 m2, ki se nahaja v poslov-
no-stanovanjskem objektu s podzemnimi ga-
ražami v soseski Dravske terase v Mariboru
(Koroška, Lavričeva, Strma ulica), ki stoji na
zemljišču parc. št. 1979/1, 1979/2,
1979/3, 1979/4 in 1979/5, vse k.o. Ko-
roška vrata, s pripadajočo shrambo št.
S-E-211 v velikosti 2,16 m2 in enim garaž-
nim mestom št. K3-GM 30 v velikosti 13 m2,
vse last zastaviteljice Nade Vajngerl, Shake-
spearova 2, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4233-75/02, sklenjene dne
15. 10. 2002 s Stanovanjskim skladom Re-
publike Slovenije, javnim skladom. Stano-
vanje je zastavljeno v korist upnika Stano-
vanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljublja-
na, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,932.071 SIT s pripadki.

IZ-82072
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1340/02 z dne
18. 11. 2002, je bilo zastavljeno stanova-

nje št. 3, v skupni izmeri 28,93 m2, v II.
nadstropju, vhodu št. I, v stanovanjskem ob-
jektu s podzemnimi parkirišči Linhartov dvor,
s pripadajočo kletno shrambo in kletnim ga-
ražnim prostorom v celoti, ki je last zastavi-
telja Petra Lapajneta, na podlagi prodajne
pogodbe št. 2.N-III/I-436.02, sklenjene
dne 30. 6. 2000, dodatka št. 1 z dne
11. 10. 2000, in dodatka št. 2 z dne 1. 2.
2002, sklenjenih s prodajalcem GL Pons,
gradnje in promet z nepremičninami d.o.o.
iz Ljubljane ter potrdila o poravnavi kupnine.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
odobritve kredita, s pripadki.

IZ-82073
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1022/02 z dne
13. 11. 2002, je nepremičnina, dvoinpol-
sobno stanovanje št. 11, v izmeri 68,15 m2,
s pripadajočo kletno shrambo v izmeri
3,28 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Knafelčeva
ul. 28, stoječe na parc. št. 1621/1, vpisani
v vl. št. 1317, k.o. Spodnje Radvanje, last
zastaviteljev Zorana in Jadranke Grgić, oba
stan. Knafelčeva ul. 28, Maribor, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Projekt MR Maribor, dne 31. 10. 1991, z
dodatkom z dne 2. 10. 2002 ter aneksom z
dne 30. 10. 2002, zastavljena v korist upni-
ce Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
31.400 EUR s pripadki.

IZ-82077
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora opr. št. SV 1024/02 z dne 13. 11.
2002, je nepremičnina, dvoinpolsobno sta-
novanje št. 4, v izmeri 66,43 m2, s pritikli-
nami, ki se nahaja v I. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Majcigerjeva ul. 3,
stoječe na parc. št. 942/1, vpisani v vl. št.
1488, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžni-
kov Davorina in Jožice Cvilak, oba stan.
Majcigerjeva ul. 3, Maribor, na podlagi ku-
pne pogodbe, sklenjene dne 3. 12. 1997,
z dodatkom z dne 9. 10. 2002, s prodajal-
cema Janezom in Sonjo Vidovič, zastavlje-
na v korist upnice Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 66.500 EUR s pripadki.

IZ-82079
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1032/02 z dne
14. 11. 2002, je nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 2, v izmeri 39,65 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Dogoška 63, stoječe na parc. št.
1943/2, k.o. Tezno, last zastavitelja Saše
Širovnika, stan. Hrastje 74, Limbuš, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene s proda-
jalko Občino Maribor, dne 22. 10. 1993 in
pravnomočnega sklepa o dedovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru opr. št. II D
662/2000 z dne 23. 11. 2000, zastavlje-
na v korist upnice Posojilnice – Bank Bo-
rovlje, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Ferlach/Borovlje, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.

IZ-82083
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV – 4086/2002 z dne
12. 11. 2002, so bile nepremičnine, in
sicer:

– garsonjera št. 12, v IV. nadstropju sta-
novanjskega bloka na Tomšičevi ulici 3, Slo-
venj Gradec, v izmeri 32,54 m2 vseh stano-
vanjskih in pomožnih prostorov, v lasti Vasje
Hribernika, na podlagi darilne pogodbe z
dne 24. 10. 2002, sklenjene z Danielo Hri-
bernik kot darovalko,

– garsonjera št. 8, v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka na Partizanski ulici 8/a v
Slovenj Gradcu, v izmeri 23,24 m2 vseh sta-
novanjskih in pomožnih prostorov, v lasti
Vasje Hribernika, na podlagi darilne pogod-
be z dne 24. 10. 2002, sklenjene z Danie-
lo Hribernik,

– trisobno stanovanje št. 3, v I. nadstro-
pju stanovanjske hiše na Mariborski cesti
23 v Dravogradu, v izmeri 73,34 m2, v lasti
Vasje Hribernika, na podlagi darilne pogod-
be z dne 24. 10. 2002, sklenjene z Danie-
lo Hribernik,

– trisobno stanovanje št. 10, v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Robindvo-
ru 46 v Dravogradu, v izmeri 79 m2, v lasti
Vasje Hribernika, na podlagi darilne pogod-
be z dne 28. 10. 2002, sklenjene z Danie-
lo Hribernik kot darovalko,

– dvosobno stanovanje št. 12, v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Robindvo-
ru 48, v Dravogradu, v izmeri 60,57 m2, v
lasti Vasje Hribernika, na podlagi darilne po-
godbe z dne 24. 10. 2002, sklenjene z
Danielo Hribernik kot darovalko,

– dvosobnega stanovanja št. 6, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Mariborski
cesti 1 v Dravogradu, v izmeri 65,02 m2, v
lasti Vasje Hribernika, na podlagi darilne po-
godbe z dne 10. 11. 2002, sklenjene z
Danielo Hribernik kot darovalko,

zastavljeno v korist upnice BKS Leasing
d.o.o. za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 73.000 EUR s pripadki.

IZ-82086
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane, opr. št. SV-4091/2002 z dne 14. 11.
2002, je bilo štirisobno stanovanje v izmeri
80,06 m2, v prvem nadstropju stanovanj-
skega objekta 21 na naslovu Preloge 6 (prej
Šmartno 44), stoječega na parc. št. 87/1,
88/3, 88/8 in 88/9, vse k.o. Šmartno pod
Šmarno goro, pripadajoča garaža v izmeri
15,96 m2 in dovoz h garaži–atrij v izmeri
30,47 m2, skupaj s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo stanovanjski
hiši kot celoti ter deležem stavbišča in fun-
kcionalnega zemljišča, v solasti zastaviteljev
Davida Dovgana, Prem 44 in Klavdije Pet-
ač, Vikrče 6 A, vsakega do 1/2, na podlagi
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kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11. 2002,
sklenjene z Rankom Nikolićem in Karmen
Kelenc, oba Šmartno 44, Ljubljana, kot pro-
dajalcema, zastavljeno v korist upnice Slo-
venske investicijske banke d.d., Čopova 38,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 64.608,85 EUR v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pripadki.

IZ-82089
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljublja-
ne opr. št. SV 1912/02 z dne 13. 11. 2002,
je bilo stanovanje št. 8, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Bra-
tovževa ploščad 26, Ljubljana, v skupni izmeri
30,93 m2, last zastaviteljice Ljubice Kralj (ro-
jene Horvat), zastavljeno v korist upnika Dra-
gana Tasunovića za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 24.200 EUR s pripadki.

IZ-82091
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1913/02 z dne 13. 11.
2002, je bilo stanovanje št. 7, v I. nadstro-
pju in soba v mansardi stanovanjske hiše,
stoječe na parc. št. 2187/1, 2187/2 in
2186/11, vpisane v vložku št. 720 k.o.
Raven, v skupni izmeri 30,41 m2, last zasta-
viteljice Božane Faganel, zastavljeno v ko-
rist upnika Tasunović Dragana za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 6.400 EUR s
pripadki.

IZ-82092
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1929/02 z dne 14. 11.
2002, je bilo stanovanje št. 36, ki se nahaja
v 8. nadstropju stanovanjske hiše na naslo-
vu Bratovševa ploščad 24, Ljubljana, v sku-
pni izmeri 74,70 m2, last zastavitelja Kalino-
vić Dragana, zastavljeno v korist upnika Ta-
sunović Dragana za zavarovanje denarne
terjatve v višini 52.800 EUR s pripadki.

IZ-82093
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 1938/02 z dne 15. 11.
2002, je bilo stanovanje št. 27, v soseski
MS 12/2 Nove Jarše, objekt B 4, v III.
nadstropju, vrsta 2, v skupni izmeri
79,02 m2, parc. št. 275, 282, 293, k.o.
Šmartno ob Savi, last Liljane Božič, zastav-
ljeno v korist upnika Šteblaj Slavka za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 3.744 EUR
s pripadki.

IZ-82094
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1084/02 z dne
14. 11. 2002, je bilo:

na triinpolsobnem stanovanju v izmeri
79,41 m2, v Slovenskih Konjicah, Škalska
14, št. 09/02, v stanovanjski hiši na parc.
št. 218/11, k.o. Slovenske Konjice, last
dolžnika – zastavitelja Kene Martina, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. SPO 62/91 z dne 12. 11.

1991, sklenjene s prodajalcem Konus ke-
mijska in usnjarska predelovalna industrija,
p.o., Slovenske Konjice, in dodatkom h ku-
poprodajni pogodbi št. SPO 62/9 z dne
12. 11. 1991, sklenjen dne 29. 10. 2002,
s prevzemnikom Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte G.m.b.H. za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6.600 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa tega notar-
skega zapisa 1,513.562,82 SIT s pripadki.

IZ-82096
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
801/02 z dne 15. 11. 2002, so bila stano-
vanja, navedena v pogodbi o prenosu ne-
premičnin z dne 23. 8. 2001, sklenjene
med dolžnikom Razvojnim, finančnim in ne-
premičninskim javnim skladom Občin Len-
dava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče,
Velika Polana in Dobrovnik in Občinami Len-
dava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče,
Dobrovnik, Velika Polana, zastavljena v ko-
rist upnika Javnega sklada Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 500,000.000
SIT s pripadki.

IZ-82105
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
808/02 z dne 18. 11. 2002, je bilo stano-
vanje številka 9, v Radencih, Kidričevo na-
selje 7, v II. nadstropju stanovanjske hiše,
ki stoji na parceli 349/4, vložek številka
418, katastrska občina Šratovci, v skupni
izmeri 44,10 m2, s solastniškim deležem na
skupnih prostorih in napravah ter na funkci-
onalnem zemljišču stanovanjske stavbe, ki
jo je zastavna dolžnica Ornik Jasna, Raden-
ci, Kidričevo naselje 7, pridobila po kupo-
prodajni pogodbi z dne 17. 10. 2002, skle-
njene s prodajalko Radenska d.d. Radenci,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 2,420.000 SIT, s pripadki, ki jo ta ima
zoper dolžnika Domanjko Marjana, Raden-
ci, Kidričevo naselje 7.

IZ-82106
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
809/02 z dne 18. 11. 2002, je bilo stano-
vanje številka 2, v Radencih, Kidričevo na-
selje 2, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji
na parceli 346/8, vložek številka 125, kata-
strska občina Šratovci v skupni izmeri
70,70 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču stanovanjske stavbe, ki jo je
dolžnik in zastavni dolžnik Žižek Dušan, Ra-
denci, Trubarjeva ulica 2, pridobil po kupo-
prodajni pogodbi z dne 17. 10. 2002, skle-
njene s prodajalko Radenska d.d. Radenci,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor,

za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 4,100.000 SIT s pripadki.

IZ-82107
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
810/02 z dne 18. 11. 2002, je bilo stano-
vanje številka 1 v Radencih, Kidričevo na-
selje 9, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji
na parceli 349/4, vložek številka 418, ka-
tastrska občina Šratovci, v skupni izmeri
44,20 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske stavbe, ki
jo je dolžnik in zastavni dolžnik Ferjan Mar-
jan, Radenci, Kidričevo naselje 7, pridobil
po kupoprodajni pogodbi z dne 17. 10.
2002, sklenjeni s prodajalko Radenska
d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Po-
družnica Maribor, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 2,730.000,00 SIT
s pripadki.

IZ-82108
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
811/02 z dne 18. 11. 2002, je bilo stano-
vanje številka 13, v Radencih, Kidričevo na-
selje 9, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli 350/2, vložek števil-
ka 134, katastrska občina Šratovci, v sku-
pni izmeri 35,40 m2, s solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stav-
be, ki jo je dolžnik in zastavni dolžnik Šanta-
vec Avguštin, Radenci, Kidričevo naselje 9,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
17. 10. 2002, sklenjene s prodajalko Ra-
denska d.d. Radenci, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Podružnica Maribor, za zavarovanje iz-
vršljive denarne terjatve v višini 1,860.000
SIT s pripadki.

IZ-82109
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opravilna številka SV 1570/02 z dne
18. 11. 2002, je bil servisno poslovni ob-
jekt ob Ankaranski vpadnici – Koper, objekt
stoji na parceli številka 1570/19 in številka
1570/20, katastrska občina Koper, zgra-
jen na podlagi lokacijskega dovoljenja šte-
vilka 351-37/98 z dne 3. 4. 1998, in grad-
benega dovoljenja številka 351-37/98 z
dne 14. 12. 1998, last prve dolžnice, za-
staviteljice družbe z omejeno odgovornostjo
Grafist, d.o.o., lastnine pridobljene na pod-
lagi prodajne pogodbe številka 22/99-K z
dne 3. 6. 1999 in z dne 5. 6. 1999, zastav-
ljen v zavarovanje terjatve upnice do prve
dolžnice in zastaviteljice, drugega dolžnika
– prvega solidarnega poroka in plačnika in
tretje dolžnice – druge solidarne porokinje
in plačnice znesku 121.500 EUR v tolarski
protivrednosti, po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan črpanja kredita, z zapa-
dlostjo 1. 12. 2012, v korist delniške
družbe Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
cesta številka 63.
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IZ-82110
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 400/2002 z dne 19. 11.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Aj-
dovščina 4, do dolžnika Staničić Petra iz
Pirana, Rozmanova ulica 24 B, to je zavaro-
vanje kredita v višini 6,500.000 SIT, ki se
obrestuje po letni obrestni meri, ki je se-
stavljena iz šestmesečnega EURIBOR-ja in
fiksnega pribitka 3,0 odst. tč., kar znaša na
dan sklenitve pogodbe 6,33% in vseh dru-
gih stroškov, ki izhajajo iz tega pravnega
posla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravi-
ce, s prepovedjo odtujitve in obremenitve in
z zaznambo izvršljivosti na nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer triso-
bnem stanovanju v Piranu, Rozmanova
24/b, stanovanje št. 02, v izmeri 60,26 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parceli št. 23/1, vlož. št. 515 k.o.
Piran mesto, last dolžnika – zastavitelja Sta-
ničić Petra iz Pirana, Rozmanova ulica 24 B,
do celote, vse v korist SKB banke d.d. Ljub-
ljana, Ajdovščina 4.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 179/2002 S-81455
To sodišče je s sklepom St 179/2002

dne 7. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SRD Holding družba poo-
blaščenka d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica, matična številka
1316893, šifra dejavnosti 74.150.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 20. 1. 2003 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7.
11. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2002

St 188/2002 S-81456
To sodišče je s sklepom St 188/2002

dne 12. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Univerzale industrija obla-
čil Domžale d.d., Slamnikarska 4, Dom-
žale, matična številka 5036941, šifra de-
javnosti 18220.

Objave sodišč

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Toš iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 2. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
11. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002

St 159/2001 S-81457
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

159/2001 z dne 11. 11. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Akta, po-
djetje za financiranje in razvoj d.o.o.,
Stari trg 2, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2002

St 149/2000 S-81458
To sodišče je s sklepom opr. št. St

149/2002 dne 11. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo,
fasaderstvo, Jašar Musaj, s.p., Ob Ma-
hovniški c. 11, Kočevje, davčna številka
61453129, matična številka 1017705, 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 njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002

St 136/2002 S-81459
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

136/2002 z dne 8. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Jašari Sadri
s.p., Ob Mahovniški cesti 11, Kočevje,
davčna številka 39039668 in ga z istim skle-
pom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2002

St 184/2002 S-81460
To sodišče je s sklepom z dne 24. 10.

2002 pod opr. št. St 184/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Prima Donna, gostinstvo, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Wolfova 4, Ljubljana, matič-
na številka 1545442, šifra dejavnosti
H/55.301.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča

pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(24. 10. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Mojca Breznik iz Ljubljane.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Mojca Breznik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Agroservis d.d., Murska Sobota, Kro-
ška 58, Murska Sobota,

– Petovia Avto d.d., Ormoška cesta 23,
Ptuj,

– Debernardi Consulting d.o.o., Ferrar-
ska ulica 10, Koper,

– Nama d.d., Tomšičeva ulica 1, Ljublja-
na,

– Mitja Kotnik, Ulica Trškovih 19, Sko-
ke.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 24. 10. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2002

St 170/2002 S-81470

To sodišče je s sklepom St 170/2002
dne 12. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Karantanija film d.o.o.,
Dalmatinova 3, Ljubljana, matična števil-
ka 5827817, šifra dejavnosti 92.120.

Za stečajnega upravitelja se imenuje La-
dislav Hafner iz Škofje Loke.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 1. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 11. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2002
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St 43/2002 S-81462
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2002 z dne 11. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom M-Konti,
knjigovodsko finančni servis in trgovi-
na, d.o.o., Izola, Obrtna ulica 9, Izola,
matična št. 5579503, šifra dejavnosti
74.120, in ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris stečajnega dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 11. 2002

St 33/2002 S-81463
To sodišče obvešča, da je bil v stečajni

zadevi zoper stečajnega dolžnika Izdelova-
nje drobnih kovinskih predmetov Zatti
Peter s.p., Vilharjeva 29, Ajdovščina, sk-
lep tega sodišča z dne 14. 8. 2002, opr. št.
St 2/99 o začetku in takojšnjem zaključku
stečajnega postopka zoper dolžnika s skle-
pom Višjega sodišča v Kopru z dne 10. 10.
2002, opr. št. I Cpg 286/2002, razveljav-
ljen in postopek vrnjen sodišču prve sto-
pnje v ponovno odločanje, ki se sedaj vodi
pod opr. št. St 33/2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 11. 2002

St 34/2002-39 S-81464
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 34/2002 sklep z
dne 23. 10. 2002:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Veplas Media, Družba za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o., Štrebenkova 1, Velenje in njegovi-
mi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 23. 10. 2002.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:

Razred A: terjatve upnika Veplas, Velenj-
ska plastika d.d., Štrbenkova c. 1, Velenje,
v višini 48,272.155,11 SIT, ki bodo v skla-
du s 47. členom ZPPSL konvertirane v la-
stniški delež podjetja. Konverzija se bo na-
našala na stanje na dan uvedbe prisilne po-
ravnave. Terjatev bo s prenosom zaradi vpla-
čila stvarnega vložka prenehala.

Razred B: terjatve upnikov (v skupni viši-
ni 85,485.093,18 SIT), za katere se v skla-
du z 48. členom ZPPSL predlaga odpis v
višini 80% in poplačilo v roku, ki ni daljši od
enega leta od pravnomočne potrjene prisil-
ne poravnave v višini 20%. V razred B se
uvrstijo tudi vse morebitne neevidentirane
navadne terjatve, ki bi se utegnile pojaviti
kasneje.

Razred C: obveznosti do delavcev iz na-
slova regresa za leti 1998 in 1999 v višini
2,007.216,80 SIT za katere se predlaga
poplačilo v roku enega leta od pravnomoč-
no potrjene prisilne poravnave v višini 100%.

Upniki, katerim so bile priznane terjatve,
so upravičeni do uveljavljanja obresti tudi za
čas od uvedbe postopka prisilne poravnave
do pravnomočnosti sklepa o prisilni porav-
navi.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.

4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.

5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke dru-
gega odstavka 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 23. 10. 2002 je postal pravnomočen
dne 8. 11. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2002

St 27/98 S-81465
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 27/98 sklep z dne 24. 10. 2002:
V stečajnem postopku nad stečajnim dol-

žnikom Jovan Miran s.p., Menjalnica Mi-
ran Jovan, Ulica XIV. divizije 14, Celje,
se prekliče I. narok za preizkus terjatev,
razpisan za dne 4. 12. 2002 ob 9.30, soba
št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2002

St 86/2002 S-81466
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Rožman Drago s.p., Popravilo in
vzdrževanje vodovodnih instalacij, dro-
bna hišna popravila in pomoč pri seli-
tvah, Praprotnikova 25, Maribor, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2002

St 71/2002 S-81467
To sodišče je s sklepom opr. št. St

71/2002 z dne 11. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad podjetjem Transfer Dru-
žba za trgovino in storitve d.o.o., Mari-
bor, Linhartova 6.

Odslej se dolžnikova firma glasi Transfer
Družba za trgovino in storitve d.o.o. - v ste-
čaju, Maribor, Linhartova 6, njegova matič-
na številka je 5532345, šifra dejavnosti pa
60.240.

Za stečajnega upravitelja je določen Go-
razd Zemljarič, dipl. ekonomist, zaposlen v
FISK d.o.o., Maribor, Gosposvetska ul. 84.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 1.
2003 ob 10. uri v sobi št. 240 tega sodi-
šča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 11. 11.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2002

St 96/2002 S-81468
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Gašparič Srečko, Barvanje žlebov,
napuščev in fasad ter antikorozijska za-
ščita ograj in kovinskih konstrukcij, Žleb
s.p., Borštnikova 7, Maribor, se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2002

St 92/2002 S-81469
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Majerič Karol, Razrez kovin s.p.,
Rošpoh 76, Kamnica, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 2002

St 9/2002 S-81471
To sodišče je s sklepom St 9/2002 z

dne 13. 11. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Alušeski
Seferju, Trg svobode 1, Sevnica, ker pre-
moženje dolžnika ne zadošča niti za popla-
čilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 11. 2002

St 14/2002 S-81472
To sodišče je s sklepom St 14/2002 z

dne 13. 11. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Davidu Dr-
novšku, Cesta na Dobravo 39, Sevnica,
ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 11. 2002

St 15/2002 S-81473
To sodišče je s sklepom St 15/2002 z

dne 13. 11. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Florjanu
Bergantu, NHM 9, Sevnica, ker premože-
nje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 11. 2002

St 105/2002 S-81530
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Interact d.o.o., Šmartin-
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ska 152a, Ljubljana, za dne 19. 12. 2002
ob 11.30 v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2002

St 34/2000 S-81622
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 34/2000 sklep z dne 8. 11.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MOFA Inženiring d.o.o., Jerihova 21, Ve-
lenje (matična številka 5382742), se za-
ključi v skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MOFA Inženiring
d.o.o., Jerihova 21, Velenje (matična števil-
ka 5382742), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2002

St 88/2002 S-82146
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 88/2002 sklep z dne 14. 11.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Gajser Maksimilijan s.p., Avto-
mehanika in trgovina na debelo in dro-
bno, Spodnja Sečova 14, Rogaška Slati-
na (matična številka: 5275392).

Odslej se firma glasi: Gajser Maksimili-
jan s.p., Avtomehanika in trgovina na debe-
lo in drobno, Spodnja Sečova 14, Rogaška
Slatina (matična številka: 5275392) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, ter vpis za-
četka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve terjatve stečajnemu senatu v dveh me-
secih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original

dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. februarja 2003 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 14. 11.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2002

St 158/2002 S-82147
To sodišče je s sklepom St 158/2002

dne 13. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Soleil d.o.o., Komenskega
22, Ljubljana, matična števika: 5526043,
šifra dejavnosti 74.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ja Oblak iz Vrhnike.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS 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, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 2. 2002 ob 9.15, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
11. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2002

St 65/98 S-82150
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

65/98 dne 14. 11. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Gekko d.o.o. – v
stečaju, Stegne 25, Ljubljana, ker premo-
ženje stečajnega dolžnika ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka. Nevnovčeno
stečajno maso, ki obsega le terjatve, ki so
predmet nedokončanih gospodarskih spo-
rov pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani opr.
št. XI Pg 132/99, IV Pg 8/2000, III Pg
191/2002 in IX Pg 863/96, se razdeli tistim
od upnikov z najvišjimi priznanimi terjatvami,
ki so s tem izrecno soglašali in izrazili priprav-
ljenost na aktivni strani nadaljevati začete spo-
re, in sicer Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, v obsegu 35% in Vol-
ksbank - Ljudska banka d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, v obsegu 65%.

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 14. 11. 2002

St 128/2002 S-82151
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Steklarna Luminos d.d., Ljubljanska
c. 35, Slovenska Bistrica, dne 16. 12.
2002 ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na Okrožnem sodišču v Ma-
riboru, Sodna ul. 15, soba 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2002

St 16/2002 S-82152
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

16/2002, z dne 14. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom ZO-
LES predelava lesa, trgovina in storitve
d.o.o., Ravne na Koroškem, Javornik 13.

Odslej firma glasi: ZOLES predelava le-
sa, trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 39.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva,
ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka
objavljen v Uradnem listu RS, in sicer v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
19. februarja 2003, ob 10. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 11.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 11. 2002

St 49/93 S-81913
To sodišče je s sklepom opr. št. St

49/93 z dne 14. 11. 2002 na podlagi do-
ločil 149. člena ZPPSL/89 zaključilo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
SKY WEST d.o.o., Rodine - v stečaju, Ro-
dine 24, Žirovnica.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na
oglasni deski tega sodišča.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 11. 2002

St 14/2002 S-81914
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/2002, z dne 23. 10. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 4. 11. 2002, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom SŽ -
Stroji in tehnološka oprema, družba za
proizvodnjo strojev in tehnološke opre-
me d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1. razred: ločitveni upniki, na katere pri-
silna poravnava ne učinkuje.

2. razred: terjatve upnikov, ki so že vpla-
čali avanse za začete posle, ki se nadaljuje-
jo v skladu z 41. členom ZPPSL, na katere
prisilna poravnava ne učinkuje.

3. razred: terjatve delavcev po 160. čle-
nu ZPPSL, v zvezi s 60. členom ZPPSL, na
katere prisilna poravnava ne učinkuje in bo-
do poplačani v višini 100%.

4. razred: terjatve delavcev, na katere
prisilna poravnava učinkuje, za neizplačani
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regres za leto 2002, ki bodo poplačane v
višini 20% v roku enega leta od datuma
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni po-
ravnavi z obračunanimi obrestmi v višini 5%
medbančne obrestne mere, od 5. 7. 2002
dalje, do izteka roka, za izpolnitev obvez-
nosti po prisilni poravnavi.

5. razred: terjatve upnikov, ki bodo po
pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni po-
ravnavi konvertirali svoje terjatve v lastniške
deleže in te terjatve z dnem pravnomočno-
sti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, za-
radi konverzije v lastniške deleže, preneha-
jo.

6. razred: terjatve dobaviteljev, ki bodo
poplačane v višini 20%, v roku enega leta
od datuma pravnomočnosti sklepa o potrje-
ni prisilni poravnavi z obračunanimi obres-
tmi v višini 5% medbančne obrestne mere,
od 5. 7. 2002, dalje, do izteka roka, za
izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi.

7. razred: terjatve iz naslova davkov in
prispevkov na izplačane plače in na neizpla-
čan regres, ostalih prispevkov državi, davka
na dodano vrednost ter zamudne obresti na
neplačane davke in prispevke.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 2002

St 57/2000 S-81915
To sodišče objavlja pod opr. št. St

57/2000 sklep z dne 15. 11. 2002:
I. Začne se postopek prisilne poravnave

v stečaju nad dolžnikom: Farmin - Poslov-
ni servis, Podjetje za gospodarsko sve-
tovanje in poslovne storitve d.o.o., Trg
mladosti 6, Velenje - v stečaju (matična
številka: 5511518) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (15.
11. 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 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na

žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko 11-42153-7110006.

III. Upnike 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 da prijavijo terjatve).

IV. Med postopkom prisilne poravnave
opravlja dolžnost upravitelja prisilne porav-
nave stečajni upravitelj Rudi Hramec s.p.,
Praprotnikova 1, Mozirje, številka delovne-
ga dovoljenja L16/2000.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Farmin d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6,
Velenje,

2. P&C d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6,
Velenje,

3. Peter Šulek, Stanetova 10, Velenje.
Okrožno sodišče v Celju

dne 15. 11. 2002

St 175/2002 S-81920
To sodišče je s sklepom St 175/2002

dne 15. 11. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Incoscommerce, Podjetje
za trženje in poslovne storitve, d.o.o.,
Brnčičeva 13, Ljubljana, matična številka
5760011, šifra dejavnosti 11.030.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 2. 2003 ob 10.15, soba 352 tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 11. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2002

Amortizacije

N 83/2002 AM-19573
Na predlog Šušterič Andreja, Pernovo

38f, Žalec, ki ga zastopa odvetnik Ivan Le-
vec iz Celja, je bil pri tukajšnem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vredno-
stne listine, to je začasnice št. 0000470/B
z dne 15. 3. 1996, za 2491 delnic nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vredno-
sti 2,491.000 SIT, ki jo je izdala delniška
družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 24. 10. 2002

N 81/2002 AM-19574
Na predlog Ribežl Marjana, Bevkova 2,

Celje, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec iz
Celja, je bil pri tukajšnem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednostnih listin,

to je 2 začasnic, in sicer prve začasnice št.
0000400 z dne 15. 9. 1995, za 126 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 126.000 SIT in druge začasnice
št. 0000400/B z dne 15. 3. 1996, za 354
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, sku-
paj v vrednosti 354.000 SIT, ki ju je izdala
delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 24. 10. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 78/2002 SR-19588
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni

zadevi tožeče stranke Bradač Jožeta, Šev-
lje 17, Selca, ki ga zastopa odvetnica Dani-
ca Kostevc iz Brežic, zoper tožene stranke
Štante Terezijo, Lipnica, Avstrija, Priveršek
Avgusta, Avstrija, Priveršek Franca, Avstrija,
Priveršek Marijo, Avstrija, Priveršek Mihae-
la, Avstrija, Priveršek Matildo, Avstrija in Pri-
veršek Ano, Avstrija, zaradi priposestvova-
nja, pct. 100.000 SIT, dne 16. 10. 2002
sklenilo:

toženim strankam Štante Tereziji, Lipni-
ca, Avstrija, Priveršek Avgustu, Avstrija, Pri-
veršek Francu, Avstrija, Priveršek Mariji, Av-
strija, Priveršek Mihaelu, Avstrija, Priveršek
Matildi, Avstrija in Priveršek Ani, Avstrija, ne-
znanega prebivališča, se na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Boženo Vučajnk, Cesta prvih borcev
41, Brežice.

Začasna zastopnica bo zastopala tožene
stranke vse do takrat, dokler tožene stranke
ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 10. 2002

P 86/2002 SR-18125
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Lovrin Mirana iz Dre-
novca 6, Vinica pri Črnomlju, ki ga zastopa
pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju, proti toženima strankama: 1. Gru-
bič Niku, Jančani št. 2, Bosiljevo, RH, sedaj
neznanega bivališča in 2. Grubič Juretu,
Jančani št. 2, Bosiljevo, RH, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi priznanja lastninske
pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 25. 9. 2002 po-
stavlja začasnega zastopnika toženima
strankama Grubič Niku, Jančani št. 2, Bosi-
ljevo, RH, sedaj neznanega bivališča in Gru-
bič Juretu, Jančani št. 2, Bosiljevo, RH,
sedaj neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik - odvetnik Anton Zajc iz Čr-
nomlja, Ulica 21. oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženi stranki Nika Grubiča, Jančani št.
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2, Bosiljevo, RH, sedaj neznanega bivališča
in Jureta Grubiča, Jančani št. 2, Bosiljevo,
RH, sedaj neznanega bivališča, vse do ta-
krat, dokler le-ta ali njun pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 9. 2002

P 1103/2002 SR-18089

Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Amire Zukanović, Ru-
sjanov trg 1, Ljubljana, proti toženi stranki
Ismetu Zukanoviću, naslov neznan, zaradi
razveze zakonske zveze in odločitve o var-
stvu in vzgoji ter preživljanju mladoletnih
otrok, dne 13. 6. 2002 sklenilo:

tožencu Ismetu Zukanoviću se postavi
začasni zastopnik Igor Križanec, odvetnik iz
Ljubljane, Trg OF 13.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
predmetni pravdni zadevi, dokler toženec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler mu skrbstveni organ ne bo postavil skr-
bnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2002

Oklici dedičem

D 69/2002 OD-18092

Kocjančič Ivan od Ivana, neznanega bi-
vališča, je dne 1. 1. 1947 umrl in ni zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, An-
karan.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 9. 2002

D 123/99 OD-18983
Pri Okrajnem sodišču v Sevnici je v teku

zapuščinski postopek po dne 26. 4. 1999
umrlem Ivanu Novaku, roj. 9. 7. 1932, na-
zadnje stanujočemu Račica št. 8, Loka pri
Zidanem Mostu. V tej zapuščinski zadevi bi
prišel v poštev za dedovanje na podlagi za-
kona tudi zapustnikov brat Karl Novak, ki je
neznanega bivališča, verjetno pa ima prebi-
vališče nekje v Nemčiji.

Sodišče poziva dediča, da se v roku ene-
ga leta po objavi tega oklica prijavi sodišču
kot dedič, ker bo po preteku oklicnega roka
sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.

Dediču je za skrbnika za poseben pri-
mer postavljen Franc Kos, direktor Centra
za socialno delo Sevnica.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 13. 10. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb

po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1645/2002 Rg-19558
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z neomejeno
odgovornostjo PO-BO Trade Begagić in
Begagić, trgovina in storitve, d.n.o., zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku in izbrisa družbe iz registra brez likvidaci-
je sklenilo objaviti sklep:

družba PO-BO Trade Begagić in Be-
gagić, trgovina in storitve, d.n.o., prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Be-
gagić Emira in Begagić Suvado, oba Omera
Maslića 13, Zenica, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med dru-
žbenika po enakih deležih.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
17. 6. 2002.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 10. 2002

Srg 2056/2002 Rg-19559
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z neomejeno
odgovornostjo Mist – Kukavica Stojan trgo-
vina in storitve, k.d., za vpis prenehanja dru-

Oklici pogrešanih

N 14/2002 PO-19576
Pogrešani Jakob Lipušček se je rodil ma-

teri Mariji Lipušček 23. 7. 1905 v Dolenji
Trebuši. 20. 7. 1940 se je poročil in z dru-
žino živel v Bači pri Modreju 20, Most na
Soči. Aprila leta 1944 je iz ekonomskih raz-
logov pobegnil v ZDA. Po letu 1954 družina
z njim ni imela več nobenih stikov. Leta
1972 je dobila informacije, da je leta 1969
umrl v delovni nesreči, vendar jim nikoli ni
uspelo izvedeti kaj podrobnejšega.

Pogrešanemu je bil postavljen skrbnik
za poseben primer Igor Baloh, Modrej 39a,
Most na Soči.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem ozi-
roma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v
treh mesecih od objave oklica, sicer bo so-
dišče po poteku tega roka razglasilo pogre-
šanca za mrtvega v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 10. 2002

žbe po skrajšanem postopku sklenilo obja-
viti sklep:

Družba Mist – Kukavica Stojan trgovi-
na in storitve, k.d., preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Ku-
kavica Mihaelo in Kukavica Stojana, oba
Velenje, Cesta Simona Blatnika 14.

Kukavica Stojan prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med dru-
žbenika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 3. 10.
2002.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 10. 2002

KRANJ

Srg 1762/2002 Rg-18968
Družba Adria Consulting, svetovanje,

d.o.o., Bled – Zasip, s sedežem Bled –
Zasip, Dobje 26, vpisana na reg. vl. št.
1/6471/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Dimter Jochem, Dobje 26, 4260 Bled –
Zasip in Hostink Josef, Zgornje Pirniče 112
C, 1215 Medvode.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2002

LJUBLJANA

Srg 16117/2001 Rg-10240
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
Celles-IMP, družba za trgovino in storitve
d.o.o. Ljubljana, Kolodvorska 9, objavlja sk-
lep:

Celles-IMP, družba za trgovino in sto-
ritve d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 9,
reg. št. vl. 1/10169/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu edinega dru-
žbenika z dne 28. 9. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drago Grujič, Ljubljana,
Šišenska 2, z ustanovitvenim kapitalom
1,774.550 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
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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 17. 10. 2001

Srg 06563/2002 Rg-15816
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe Marst, marke-
ting, računalništvo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Marst d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bi-
tenca 68, objavlja sklep:

družba Marst, marketing, računalniš-
tvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta
Andreja Bitenca 68, Ljubljana, reg. št. vl.
1/15956/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 7.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta Žnidaršič Boš-
tjan, Ferberjeva 19, Ljubljana in Harter Sil-
vo, Reboljeva 33, Trzin, z ustanovitvenim
kapitalom 1,620.158,60 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,620.158,60 SIT pre-
nese na Žnidaršič Boštjana in Harter Silvota
v skladu z njunim dogovorom.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2002

Srg 06855/2002 Rg-16460
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
Dominat d.o.o., trgovina, marketing in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Aljaževa 22, objavlja
sklep:

Dominant d.o.o., trgovina, marketing
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Aljaževa 22,
reg. št. vl. 1/16636/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 7. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Franc in Valerija Mikelj,
Ljubljana, Pod vrbami 17, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba 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 29. 8. 2002

Srg 06683/2002 Rg-16463
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 J
& T d.o.o., gostinstvo in trgovina, Ljubljana,
Slomoškova 33, objavlja sklep:

J & T d.o.o., gostinstvo in trgovina,
Ljubljana, Slomškova 33, reg. št. vl.
1/18941/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 6.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Janez Bučar, Bohinjska
Bistrica, Gabrška ulica 7 in Anton Habjan,
Ljubljana, Cesta na Vrhovce 41, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustnaovitelja, vsakemu do 1/2.

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 29. 8. 2002

Srg 08774/2002 Rg-19565
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Petelin –
D.A., trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 63, objavlja sklep:

Petelin – D.A., trgovina, gostinstvo in
turizem d.o.o., Ljubljana, Vojkova 63,
reg. št. vl. 1/24081/000, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Petelin Lovec Darja,
Nova Gorica, Kidričeva ulica 31 B, z usta-
novitvenim kapitalom 2,100.028 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.

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 28. 10. 2002

Srg 09076/2002 Rg-19566
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
Minver, Podjetje za trgovino, gostinstvo in
proizvodnjo, d.o.o., Medvode, Cesta talcev
2, objavlja sklep:

Minver, Podjetje za trgovino, gostin-
stvo in proizvodnjo, d.o.o., Medvode, Ce-
sta talcev 2, reg. št. vl. 1/24222/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Švigelj Miran, Medvode,
Cesta talcev 2, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

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 28. 10. 2002

Srg 08822/2002 Rg-19567
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
D.A.T., Trgovina s kozmetičnimi izdelki
d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 1, objavlja sk-
lep:

D.A.T. Trgovina s kozmetičnimi izdel-
ki d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 1, reg.
št. vl. 1/04365/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Bahar Janez, Škofljica,
Albrehtova 78 in Erhatič Darja, Ljubljana,
Ellerjeva 17, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese na ustan-
ovitelja Bahar Janeza.

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 21. 10. 2002

Srg 08642/2002 Rg-20640
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mu-
šič Heleni na predlog družbe TRI-M, d.o.o.,
družba za trgovino in zastopanje Ljubljana,
Trg MDB 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
nik Pirnat Marko iz Ljubljane, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe TRI-M d.o.o., Trg
MDB 14, Ljubljana, objavlja sklep:
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Družba TRI-M d.o.o., družba za trgovi-
no in zastopanje Ljubljana, Trg MDB 14,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/24600/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
novitelja z dne 18. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ficko Anton, Spodnji log
8, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
1,505.382 SIT, ki porevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,505.382 SIT prenese
v celoti na Ficko Antona.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00686 Rg-20597
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Brod na Muri – finančne stori-

tve, d.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 1/a,
vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča
vl. št. 1/02355/00, preneha po skrajša-
nem postopku ZGD po sklepu družbenika z
dne 3. 10. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Mariborska borzno-posredniška hiša,
d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, kot
družbenik prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica,
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. 11. 2002

NOVO MESTO

Srg 582/2002 Rg-19557
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Roni trgovina, d.o.o., No-
vo mesto, Ljubljanska cesta 27, objavlja sk-
lep:

družba Roni trgovina, d.o.o., Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 27, vpisana na reg.
vl. št. 1-1982/00, preneha po skrajšanem

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Odvetnica Špela Plešec, Dunajska 21,
1116 Ljubljana, preklicuje izgubljeno štam-
piljko pravokotne oblike, z besedilom OD-
VETNICA Špela PLEŠEC Dunajska 21,
LJUBLJANA, tel.: 01/4364020, faks.:
4364025, katere kopija odtisa je spodaj.
Ob-81911

DIVNA DEJANOVIĆ & CO k.d., Trgovina
in storitve, Bratovševa ploščad 5, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino: DIV-
NA DEJANOVIĆ & CO. k.d., Trgovina in
storitve, Ljubljana. gnh-105089

Priglasitveni list

Babnik Zlatko, Zdešarjeva cesta 1, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035371/0371/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnn-104758

Brzuhalski Andreja, Jagodje 22/a, Izola
– Isola, priglasitveni list, opravilna št.
17/03-2545/99, izdan dne 22. 2. 1999.
gnw-104899

Ferkov Andreja, Krožna 6, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 26-1474/95, iz-
dan dne 25. 10. 1999. gnm-104734

Furman Franc, Zg. Bistrica 153, Sloven-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
50-0929/94, mat. št. 5819587.
gnd-104868

Godina Damjan s.p., Soteska 6, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št.

postopku po sklepu skupščine z dne 15.
10. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Robert Matoh, Novo me-
sto, Paderšičeva 23, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,509.187,91 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
2,509.187,91 SIT v celoti prenese na Ro-
berta Matoha.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospod-
arskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 10. 2002

029050/1428/00-35/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnc-104919

Gorše Anica s.p., Okrepčevalnica Višnja
Gora, Ciglarjeva 31, Višnja Gora, priglasi-
tveni list, opravilna št. 09-0322/94, matič-
na št. 5034350, izdan dne 1. 6. 1994 pri
RUJP, izpostava Grosuplje. gnx-104577

Goršič Janez, Ižanska cesta 2, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
28-0907/94. gng-104940

Gruden Drago – Servis in prevozi s.p.,
Kašca 12/c, Semič, priglasitveni list, opra-
vilna št. 05-0673/97, izdan dne 1. 5. 1997.
gnp-104706

Gruden Drago – Servis in prevozi s.p.,
Kašca 12/c, Semič, obrtno dovoljenje,
št. 051251-0765-03-15-2000 – repre-
zentativno, izdano dne 1. 8. 2000.
gnu-104705

Ješe Irena, Hladnikova 22, Križe, obrtno
dovoljenje, št.
034767/0212/00-68/1995. gnr-105129

Ješe Irena, Hladnikova 22, Križe, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
034767/0212/00-68/1995. gnq-105130

Kaplar Josip s.p., Prevoz oseb – AVTO-
TAXI, Cesta dveh cesarjev 11, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-2433/97,
matična št. 1084712, izdan dne 14. 1.
1997. gne-104792

Maček Jožefa, Sneberska cesta 127/a,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-2371/98, izdan dne 1. 9. 1998.
gnc-104594

Murn Janez, Veliki Orehek 18, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna št.
038-353/94, mat. št. 5361244, izdan dne
13. 5. 1994. gnj-104562

Podgoršek Franc, Špindlerjeva 13, Ptuj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045943,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnb-104570

Sokler Jadranka, Šibeniška ulica 17,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-285-94, matična št, 5574109.
gns-105078

Štraus Anton, Nasipna 96, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-1079/94,
izdan dne 31. 5. 1994. gnt-104902

Toromanović Hasan, Hotunje 55, Ponikva,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0689/96,
matična št. 5434586, prenehanje dejavnosti
od 20. 11. 2002. gnn-104683

Trošt Igor, Pot na brod 1, Radeče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0056/94, iz-
dan dne 9. 3. 1994. gnh-104564

Umer Valter, IX. korpus 10, Izola – Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015880/0289/00-23/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnv-104662

Urarstvo Zdravko Budna s.p., Glavni trg
22, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1207-94, izdan dne 8. 6. 2000.
gnb-104770
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Volk Izidor, Aljažev breg 21/a, Ilirska Bis-
trica, priglasitveni list, opravilna št.
038-30/99, izdan dne 1. 7. 1999.
gno-104557

Potne listine

Aldžić Jasmina, Mošenik 2, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. P00174836.
gnd-105118

Batič Žarko, Ul. XXX. divizije 19/c, Nova
Gorica, potni list, št. P00056287, izdala
UE Nova Gorica. gnx-104827

Batič Žarko, Ul. XXX. divizije 19/c, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
163013, izdala UE Nova Gorica.
gny-104826

Bizjak Mateja, Ulica Toma Zupana 21,
Naklo, potni list, št. P00051646.
gnc-104819

Cesar Živa, Goriška ulica 8, Celje, potni
list, št. P00754361. gnr-104679

Dodig Maša, Mlakarjeva 16, Trzin, potni
list, št. P00726541. gno-104707

Gerželj Spomenka, Jamska cesta 15,
Postojna, potni list, št. P00130452.
gnr-105054

Govek Alojzija, Vrtoče 12, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 92055, izdala
UE Nova Gorica. gnv-104825

Gruden Janez, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, potni list, št. P00701782.
gnu-105176

Huber Jernej, Rošnja 27/a, Starše, pot-
ni list, št. P00515803. gno-105057

Ilić Slađana, Pot na Dobravo 16, Kam-
nik, potni list, št. P00308099. gne-105167

Juriševič Vilko, Lucija, Ul. Božidarja Jak-
ca 30/a, Portorož – Portorose, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 145603, izdala UE
Piran. gnx-104823

Kalinić Milan, Strniševa 31, Ljubljana,
potni list, št. P00733704. gnu-105051

Klep Fiona, Reboljeva 7, Ljubljana, potni
list, št. P00433051. gns-105153

Klep Nada, Reboljeva 7, Ljubljana, potni
list, št. P00433050. gnr-105154

Ličer Jelka, Ul. Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 8276, izdala UE Nova Gorica.
gne-105117

Majer Jožefa, Ledinek 29/a, Sv.Ana v
Slov.goricah, potni list, št. P00135162.
gno-104957

Makovini Martina, Ulica IX. kopusa 14,
Izola – Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 118504, izdala UE Izola. gnb-104945

Malovrh Natalija, Žažar 41, Horjul, potni
list, št. P 658466. gnl-104910

Murovec Mitja, Gregorčičeva ulica 15/c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 155680, izdala UE Nova Gorica.
gnp-104631

Pavlin Zarja, Grgar 84, Grgar, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 154204, izdala
UE Nova Gorica. gnw-104724

Perenda Maja, Prijateljeva 11, Ljubljana,
potni list, št. P00713832. gnx-105173

Polajnar Uroš, Opekarska 40, Ljubljana,
potni list, št. P00165690. gny-105097

Ramić Jasmina, Gradišče 14/c, Vrhni-
ka, potni list, št. P00494212. gnk-105186

Ramshaj Blerim, Ozeljan 99, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112599,
izdala UE Nova Gorica. gnn-104958

Staniša Olga, Pod bresti 39, Ljubljana,
potni list, št. P00074639. gnt-105177

Strbad Alenka, Tržaška 521, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00696247.
gnx-104998

Tomič Mario, Zelena ulica 4, Hoče, pot-
ni list, št. P00012892. gnu-104676

Zavrl Peter, Jama 51, Mavčiče, potni
list, št. P00383450. gnb-104595

Zoretič Bojan, Bratov Nemec 6, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. P00112509.
gnl-104635

Žerić Marizela, Zaboršt pri Dolu 2, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. P00549624.
gnv-105150

Osebne izkaznice

Albreht Klemen, Primožičeva 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1411206.
gno-104882

Babič Jožica, Zabreznica 5, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 1149819.
gnq-105055

Babič Rudolf, Ostenk 12, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 123762. gnt-104752

Bahovec Marija Jožefa, Kersnikova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 530950.
gnb-105145

Bajde Bibiana, Kranjska cesta 3/d, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 358020.
gng-104790

Bajželj Gregor, Cegelnica 31, Naklo,
osebno izkaznico, št. 1208651.
gnn-104658

Banović Drago, Petkova 63, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 752290.
gns-104753

Barborič Frančiška, Črtomirova 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 17748.
gnd-104818

Batista Eva, Soussenska 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 227186.
gnk-104911

Benčević Aleksandra, Delavska 26,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1077108.
gnp-104681

Bevk Martin, Gradnikova 7, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 40766. gnw-104849

Bizilj Franci, Krašce 12, Moravče, ose-
bno izkaznico, št. 59719. gng-105165

Bizjak Andrej, Polzela 90, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 970181. gnl-104960

Blodnik Rok, Gradišče 22, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 198403.
gnv-104625

Bogataj Dragica, Kvedrova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 55354. gnc-105169

Bogović Alojzij, Križe 30, Koprivnica,
osebno izkaznico, št. 49255. gnf-104966

Bosio Hugo, Gledališki trg 8, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 430672. gnc-105119

Božinović Aleksander, Adamičeva ulica
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 998607.
gnk-105161

Bric Tadej, Trg na stavbah 2, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 724647. gnc-105144

Brlič Danilo, Krčevina pri Vulbergu
152/c, Ptuj, osebno izkaznico, št.
1032869. gnf-104841

Brodnjak Samo, Gorišnica 24/b, Gori-
šnica, osebno izkaznico, št. 36046.
gns-104953

Bukovec Natalija, Šišenska cesta 69,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 994121.
gnw-104699

Bukovec Neža, Šišenska cesta 69, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 994118.
gnx-104698

Cafuta Franc, Klavčičeva 10, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1533935.
gnf-104891

Cigoj Danijel, Vrtovin 36, Črniče, ose-
bno izkaznico, št. 168590. gnh-104639

Čelikovič Kristina, Balos 5, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 937508. gnd-104968

Černe Jolanda, Cesta 5. maja 1, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 454032.
gnz-104796

Črnjavič Gregor, Ul. Vena Pilona 14, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
630949. gnv-104975

Čuhalev Mihael, Gubčeva 6, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 569578. gnq-104655

Čumurović Ferid, Smoletova 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 385935.
gnn-104783

Daeckel Dean, Vodnikova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 780647. gnt-105152

Drobnič Janez, Ponova vas 42, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 591979.
gnr-104754

Duratović Amela, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189729.
gnh-104939

Emeršič Srečko, Ul. Istrskega odreda 8,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
774512. gnx-104973

Feguš Bogdan, Skolibrova 4, Ormož,
osebno izkaznico, št. 325186.
gnd-104718

Firšt Srečko, Stari trg 3, Loče pri Poljča-
nah, osebno izkaznico, št. 1103903.
gnm-104959

Fišer Jožica, Lavričeva 15, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 649862. gnq-104805
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Forčesin Zora, C. Goriške fronte 36/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
540078. gng-104615

Fortuna Peter, Tavčarjeva ulica 47,
Kranj, osebno izkaznico, št. 342293.
gnb-104870

Gajšek Petra, Pečovnik 26, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 750610. gnj-105062

Galunić Lučka, Dobrovce, Halefova 7,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 1367435. gni-104863

Galunić Nino, Dobrovce, Halefova 7, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 1367431. gnh-104864

Gašić Marija, Kantetova ulica 71, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 331889.
gnh-105189

Gerčar Marija, Gabrsko 7, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 1221277. gng-104640

Gobar Marija, Ljubljanska 7/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 103381.
gng-104990

Gračner Ludvik, Kosarjeva 54, Maribor,
osebno izkaznico, št. 602873.
gny-104647

Grden Marta, Jelovškova ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1031812.
gnk-104711

Gregorc Branko, Ob gozdu 3, Ruše,
osebno izkaznico, št. 993602.
gnh-105064

Himelrajh Dušanka, Razvanje, Pod Po-
horjem 24, Maribor, osebno izkaznico, št.
310789. gnx-104873

Horvat Darja, Dornava 38/a, Dornava,
osebno izkaznico, št. 918898. gnp-104956

Horvat Renata, Vukovje 2, Jarenina, ose-
bno izkaznico, št. 1440216. gnt-105102

Hozjan Simon, Trnje 166, Črenšovci, ose-
bno izkaznico, št. 127511. gnk-104861

Hren Frančiška, Hohkrautova kolonija
23, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 96015.
gnn-104983

Hren Marijan, Breg 58, Polzela, osebno
izkaznico, št. 407827. gnt-104977

Hrenk Mirko, Jamska ulica 11, Mirna,
osebno izkaznico, št. 1044368.
gnu-105126

Hribar Špela, Jeronim 43, Vransko, ose-
bno izkaznico, št. 823588. gng-105140

Hudorovac Marija, Gorica 40, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 339538.
gnc-104869

Husu Andreja, Pod taborom 7, Sežana,
osebno izkaznico, št. 340846.
gnw-104999

Ivanuša Branko, Nunska Graba 34, Lju-
tomer, osebno izkaznico, št. 328424.
gns-104628

Izlakar Jelena, Adamičeva ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 312923.
gnl-105160

Jamšek Franc, Liparjeva cesta 5, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 1336687.
gns-104603

Janhar Anton, Hraše 35/a, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 516124.
gnw-105149

Jekler Matevž, Ulica k studencu 1, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 1212575.
gnl-104935

Jelen Franc, Brezni vrh 27, Podvelka,
osebno izkaznico, št. 567516.
gno-104832

Jeranko Franci, Jerčin 6, Pristava pri Me-
stinju, osebno izkaznico, št. 681990.
gnf-104716

Jeraša Klemen, Rožna dolina, Cesta
II/26a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
127941. gni-105113

Jerina Ivana, Omahnova 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 442860.
gng-104665

Jerković Božidar, Hrvatini 10/a, Anka-
ran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
762124. gny-105122

Jovanovski Branislav, Koseze 5/e, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 582432.
gnw-104649

Jug Uroš, Grgar 182, Grgar, osebno iz-
kaznico, št. 1224840. gnt-104627

Kamin Boris, Lahovče 70, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 1116109.
gnh-105114

Kapitler Jožefa Dragica, Pokopališka 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29463.
gni-104988

Karner Josip, Ljubljanska cesta 76/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1056071.
gnn-105158

Katona Gabrijel Dušan, Poljanska cesta
52, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1145537. gnb-104795

Kavčič Magda, Na klancu 21, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1421451.
gnf-104666

Kebe Matilda, T.P.R. 4, Vipava, osebno
izkaznico, št. 539213. gni-104638

Kenda Bruna, Kapiteljska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 764033.
gny-104972

Kerbler Aleš, Meža 155/a, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 259223.
gnd-104643

Klemenšek Ana, Podolševa 10, Solča-
va, osebno izkaznico, št. 708052.
gne-104642

Klement Tatjana, Parmova 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 783090. gnl-105110

Klešnik Anica, Sneberska cesta 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 500349.
gnt-104952

Knez Matej, Vrtnarija 1/a, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 926695. gnd-105168

Kodrič Nataša, Vena Pilona 7, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 298160.
gny-104722

Kogoj Klavdij, Gradišče nad Prvačino 55,
Renče, osebno izkaznico, št. 17307.
gni-104838

Kolnik Andrej, Generala Levičnika 50/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
159420. gnh-104614

Komel Matjaž, Bukovica 10, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 198178.
gnx-105123

Končarević Ana Marija, Martinova ulica
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1029692. gnm-105134

Kopič Nada, Cesta v Tomaž 2, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 411178.
gnb-104620

Koprivnik Jožica, Stranice 19/a, Strani-
ce, osebno izkaznico, št. 1530121.
gnq-105105

Korbar Jožica, Spodnje Gorje 85, Zgor-
nje Gorje, osebno izkaznico, št. 64106.
gnv-104725

Kos Majda, Partizanska 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 815280.
gng-105090

Kosler Staša, Betovnova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 907759. gnf-104941

Koščak Marko, Gradnikova 65, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 338158.
gnb-104720

Košir Bukovec Katjuša, Šišenska cesta
69, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
994101. gny-104697

Kovač Alojz, Burnikova 21, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 494680. gnn-105083

Kovač Frančiška, Burnikova 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 494707.
gnl-105085

Kovač Jožica, Spodnja Rečica 183, Re-
čica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
765891. gnn-105108

Kovač Uroš, Spodnja Rečica 183, Reči-
ca ob Savinji, osebno izkaznico, št.
1296966. gnp-105106

Kozel Denis, Petrovče 130, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 1279267.
gns-104678

Kozmelj Stanko, Miklavž pri Taboru 1,
Tabor, osebno izkaznico, št. 1065543.
gnp-104660

Krajcer Danica Božena, Kovača vas 50,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
1245526. gnp-105056

Krajnc Ana, Breg pri Polzeli 49, Polzela,
osebno izkaznico, št. 599109. gnf-104616

Kramberger Janez, Trnovski vrh 51, Tr-
novska vas, osebno izkaznico, št. 651737.
gnv-104950

Kramberger Marija, Kajuhova 5, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 159225. gnr-104954

Kramžar Frančišek, Hohkrautova koloni-
ja 63, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
104609. gnl-104985

Kravanja Tomaž, Cesta na Urh 37, Ljub-
ljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
311283. gnq-105080

Kren Matej, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 459767.
gnv-105175



Stran 8060 / Št. 99-100 / 22. 11. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Krivec Lovro, Pavšičeva 36, Logatec,
osebno izkaznico, št. 303517. gne-104717

Krštinc Darinka, Albrehtova 92, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 168937.
gnx-105098

Kukovec Darko, Aženski Vrh 5, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 401377.
gnw-104624

Kulovec Petra, Vavta vas 79, Straža, ose-
bno izkaznico, št. 776477. gnd-104843

Kurnik Ivana, Čretniška 24, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 453652.
gnv-104650

Laknar Marjan, Boben 27, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 1038410. gnp-104981

Ličer Matjaž, Laze 34, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 418967.
gnb-104820

Ljubešek Matija, Trzinska cesta 6, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 690643.
gnm-105084

Lokar Slavka, Janežičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382018. gnl-105135

Luxa Angelina, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 458639.
gno-104807

Majhen Alenka, Breg pri Polzeli 124,
Polzela, osebno izkaznico, št. 1343802.
gne-104842

Majhen Matic, Breg pri Polzeli 124, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 1343822.
gnh-104839

Majhen Žan, Breg pri Polzeli 124, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 1343846.
gnc-104844

Manevski Vanja, Valvazorjeva 3, Lesce,
osebno izkaznico, št. 1497081.
gne-105142

Marinović Ana, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 234082.
gnh-105164

Marn Iztok, Hrastje 62, Kranj, osebno
izkaznico, št. 299720. gnv-104800

Marolt France, Mala Slevica 23, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 295625.
gns-104803

Masle Majda, Vnanje Gorice, Nova pot
141, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaz-
nico, št. 816884. gnk-104661

Matko Anita, Črnoliška ulica 15, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 461187.
gno-104632

Mavrovič Matija, Štajer 2, Vas, osebno
izkaznico, št. 579865. gnw-104674

Mehtig Matjaž, Rimska cesta 83, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 883233. gnq-104980

Mihevc Ana, Brode 11, Vransko, ose-
bno izkaznico, št. 1015120. gnl-104610

Mikluž Terezija, Bizjakova 1/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 90242.
gnz-104596

Milosavljević Milica, Glavarjeva 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 704558.
gnb-104995

Mišič Mitja, Zapuže št. 9/a, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
334789. gnw-104974

Mitevski Toni, Miklošičeva 1, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 185209. gnp-104656

Mlakar Gregor Jože, Pod smrekami 16,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkazni-
co, št. 1254942. gnm-104859

Mlinarič Milan, Letonjeva ulica 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 205927.
m-1422

Možina Matjaž, Dvor 5, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 573694.
gny-104822

Murgelj Ksenija, Vrhovo 15, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 702548.
gny-104622

Nachtigal Emil, Pahorjeva 32, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 609775.
gnk-104611

Obradović Stanko, Ulica Kneza Koclja
37, Maribor, osebno izkaznico, št.
1328786. gns-105053

Okić Sulejman, Okrogarjeva kolonija 19,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
514560. gnh-104989

Oman Polona, Celjska ulica 39, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 841180.
gnn-104808

Osolnik Lidija, Kobetova ulica 8, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 550339.
gnr-104933

Ošaben Marija Marjana, Peričeva 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1385458.
gnj-104937

Oven Grdadolnik Mirjam, Grič 51, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1190312.
gno-105182

Ozborn Roman, Blasov breg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 953077.
gny-104997

Pečar Petra, Prešnica 63, Kozina, ose-
bno izkaznico, št. 1048163. gns-105003

Pečenko Jožica, Britof 253, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 902097. gnw-104874

Peklenk Andreja, Stranska vas 17/b, Do-
brova, osebno izkaznico, št. 1182585.
gny-105172

Perčič Simona, Brilejeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1402057.
gny-105147

Petek Ajda, Vojkova 77, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1326507. gnu-104951

Petek Michell, Spodnje Gruškovje 22,
Podlehnik, osebno izkaznico, št. 774641.
gnd-104618

Petru Sonja, Pod hrasti 73, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 239943.
gnu-104851

Podbevšek Marija Magdalena, Opekar-
na 37, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
588931. gnq-104955

Potočar Bogomir, Gorenje Vrhpolje 23,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 1027934.
gnq-104605

Potočnik Štefanija, Pohorska cesta 1,
Zreče, osebno izkaznico, št. 124306.
gnj-105137

Praznik Angela, Vinarska 3/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 139088.
gnt-105002

Premk Peter, Šentgotard 12, Trojane,
osebno izkaznico, št. 624066.
gnu-104626

Presker Anton, Sela 34, Dobova, ose-
bno izkaznico, št. 498208. gne-104967

Puhar Žiga, Štrukljeva 21, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 680778.
gnp-104831

Puvar Jože, Goriška 13, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 1144462. gnj-104737

Ravnikar Andrea, Slatno 23, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 229832.
gnp-105006

Regoršek Anton, Betnavska 49, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 463545.
gnr-104654

Rome Ivan, Slovenčeva 60, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 821767.
gnz-105171

Rome Vida, Tavčarjeva 6, Jesenice, ose-
bno izkaznico, št. 1106001. gnz-104675

Sagaj Koman Milena, Celovška 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 93826.
gnr-105004

Sedmak Blaž, Pameče 275, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1042558.
gnv-105125

Sedmak Mara, Bazoviška 11, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 710317.
gnj-104612

Seifert Anže, Gunceljska cesta 42, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 698076.
gnc-104994

Semič Anja, Cesta na ledinico 14, Žiri,
osebno izkaznico, št. 236338.
gns-105178

Semolič Veronika, Dolenjska cesta 297,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 1160871.
gng-104865

Slak Silva, Gor. Karteljevo 7, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 1050638.
gnw-104949

Slavič Frančiška, Gorkega 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 487142.
gnp-104856

Slemenšek Irena, Zg. Korena 4/c, Zgor-
nja Korena, osebno izkaznico, št. 687777.
gng-104965

Slemenšek Matjaž, Prušnikova 38, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 687795.
gni-105063

Slemenšek Simon, Zg. Korena 4/c,
Zgornja Korena, osebno izkaznico, št.
1026173. gni-104963

Smolej Jože, Dovje 93, Mojstrana, ose-
bno izkaznico, št. 843923. gnv-105100

Smolić Ratko, Razgled 50, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 101625.
gnk-104836
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Sršan Draga, Pavšičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 313427.
gnb-104970

Stanić Bogdanka, Cesta XIV. divizije 50,
Štore, osebno izkaznico, št. 332698.
gnc-104648

Stegel Marija, Hrenovice 15, Hruševje,
osebno izkaznico, št. 1214255.
gnj-104812

Strmec Maja, Cerovci 3, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 991876. gnl-104835

Šagi Ivan, Gradiška 476, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 609489.
m-1438

Šenekar Aleksander, Gotska 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 359984.
gno-104757

Škarlin Goran, Migojnice 14, Griže, ose-
bno izkaznico, št. 60675. gnv-104875

Šobot Irma, Prežihova ul. 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 654850.
gnh-104814

Šteiner Vojko, Velenjska 5, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 138061. gni-104738

Štrekelj Anton, Cesta Dolomitskega
odreda 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
114499. gnp-105081

Štuhec Matjaž, Ljubljanska 17/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 457994.
gnp-105131

Šturm Janez, Potok 17, Železniki, ose-
bno izkaznico, št. 1547204. gnr-104829

Šuštar Petra, Predoslje 90, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1430824. gne-104867

Terbovšek Brigita, Florjan 9, Gornji grad,
osebno izkaznico, št. 1263288.
gnb-104645

Teršar Matjaž, Vrtnarija 2/d, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 1011301.
gnd-105143

Tomič Mario, Zelena ulica 4, Hoče, ose-
bno izkaznico, št. 809510. gnt-104677

Tomšič Milan, Vodovodna cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1504613.
gnx-104948

Tončič Otilija, Rožna dolina VIII/10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 42159.
gni-104613

Trbanc Jože, Čufarjeva 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 32391. gnd-104668

Trkov Miroslav, Tbilisijska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219984.
gnk-105111

Trošt Dejan, Cesta 4. prekomorske
29/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
1359391. gng-104815

Trošt Simon, Željne 42/b, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 885582. gnv-105000

Trunk Vera Leopoldina, Ježa 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 388423.
gnv-104750

Vadlja Damir, Ulica heroja Vojka 25, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 259654.
gns-104853

Vargazon Anja, Zgornji Duplek 137/e,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
1162656. gnz-104871

Veg Daniel, Breg 57/b, Majšperk, ose-
bno izkaznico, št. 707489. gnw-105124

Velenšek Danijel, Krajnčica 26, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1032626.
gns-104828

Verstovšek Ana, Milavčeva 69, Brežice,
osebno izkaznico, št. 447087.
gnx-104848

Vidmar Ljudmila, Vrhovčeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95498. gnl-104760

Vinetič Frančišek, Brezje pri Vel. dolini
13, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaz-
nico, št. 642730. gng-104715

Vodeb Vojko, Bistrica ob Sotli 14, Bistri-
ca ob Sotli, osebno izkaznico, št. 1006595.
gnh-105139

Vogrinec Natalija, C. v Njiverce 23, Ki-
dričevo, osebno izkaznico, št. 424215.
gnf-104816

Zemljič Konrad, Rečica 107/a, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 171865.
gne-104971

Zoretič Bojan, Bratov Nemec 6, Šempe-
ter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
1035107. gnk-104636

Zrimšek Martina, Kebetova 1, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 417736. gnh-104964

Zupančič Brina Nataša, Vojkova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 432514.
gns-105103

Železnikar Mateja, Žorgova ulica 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 802815.
gnh-104664

Žuran Jožefa, Potokarjeva 9, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 1511903.
gnu-104651

Vozniška dovoljenja

Bajram Dino, Gosposka 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1654147,
reg. št. 49636, izdala UE Celje.
gny-104872

Balent Aleksandra, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489810, reg. št. 244755, izdala UE
Ljubljana. gnr-104804

Benko Ljubo, Staro selo 4/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 122379, izdala
UE Tolmin. gnh-104764

Berce Kranjc Damjana, Budanje 25, Vi-
pava, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 93/02. gnz-104921

Binter Borut, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
687157, reg. št. 106184, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-105162

Blodnik Rok, Gradišče 22, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 12961. gnj-104587

Bogataj Jana, Pot v Bitnje 35, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130348,
reg. št. 47770, izdala UE Kranj. gnw-105049

Bukovič Nada, Ulica Heroja Šlandra 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 673600, reg. št. 79058, izdala UE Mari-
bor. gns-104728

Burnik Anton, Stara Dečkova 21, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8090.
gnc-104719

Butara Dušan, Turje 68, Hrastnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7803,
izdala UE Hrastnik. gnq-105005

Capuder Alojz, Spodnje Gameljne 116,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1524632, reg. št. 33975, izda-
la UE Ljubljana. gnp-104806

Cesar Alojz, Kot 12, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 1546, izdala UE
Črnomelj. gnn-104733

Cigula Otmar, Sakušak 20, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33068, iz-
dala UE Ptuj. gne-104592

Čanji Miško, Na Zelenici 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 20138.
gni-104813

Čosič Aida, Brkinska 14, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11964,
izdala UE Izola. gnr-104579

Čumurović Ferid, Smoletova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 29644, reg. št. 27238, izdala
UE Ljubljana. gnn-104712

Djukić Stanko, Hladilniška pot 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
734120, reg. št. 189918, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-104671

Dokl Kristina, Orešje 15, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 14510, iz-
dala UE Ptuj. gny-104772

Dolenc Terezija, Obrtniška 11/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, reg. št. 2660, iz-
dala UE Trbovlje. gnt-104702

Dora Marjan, Razlagova ulica 24/a, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
12348. gnx-104923

Drugovič Ivan, Pongrac 105, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
20193, izdala UE Žalec. gno-104657

Duratović Amela, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1566735, reg. št. 252336, izdala UE
Ljubljana. gni-104938

Durn Irena, Vrhpolje 51, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 394861,
reg. št. 2965, izdala UE Ajdovščina.
gnk-104961

Dželadini Ilirijana, Kandijska cesta 34,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 35282, izdala UE Novo mesto.
gnh-104589

Ferrari Nino, Ljubljanska 33, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1713371, reg. št. 16651, izdala UE Ra-
dovljica. gnz-105146
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Gajšek Dušan, Okrogarjeva 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37529. gni-105013

Galunić Lučka, Dobrovce, Halefova 7,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 669850, reg. št.
66914, izdala UE Maribor. gnn-104862

Golja Mateja, Tolminska ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811145, reg. št. 75114, izdala UE Ljublja-
na. gnq-104880

Grbec Miha, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420236, reg. št. 215453, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-105170

Grden Marta, Jelovškova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766901, reg. št. 102746, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-104710

Grobelšek Tomaž, Ulica Angelce Ocep-
kove 13, Ljubljana, preklic vozniškega do-
voljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 88/02.
gnd-104943

Gros Aleksander, Javornik 50, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13746, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-104915

Hajdič Tomislav, Sveta trojica 74, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1393241, reg. št. 35137, izdala UE Dom-
žale. gnv-104600

Hlebš Marijana, Sp. Bistrica 2, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1568419,
reg. št. 10852, izdala UE Tržič.
gnv-105075

Horvat Boštjan, Spuhlja 98, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42240,
izdala UE Ptuj. gne-104692

Horvat Boštjan, Pod lipami 56, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327864, reg. št. 227609, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-104708

Horvat Rajko, Marušičeva 13, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 7855. gni-104913

Horvat Renata, Vukovje 2, Jarenina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1472052,
reg. št. 119254, izdala UE Maribor.
gnu-105101

Hovelja Denis, Veliki dol 13, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15778,
izdala UE Sežana. gnq-104555

Hozjan Simon, Trnje 166, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15425,
izdala UE Lendava. gnl-104860

Hrovat Pavel, Gornja Brezovica 31, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25287, izdala UE Novo mesto.
gns-104778

Ivanov Robert, Brest 49, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1192039, reg.
št. 141323, izdala UE Ljubljana.
gnd-104593

Izlakar Jelena, Adamičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1372684, reg. št. 233438, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-105159

Jamšek Franc, Liparjeva cesta 5, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
210021, reg. št. 17048, izdala UE Domža-
le. gnt-104602

Janjanin Marko, Pri vodnjaku 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 43328, izdala UE Koper.
gnt-104777

Jekler Matevž, Ulica k studencu 1, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1249904, reg. št. 129355, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-104936

Jeraša Klemen, Rožna dolina, Cesta
II/26a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1192281, reg. št. 195157, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-105112

Jeriha Miha, Knafljev trg 1, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3980,
izdala UE Ribnica. gnn-104608

Jernejc Tanja, Grajska vas 41, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1257309, izdala UE Žalec. gng-104740

Jug Branko, Ulica OF 13, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 26100, reg.
št. 987, izdala UE Ruše. m-1429

Jurglič Ignac, Puščava 29, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
001197362, izdala UE Trebnje.
gnk-104590

Jurkovič Rado, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20030. gnj-104837

Kacjan Aleš, Vidmarjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516960, reg. št. 38965, izdala UE Ljublja-
na. gne-104746

Kališnik Andreja, Loke v Tuhinju 26, La-
ze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14059, izdala UE Kamnik.
gnx-104598

Kališnik Miran, Mladinska ulica 35, Vu-
zenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7838, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-104721

Kapetan Jasmina, Cirila Debeljaka 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1520311, reg. št. 42603. gnx-104623

Katona Gabrijel Dušan, Poljanska cesta
52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 631782, reg. št. 108797,
izdala UE Ljubljana. gnc-104794

Kerbler Aleš, Meža 155/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6142.
gnc-104644

Klemenčič Leonida, Metava 37/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1457160, reg. št. 13000, izdala UE Mari-
bor. gnm-105109

Klemše Bogomir, Gradnikovih brigd 57,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 27932, izdala UE Nova Gorica.
gnk-104986

Knapič Matej, Skozi gaj 9, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294166,
izdala UE Žalec. gnq-104630

Kolan Daniel, Silovec 21, Sromlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFHG, reg. št. 1012.
gnx-105023

Kolednik Primož, Nova vas pri Ptuju
107/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 40530, izdala UE Ptuj. gnf-104920

Končarević Ana Marija, Martinova ulica
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 22373, reg. št. 113166, izdala
UE Ljubljana. gnn-105133

Končarević Milan, Martinova ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610824, reg. št. 249701, izdala UE
Ljubljana. gno-105132

Korošec Tatjana, Stari log 15, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10148, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-104762

Kos Franc, Lendavska 65, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. BCEG, št.
20407, izdala UE Murska Sobota.
gnp-104756

Kos Tina, Ulica Vala Bratina 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1570351, reg. št. 124534, izdala UE Mari-
bor. gnt-104727

Kosmač Irena Viktorija, Ulica Lojzeta
Hrovata 6, Kranj, preklic duplikata vozni-
škega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1354704,
reg. št. 38736, izdala UE Kranj.
gnu-105076

Kovač Matjaž, Mali vrh pri Šmarju 23,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 963311, reg. št. 14349, izdala UE
Grosuplje. gnd-105072

Kovač Uroš, Spodnja Rečica 183, Reči-
ca ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21934, izdala UE Žalec.
gno-105107

Kovič Silvija, Šmatevž 6, Gomilsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195487,
izdala UE Žalec. gns-104553

Kozmelj Stanko, Miklavž pri Taboru 1,
Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674518, izdala UE Žalec. gnq-104659

Krajnc Barič Tatjana, Kajuhova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1037730, reg. št. 26310, izdala UE Celje.
gno-105007

Kralj Ignac, Sp. Ščavnica 14, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 2554, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnh-104914

Kranjec Matejka, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1277178, reg. št. 115756, izdala UE
Maribor. gnx-105073

Krašovec Aleš, Pugljeva ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565867, reg. št. 3805, izdala UE Ljublja-
na. gnc-104969
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Kravanja Tomaž, Cesta na Urh 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365105, reg. št. 190978, izdala UE Ljub-
ljana. gne-105092

Kreslin Stanislav, Jugovo 14, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 10127.
gnw-104924

Križan Tina, Lavričeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 249608,
reg. št. 95299. gnj-104987

Krmelj Janez, Frankovo naselje 6, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 15015, izdala UE Škofja Loka.
gnq-104830

Lošić Renata, Engelsova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908109, reg. št. 78005, izdala UE Mari-
bor. gnx-104723

Lotrič Aleksander, Krimska ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1368042, reg. št. 234790, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-104743

Lovec Denis, Prvomajski trg 15, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
22225, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-104763

Lozar Franc, Vrtovin 28, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1157034, reg. št. 779, izdala UE Ajdovšči-
na. gnb-104845

Lozar Igor, Zaloška cesta 76, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025976, reg. št. 175944, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-105156

Lukić Ljudmila, Goce Delčeva 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497665, reg. št. 76774. gnu-104726

Majhen Alenka, Breg pri Polzeli 124,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1446712, izdala UE Žalec. gng-104840

Markun Tone, Grosova 2, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809421,
reg. št. 12492. gnc-104769

Marn Iztok, Hrastje 62, Kranj, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1401684, reg. št. 28957, izdala UE Kranj.
gnu-104801

Martinec Dražen, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 497053, reg. št. 71293. gnf-104991

Matko Anita, Črnoliška ulica 14, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13151, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-104629

Mehtig Matjaž, Rimska cesta 83, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. AB, št. S1441682, izdala UE Žalec.
gno-104982

Mezinec Andrej, Gorjansko 18/a, Ko-
men, vozniško dovoljenje, kat. A – 50
km/h,BGH, reg. št. 10886, izdala UE Se-
žana. gnr-104779

Mihevc Ana, Brode 11, Vransko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 453336,
izdala UE Žalec. gnc-104619

Miklaužič Miroslav, Šlandrova ulica 19,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 14759, izdala UE Šmarje.
gnf-105141

Miloš Vesna, Borštnikova 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291278, reg. št. 115683, izdala UE Mari-
bor. gni-105138

Mlakar Gregor Jože, Pod smrekami 16,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovo-
ljenje, kat. B, št. S 453840, izdala UE Ža-
lec. gnn-104858

Mlinšek Alojz, Gosposvetska ulica 13,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5852, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnl-104585

Molnar Robert, Trebinjska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889829, reg. št. 173389, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-104793

Možina Matjaž, Dvor 5, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
851170, izdala UE Litija. gne-104821

Nagode Mateja, Podpeč 51, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298780, reg. št. 225898, izdala UE Ljub-
ljana. gni-105163

Napotnik Simona, Rečica ob Savinji 71,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10847, izdala UE Mozirje.
gnc-105019

Ogrizek Marijan, Zg. Hajdina 52, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
32262, izdala UE Ptuj. gns-104578

Oman Polona, Celjska ulica 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971052, reg. št. 158827, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-104809

Osojnik Andrej, Sp. Ščavnica 37, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15132, izdala UE Gornja Rad-
gona. gne-104767

Osolin Erik, Sostrska cesta 14/e, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887338, reg. št. 153768, izdala UE Ljub-
ljana. gno-105082

Osolnik Lidija, Kobetova ulica 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19810, izdala UE Kamnik. gnm-104934

Oven Grdadolnik Mirjam, Grič 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136890, reg. št. 156042, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-105181

Panić Boris, Ipavčeva 10, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2328,
izdala UE Brežice. gnm-104909

Pavlišič Ana, Marjana Kozine 6, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11613, izdala UE Črnomelj. gnt-104877

Peček Mojca, Leganova 34, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8256, izdala UE Novo mesto.
gnj-104887

Petrošanec Vlasta, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1420530, reg. št. 233972, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-105025

Pinter Sebastijan, Frankolovo 4/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
986865, reg. št. 31140, izdala UE Celje.
gny-104797

Pirc Andrej, Grajska ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178420, reg. št. 101245. gnz-105021

Podgajski Mitja, Lendavska 31, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 37454.
gnm-104584

Poglajen Marjan, Chengdujska cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 850070, reg. št. 169018, izdala UE
Ljubljana. gnb-105120

Pogorelčnik Karel, Čečovje 37/b, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9297, izdala UE Ravne na Koro-
škem – 2. duplikat. gnf-104916

Polak Janko, Miklavž 58, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 8585, izdala UE Ormož.
gnq-104580

Prevejšek Matjaž, Gornja lepa vas 8, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10042. gns-104978

Puhar Žiga, Štrukljeva 21, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 901226,
reg. št. 23866. gnp-104781

Pušnik Nežika, Starše 47, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 8064, reg.
št. 33193, izdala UE Maribor. gnl-105010

Rakuša David, Gresovščak 27, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1207725, reg. št. 11735, izdala UE Ljuto-
mer. gnf-104691

Ravnak Majda, Nadgoriška cesta 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1618102, reg. št. 85449, izdala UE
Ljubljana. gnj-105091

Razgoršek Silvo, Zrkovska cesta 28, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915454, reg. št. 52884, izdala UE Mari-
bor. gne-104742

Repanšek Jaka, Ulica OF 13, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 131891,
reg. št. 25677, izdala UE Domžale.
gnd-104747

Ribič Milan, Zlatoličje 92, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 673839,
reg. št. 41402. gnu-104876

Riboli Tone, Gačnik 59/c, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 13286, izdala UE Pesnica. m-1430

Rožič Barbara, Na brajdi 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1426772, reg. št. 12648, izdala UE Ajdov-
ščina. gnz-104621

Sarajlija Ago, Runkova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929782, reg. št. 96680, izdala UE Ljublja-
na. gnu-104576

Sebastijanović Jovan, Trg Rivoli 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
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1308221, reg. št. 50054, izdala UE Kranj.
gnf-104791

Sedmak Frenk, Ulica Toneta Tomšiča 7,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001123010, reg. št. 9489,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnm-105188

Sekolovnik Jaka, Polhov Gredec 28,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1011099, reg. št. 204769, izda-
la UE Ljubljana. gnl-104685

Sešek Nevenka, Seškova cesta 20,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769047, reg. št. 137399, izdala UE
Ljubljana. gnd-105093

Slak Silva, Gor. Karteljevo 7, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22016, izdala UE Novo mesto.
gne-104917

Stojc Sebastijan, Poljšica pri Gorjah 15,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1303628, reg. št. 26347.
gnk-104586

Svilar Milan, Spodnje Pirniče 21/c, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973475, reg. št. 83600, izdala UE Ljublja-
na. gnq-105180

Šimundić Angelina, Prežihova ulica 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 16410, reg. št. 82034. gnl-105060

Šinkovec Janez, Šentpeter 9, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13254,
izdala UE Novo mesto. gnf-104591

Šircelj Lea, Podgrajska 6, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10634, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-104688

Šmigoc Matjaž, Spuhlja 79/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
40163, izdala UE Ptuj. gnf-105066

Štampar Dušan, Šlandrov trg 34, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904372, izdala UE Žalec. gnf-105016

Štrbulc Franc, Bizeljska cesta 62, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
9528, izdala UE Brežice. gnh-104739

Štribl Aleš, Maistrova 19, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1639437, reg. št. 12409.
m-1426

Tašker Ivan, Ljubečna, Na gmajni 13,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 341755, reg. št. 10260.
gnm-104634

Tomažič Aleksandra, Koroška 25, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671771, reg. št. 101873, izdala UE Mari-
bor. gnu-104680

Tomše Andrej, Stobovska cesta 11/b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1336128, reg. št. 34471, izdala UE
Domžale. gno-105157

Tomšič Milan, Vodovodna cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366061, reg. št. 169108, izdala UE
Ljubljana. gny-104947

Trentelj Nejc, Sallaumines 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11786,
izdala UE Trbovlje. gno-104582

Trumič Nedisa, Prešernova cesta 4, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1558303, reg. št. 31626, izdala UE Vele-
nje. gnr-104854

Ulčar Aljoša, 1. maja 88, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001080399, izdala UE Jesenice.
gnk-104686

Vajdič Andrej, Kraigherjeva 13, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19395, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-104927

Vavtar Boris, Na Pejcah 7, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 867297.
gnu-104701

Velikovrh Verika, Kalanova ulica 17,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1066471, reg. št. 46315, izdala UE
Kranj. gnq-104930

Verbič Milan, Podolnica 2, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 241866,
reg. št. 10656, izdala UE Ljubljana.
gne-104646

Vidovič Bogdan, Na Jelovcu 63, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 367298, reg. št. 84855, izdala UE Mari-
bor. gns-104878

Vitez Polona, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 142/a, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1234468, reg. št. 223510,
izdala UE Ljubljana. gnc-104894

Vrhovnik Vida, Cesta v Loke 17, Mozir-
je, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 93/2002. gne-104817

Vukotič Tanja, Šorlijeva 9, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141046,
reg. št. 47595, izdala UE Kranj.
gnd-105068

Vuković Ivica, Partizanska 6, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1427589,
reg. št. 10263, izdala UE Cerknica.
gnq-104755

Zadravec Janko, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215173, reg. št. 22239, izdala UE
Ljubljana. gnm-104709

Zafran Snežana, Novi kot št. 17, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
170069, izdala UE Ljubljana. gnn-104583

Zemljič Kristjan, Ulica Slavka Gruma 10,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33644, izdala UE Novo mesto.
gnx-105048

Zgonc David, Gorice 19/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. CBGHE, št.
13051, izdala UE Postojna. gny-104922

Zlodej Peter, Goriška cesta 49, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
858665, reg. št. 18823, izdala UE Vele-
nje. gnm-104984

Zoretič Bojan, Bratov Nemec 6, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BCE-

GH, št. 20973, izdala UE Nova Gorica.
gnj-104637

Zrimšek Martina, Kebetova 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115778,
reg. št. 47022, izdala UE Kranj.
gnc-104944

Zupan Aleš, Slamnikarska 6, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
444792, reg. št. 149269, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-105174

Zupet Milena, Šmarješke Toplice 176,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 8227, izdala UE Novo mesto.
gnp-104581

Žavski Dejan, Vrbje 30/e, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. S 001562552,
izdala UE Žalec. gnf-104741

Železnikar Mateja, Žorgova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689493, reg. št. 136189, izdala UE
Ljubljana. gni-104663

Žerjav Karol, Vinska Gorica 39, Dobrna,
vozniško dovoljenje, št. S 1515505.
gns-104653

Žganec Jože, Agrokombinatska cesta
6/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 292685, reg. št. 148971, izda-
la UE Ljubljana. gns-105128

Žibret Mira, Linhartova cesta 94, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1504035, reg. št. 157113, izdala UE Ljub-
ljana. gno-104607

Živko Anja, Cesta VII/4, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1423296, reg. št.
30383, izdala UE Velenje. gnm-104834

Žlegel Marko, Spodnja Nova vas 31, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 22949, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnd-104918

Žuran Jožefa, Potokarjeva 9, Kamnica,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1408683, reg. št. 50836.
gnt-104652

Zavarovalne police

Bauman Darinka, Knifičeva ulica 6, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 459080, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. m-1416

Butara Drago, Cerklje ob Krki 25/a, Cer-
klje ob Krki, zavarovalno polico, št. 458974,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-104687

Cvetko Jožica, Krčevina pri Vurbergu
134, Ptuj, zavarovalno polico, št. 480846,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-104908

Črepinšek Marjetka, Strossmayerjeva 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AK 72326,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-104884

Dolgan Maša, Dolnja Košana 66, Koša-
na, zavarovalno polico, št. 103487, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d.. gnm-104788
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Gorjup Alojzij, Šibeniška ulica 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 740881, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnz-104996

Herendić Đuro, Gor. Karteljevo 10, No-
vo mesto, zavarovalno polico, št. 906523,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-104786

Jančar Boštjan, Zgornja Besnica 9, Ljub-
ljana-Polje, zavarovalno polico, št. 858476,
822833 in 858456, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gno-104907

Jančar Feliks, Grbinska 60, Litija, zava-
rovalno polico, št. 479469, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnc-105069

Jarc Aleš, Jezero 1/a, Trebnje, zavaro-
valno polico, št. 355299, izdala zavaroval-
nica Triglav d.d. gnv-104900

Kisovec Boštjan, Delnice 1, Poljane nad
Škofjo Loko, zavarovalno polico, št.
412045, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gni-104563

Kuzma Stanka, Adlešiči 35, Adlešiči, za-
varovalno polico, št. 751202, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnu-104901

Lavrič Anton, Trboje 69, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 897327, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnx-104898

Leben Uroš, Luznarjeva 18, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 876484, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d.. gnf-104766

Lesar Adam, Gorenjska cesta 59, Ribni-
ca, zavarovalno polico, št. 7939432, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-105065

Megušar Jurij, Tugomerjeva ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101467858, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnm-104684

Milek Boris, Gorenjska cesta 31/b, Ra-
dovljica, zavarovalno polico, št. 850861,
izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gno-104782

Otorepec Leo, Strug 10, Makole, zava-
rovalno polico, št. 0497534, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnd-104768

Petančič Marjan, Savlje 40, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101477984, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-105096

Petkovič Simon, Nemčavci 14/b, Mur-
ska Sobota, zavarovalno polico, št. AO
511724, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-105074

Poljšak Anton, Dilce 36, Postojna, zava-
rovalno polico, št. 0986777, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. PE Postojna.
gnt-105077

Selan Matej, Podlimbarskega ulica 44,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101503716, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnt-104802

Štirn Renata, Mandeljčeva pot 14, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0778673, izdala za-
varovalnica Tilia. gnm-104759

Turk Marko, Čadraže 4, Šentjernej, za-
varovalno polico, št. AO 906526, izdala za-
varovalnica Tilia. gng-104690

Turk Zlatko, Gosposvetska 69, Maribor,
zavarovalno polico, št. 503972, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. m-1425

Turnšek Tatjana, Česnikova 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00203068653
– kasko zavarovanje, izdala zavarovalnica
Slovenica. gng-104744

Turnšek Tatjana, Česnikova 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 457779, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-104745

Uhernik Davorin, Šempeter 41, Otočec,
zavarovalno polico, št. 922009.
gnp-104785

Veselinović Nikola, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 461090,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-104749

Zgrebec Boštjan, Cesta v skoke 6, Mi-
klavž na Dravskem polju, zavarovalno poli-
co, št. 09352882, izdala zavarovalnica Ti-
lia. gne-104567

Žunič Miro, Zupančičeva 4, Metlika, za-
varovalno polico, št. 0862224, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnd-104568

Spričevala

Adanič Dežman Marjan, Topniška 43,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa
Kidriča, izdano leta 1982. gnx-104798

Anžlovar Milan, Zagorica 48, Veliki Ga-
ber, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Novem mestu,
izobraževalni program – gostinska dela, po-
klic kuhar, izdano leta 1993/94 in
1994/95,. gnf-104641

Avbelj Aleš, Vače 91, Vače, spričevalo o
zaključnem izpitu Gradbene šole, skrajšani
program – keramičar, izdano leta 1993.
gnp-104906

Badalič Matija, Cesta v Staro vas 5, Po-
stojna, indeks, izdal Center za telekomuni-
kacije v Ljubljani. gnx-104852

Bajić Vid, Milosava Paunović Čose 8, Ba-
rajevo, Jugoslavija, diplomo Gradbene šole
Ivana Kavčiča, izdana leta 1985. gnb-105095

Balažic Borut, Melinci 5/b, Beltinci, spri-
čevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole Ra-
kičan, izdano leta 2001. gnv-105050

Borko Melanie, Partizanska cesta 39,
Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika Gim-
nazije Ljutomer. gnc-104569

Brčan Bojan, Cesta pod gozdom 5/22,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Luisa
Adamiča v Grosupljem, izdano leta 1984.
gnh-104714

Brdar Snježana, Ulica 1. maja 1, Metli-
ka, indeks, izdala Srednja tekstilna, obutve-
na in gumarska šola Kranj, izdan na ime
Benkovič Snježana. gnz-104896

Časar Sandra, Kruplivnik 84, Grad, spri-
čevalo Osnovne šole Puconci, izdano leta
1995/96. gnk-104561

Čatak Damir, Mencingerjeva ulica 13,
Ljubljana, potrdilo o strokovni usposoblje-
nosti za trgovskega poslovodjo, izdan 14.
11. 2002 pri GZS, Združenje trgovine.
gnw-104928

Črešnik David, Ožbalt nh, Ožbalt, za-
ključno spričevalo 3. letnika Trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2002. m-1427

Črešnik Marijan, Trbonje 3, Dravograd,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje po-
klicne kovinarske šole Muta, izdano leta
1980, 1981 in 1982. gnj-104962

Čuk Katja, Livadna ulica 4, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izda-
no leta 2002. m-1444

Damjanovič Slavko, Cesta Valentina
Orožna 8/c, Šentjur, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje lesne tehnične šole, iz-
dano leta 1973. gnd-104693

Dimnik Andrejka, Voljčeva 17, Vrhni-
ka, maturitetno spričevalo Šubičeva gim-
nazija v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnr-105079

Dolamič Marko, Šalinci 3, Križevci pri
Ljutomeru, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1990.
gne-105067

Domadenik Renato, Rošpoh 10/b, Ma-
ribor, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, smer slikopleskar,
izdano leta 1992, 1994. m-1415đ

Gomboc Štefan, Kranjčeva 24, Morav-
ske Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Eko-
nomske šole Murska Sobota, izdano leta
1994 in 1995. gnd-104993

Gonza Gregor, Mlekarniška ulica 2, Ma-
ribor, indeks, št. 81581692, izdala EPF
Maribor. m-1442

Gorenjec Saša, Budna vas 14/a, Šen-
tjanž, spričevalo o končani OŠ Milan Maj-
cen, Šentjanž, izdano leta 1995.
gnf-105166

Henigman Samo, Cankarjeva 23/a, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Srednje kmetij-
ske šole Ruše, program gimnazija, izdano
leta 1994/95. m-1424

Horvat Anka, Ulica ob kapelici 73, Mur-
ska Sobota, spričevalo 7. in 8. razreda
osnovne šole Izobraževalnega centra Mi-
klošič, izdano na ime Hiti Horvat Anka.
gnq-104905

Horvatič Aljoša, Dečkova 25/a, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovne ko-
mercialne šole v Celju, izdano leta 1993.
gnj-104787

Jakoš Mateja, Pot na Laze 8, Mirna, in-
deks, št. 01096041, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gnn-104633

Janša Mitja, Rimska ploščad 1, Ptuj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Avtomehanične šole,
izdano leta 1991 in 1992. gng-104765

Jerant Aleksander, Podroje 63/a, Šmar-
tno pri Litiji, spričevalo 1. letnika Poklicne
železničarske šole v Ljubljani, izdano leta
1980. gnp-104931
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Jerebic Đuro, Srednja Bistrica 70,
Črenšovci, indeks, št. in diplomo Srednje
tekstilne in obutvene šole Kranj.
gnh-104789

Klasnič Marko, Otavice 39, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnr-104604

Klemenčič Jani, Razlagova 3, Maribor,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-1437

Kočnik Sonja, Kot 17, Oplotnica, spri-
čevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, izda-
no leta 2001/02. m-1439

Kosec Sonja, Prerad 24, Polenšak,
spričevalo o končani OŠ Dr. Ljudevita Piv-
ka. gnz-104571

Kovač Drago, Dolga ulica 103, Morav-
ske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, delovodske elektro šole v
Mariboru, izdano leta 1983. m-1431

Krajcar Robi, Strunjan 18, Portorož –
Portorose, letno spričevalo 2. letnika Sred-
nje kovinarske in prometne šole Koper,
izdano leta 1990/91. gns-104903

Kreslin Štefan, Dolnja Bistrica 94, Čren-
šovci, spričevalo o zaključnem izpitu šole
za voznike motornih vozil, izdal Strokovni
izobraževalni center za voznike motornih vo-
zil Ljubljana-Ježica, zap. št. vpisnice
IV/1645, izdano 17. 4. 1978. gnz-104846

Križan Vida, Cankarjeva 10, Rogaška
Slatina, diplomo Tekstilne in frizerske sred-
nje šole Maribor, smer tekstilni mehanik,
izdana leta 1985. m-1421

Križnar Matej, Titova 47, Jesenice, za-
ključno spričevalo Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1992. gnk-104761

Lampreht Valerija, Mestni trg 13, Slo-
venske Konjice, indeks, št. 93422423.
m-1420

Lavtižar Janez, Kolodvorska ulica 14/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Ivan Cankar, izdano leta 1977.
gnw-105099

Ločniškar Valentina, Šercerjeva 8, Ra-
dovljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1997. gnv-104850

Lovošević Stjepan, Belokranjska ulica
25, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gostinske šole na Bledu, izdano
leta 1980 in 1981. gnd-104893

Lukman Urban, Sarajevska 3, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-1443

Mahmutović Fikret, Bošamarin 53, Ko-
per – Capodistria, obvestilo o uspehu 1.
letnika Srednje kovinarske šole v Kopru,
izdano leta 1995. gnn-105058

Mali Luka, Slavka Gruma 80, Novo me-
sto, indeks, št. 64990128, izdala Fakulte-
ta za elektrotehniko. gni-104713

Marušek Stanislava, Boletina 13, Poni-
kva, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gostinske šole Celje, smer kuhar, izda-
no leta 1979. m-1423

Masel Maja, Novi Log 5, Hrastnik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Celju, izdano leta 1993, izdano na ime Pu-
šnik Maja. gnm-104609

Mastnak Matija, Proseniško 38, Šentjur,
indeks, št. 21013256, izdala FDV v Ljublja-
ni. gnu-105001

Medved Simon Peter, Dragonja vas
40/a, Cirkovce, potrdilo o opravljenem te-
čaju za varno delo s traktorjem, št.
18-7/99, izdal Srednješolski center Ptuj.
m-1445

Medvešek Žarko, Dovško 68, Senovo,
spričevalo 3. letnika SŠ Krško, izdano leta
1974. gnl-104560

Mihajlović Nada, Jakčeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledi-
na, izdano leta 1999. gnt-105052

Mihelčič Martin, Koseze 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu ŠC PET, izdano leta 1997
in 1998. gnx-105148

Molan Zvonko, Zdole 7, Krško, diplomo
Srednje šole Krško, izdana leta 1981.
gnz-104771

Murat Valeria, Pod hribom 74, Ljubljana,
izkaz Osnovne šole Riharda Jakopiča, dne
1. 6. 2000. gnj-105187

Nemanič Ivan, Drašiči 40, Metlika, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole.
gnt-105127

Palić Muhamed, Prisčka, BIH, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole Vena
Pilon Ajdovščina – KV zidar, izdano leta
1991. gnt-104731

Palić Rasim, Prisočka, BIH, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Vena Pilon
Ajdovščina – KV zidar, izdano leta 1987.
gnr-104729

Petelinšek Mojca, Prušnikova 50, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1419

Pirnovar Aleš, Rjava cesta 24/a, Ljublja-
na-Polje, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Polje, izdano leta 1996 do 2001.
gno-104932

Planinc Tomaž, Shakespearova 6, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta
1994/95. m-1441

Pleterski Boštjan, Malovaška ulica 32,
Brezovica pri Ljubljani, indeks, izdala Sred-
nja agroživilska šola v Kamniku.
gny-105022

Počkar Klaudio, Baukartova 4, Maribor,
izkaz od 1. do 8. razreda OŠ Martin Kon-
šak, izdan od leta 1991 do 1999. m-1436

Povšnar Jure, Cesta Krimskega odreda
132, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gny-104751

Poznič Boris, Kolonija 1. maja 23, Tr-
bovlje, letno spričevalo Poklicne kovinarske
šole Trbovlje, izdano leta 1972/73,

1973/74, 1974/75 in 1975/76.
gny-104897

Prah Marko, Podvelka 12, Podvelka,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izda-
no leta 2001. m-1434

Puhner Miha, Stržovo 68, Mežica, ma-
turitetno spričevalo izdano leta 1996 ter
zaključni spričevali 3. in 4. letnika Gimna-
zije Ravne na Koroškem. gnf-104566

Ratej Ines, Ul. Zvonimira Miloša 2, Izola
– Isola, spričevalo Srednje strojne in po-
klicne šole Celje, izdano leta 1992.
gns-104703

Ratej Ines, Ul. Zvonimira Miloša 2, Izola
– Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne in poklicne šole Celje, iz-
dano leta 1992. gnr-104704

Razgoršek Vesna, Glavarjeva 2, Men-
geš, indeks, izdala Gostinska srednja šola
Slovenj Gradec – smer natakar leto izdaje
1989. gng-104694

Resnik Jasmina, Kozje 85, Kozje, spri-
čevalo o končani OŠ Kozje, izdano leta
1998. gni-104888

Rogelj Silva, Planina 1, Kranj, spričeva-
lo 1. letnika Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdano leta
1981. gny-104572

Rogelj Silva, Planina 1, Kranj, spričeva-
lo 2. letnika Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdano leta
1982. gnx-104573

Sinkovič Jože, Kokra 38/a, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in kovinarske šole v Kranju –
kovinostrugar, izdano leta 1980.
gnj-105037

Stojanović Tatjana, Lavrica, Babškova
pot 18, Škofljica, spričevalo 4. letnika Te-
hnične kemijske šole, izdano leta 1980.
gnk-105136

Šerbinek Robert, Ulica Staneta Severja
11, Maribor, indeks, št. 81586721, izdala
EPF. m-1433

Šisernik Predik Majda, Partizanska 10,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole, izdano na ime
Predik Majda. gnb-104895

Šmigić Danilo, Celjska ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnv-104700

Šporar Roman, Zgornji Obrež 4, Artiče,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Kr-
ško, izdano leta 1984 in 1985.
gnp-104556

Štante Edvard, Cesta v Zgornji log 28,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Venclja
Perka v Domžalah. gnp-104606

Štefančič Darjan, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje po-
klicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 2000. gnv-104883

Šturm Marko, Drevored 1. maja 8, Izola
– Isola, zaključno spričevalo Tehniške šole
v Kopru. gnb-105070
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Teržan Robert, Rečica ob Savinji 52,
Rečica ob Savinji, maturitetno spričevalo Te-
hniške šole Celje, izdano leta 1982.
gny-104672

Tomić Svetlana, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1998. gnz-104946

Turšič Janez, Na vasi 23, Rakek, spriče-
valo 3. letnika Poklicne grafične šole, izda-
no leta 1979. gnb-104774

Urek Ciril, Globoko 6, Globoko, spriče-
valo 3. letnika Poklicne kovinarske šole Kr-
ško, izdano leta 1982/83. gnm-104559

Valenčič Suzana, Kettejeva 3, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in trgovske šole Nova Gorica, izda-
no leta 1991, izdano na ime Dimitrov Suza-
na. gnl-104885

Videc Nives, Konj 12, Litija, maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske šole, pro-
gram trgovska akademija, izdano leta 1997.
gne-104892

Vidmar Jernej, Sinja Gorica 29, Cerkni-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko, smer elektronik, izdano leta
1999. gnl-105185

Vinšek Tina, Pohorska 39, Vuzenica, let-
no spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1993 in 1994. gnq-104855

Vizler Zvonimir, Velika vas 19, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil Ljubljana –
Ježica. gnh-104689

Vočanec Ivica, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika IKŠ Maribor.
m-1428

Vodnik Jaka, Grintovška ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2000. gnb-104695

Volarič Robert, Smledniška 19, Kranj,
spričevalo 1 in 4. letnika Srednje mlekarske
in kmetijske šole Kranj – mlekarski tehnik,
izdano leta 1990 in 1994. gnm-104784

Weiss Klemen, Polje 368/a, Ljublja-
na-Polje, indeks, št. 20940458, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnv-104775

Zupan Borut, Cankarjeva 31, Radovlji-
ca, spričevalo o končani OŠ Antona Toma-
ža Linharta, izdano leta 1994. gnk-104886

Ostali preklici

Ademi Nazmi, Dušanova 5, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 14320, izdana v Ma-
riboru leta 1999. m-1417

Ademi Vebi, Dušanova 5, Maribor, de-
lovno knjigo, reg. št. 14317, izdana leta
1999 v Mariboru. m-1418

Aganovič Mirsada, Šalara 18, Koper –
Capodistria, delovno knjižico izdano v Ko-
pru. gnv-104575

Ahec Boris, Medvedova ulica 7, Kam-
nik, delovno knjižico. gnc-104669

Antonić Radmila, Goričane 68, Medvo-
de, delovno knjižico. gnj-105087

Avtotaxi Lulić Said s.p., Novosadska 16,
Ljubljana, licenco, št.
001246/17623/04-BGD36/2001 za vo-
zili z reg št. LJ T8 – 65T in LJ Z3 – 27N.
gnx-104673

Berglez Sandra, Trstenjakova ulica 60,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
31980051, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnr-104979

BONAJO ALENKA, Galicija 15/a, Žalec,
kotlovska knjiga za cisterno za utekočinjeni
naftni plin kapacitete 1750 kubičnih me-
trov, leto izdelave 1993, proizvajalec Wal-
ter Tosto, Italija, ser. št. 126734.
gno-104732

Bregar Franc, Bitiče 2, Litija, licenco, št.
002630/3193/LM33/1997 z dne 13. 11.
1997 za vozilo Mercedes – Benz 1320L, z
reg. št. LJ F1 – 55S. gnr-105104

Cmager Lazar, Sp. Polskava 31, Prager-
sko, certifikat za prevoz nevarnih snovi št.
013191, izdan 28. 5. 1999. m-1435

Čehić Besima, Vaše 31/f, Medvode, de-
lovno knjižico. gni-105088

Dejanović Zdravko, Koroškega bataljo-
na 5, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk-105086

Duraković Elzana, Cesta revolucije 1/a,
Jesenice, delovno knjižico. gnr-104554

Exle Alen, Ulica Janeza Rožiča 29, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ v
Ljubljani. gnp-104881

Gornik Rok, Brestova 2, Cerknica, voz-
no karto, št. 0010197, izdal Integral No-
tranjska. gnu-104601

Jakša Janja, Gornja Paka 10/a, Črno-
melj, delovno knjižico, ser. št. A 03092095,
reg. št. 1859 z dne 10. 9. 1997.
gnq-104730

Jeraša Klemen, Rožna dolina, Cesta
II/26a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
42264501, izdala Akademija za likovno
umetnost v Ljubljani. gng-105115

Jereb Tatjana, Na griču 5, Spodnja Idri-
ja, študentsko izkaznico, št. 18001051, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnu-105151

Jerenko Miran, Pobreška 4, Maribor, de-
lovno knjižico št. 37558, izdana leta 1978 v
Mariboru. m-1432

Kapel Kocet Patricija, Čevljarska 29, Ko-
per – Capodistria, dovolilnico št. 10512,
izdana 15. 1. 2001. gnw-104574

KOMUNALA KRANJ, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, izvod
licence št. 0000816/25, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije dne 20. 1. 1998 za
vozilo z reg. oznako KR 24-83R.
gnk-104736

Konečnik Nina, Podgorje 20, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 41970098. gny-104847

Ljubijankić Leon, Železnikarjeva ulica
18, Ljubljana, delovno knjižico.
gne-104617

Mahić Mirzet, Ulica bratov Mivšek 2,
Borovnica, delovno knjižico. gnq-104780

MERCATOR-EMBA, d.d. Ljubljana, Slo-
venčeva 21, Ljubljana, licenco, št. 955/26
za vozilo z reg. št. LJ – V3 – 073.
gnb-104670

Milinković Slobodanka, Zaloška cesta
228/c, Ljubljana, delovno knjižico.
gnz-105121

Mišič Vesna, Sp. Voličina 53, Voličina,
delovno knjižico, reg. št. 6659, ser. št.
94944, izdana 11. 7. 1975 pri Občini Le-
nart. m-1440

Mitrović Dragica, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-105071

Nastran Bojan, Cesta na Svetje 78,
Medvode, dijaško izkaznico, izdala SGGEŠ
v Ljubljani. gnv-104879

Pergar Uroš, Tovarniška 2, Ajdovščina,
delovno knjižico, reg. št. 16900.
gnr-104904

Petrič Branko, Hruševska cesta 43/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-104735

PLAMEN d.o.o., Pameče 181, Slovenj
Gradec, veljavnost licence za prevoze št.
0000394/21 z dne 1. 12. 1997.
gng-104565

Podgorelec Bojan, Šalovci 31/a, Sre-
dišče ob Dravi, delovno knjižico.
gnr-104558

Povh Dragica, Florjan 219, Šoštanj, 3
delnice KRS Velenje, št. 023025, 023026
in 025027. gnv-104925

PUV Nizke in vodne gradnje, Celje d.d.,
Lava 11, p.p.428, Celje, izvode licenc št.
1230000823/27, izdala GZS dne 28. 1.
1998 za vozila z reg. oznakami: CE
B4-521, CE B4-522, CE K5-255, CE
K5-265, CE K5-267 in CE 33-50M.
gnf-105116

Runjak Tjaša, Cesta IX/32, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18000613, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-105155

Sabadin Cetin Nevija, Semedela 12,
Koper – Capodistria, potrdilo o opravlje-
nem izpitu o strokovni usposobljenosti za
prodajalca, izdala GZ Slovenije – združe-
nje za trgovino, leta 1995. gnc-105094

Semič Anja, Cesta na ledinico 14, Žiri,
vozno karto, št. 171, izdal SAP.
gnr-105179

SUMMIT MOTORS LJUBLJANA d.o.o.,
Leskovškova cesta 4, Ljubljana, uradno po-
trdilo za registracijo vozila FORD MON-
DEO trend, leto izdelave 2002, številka
šasije WFO5XXGBB52Y13919.
gnw-104599

SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskov-
škova 4, Ljubljana, potrdilo za registracijo
vozila , št. šasije WFOBXXGCDB2P74686.
gnk-105061
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Škerget Jože, Ormoška 6, Ljutomer, de-
lovno knjižico, reg. št. 93/00, ser. št. A
0267071, izdana 27. 7. 1994 pri UE Ljuto-
mer. gnu-104926

Šterk Alojz, Delavska ulica 18, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnm-105059

Šterk Amalija, Golek 2, Dragatuš, delov-
no knjižico, ser. št. 727246, reg. št. 2867,
izdana 14. 10. 1963 na ime Gorše Amalija.
gno-104682

Štrukelj Anton, Rašiška ulica 3, Ljublja-
na, inšpektorsko izkaznico, št. 25, izdal Pro-
metni inšpektorat RS. gno-104857

Tasič Saš Jurij, Tumov drevored 7, Tol-
min, študentsko izkaznico, št. 41960094,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-104833

Ulaga Špela, Lože 8/c, Rimske Topli-
ce, študentsko izkaznico, št. 41980097,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-104810

Uršič Dejan, Suhadole 38/c, Komenda,
delovno knjižico. gnk-104811

Verboten Edo, Strmec nad Dobrno 3,
Dobrna, delovno knjižico. gnu-104776

Vidic Janez, Razlagova 53, Ljutomer, de-
lovno knjižico, ser. št. A 18258, reg. št.
160047. gnx-104773

Voglar Irena, Prečna pot 3, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 25006552, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnm-105184

Volk Matej, Tržaška 39, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 23990065, izdala Fa-
kulteta za strojništvo v Ljubljani. gne-104942

Vrbec Danijel, Dolenjska cesta 349/a,
Škofljica, študentsko izkaznico, št.
21016417, izdala FDV v Ljubljani.
gnx-104748
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