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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 351-01-13/2002 Ob-83738
1. Naročnik: Občina Izola, Sončno na-

brežje 8, 6310 Izola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Urad

za družbene dejavnosti, Verdijeva 1, 6310
Izola, tel. 05/66-00-300, faks
05/66-00-310, e-mail: posta.oizola@izo-
la.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja 2. faze
OŠ Livade v Izoli.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: Plan in-
vest d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Ulica
15. maja 13, 6000 Koper, Darjo Reščič, univ.
dipl. inž. grad., tel. 05/630-81-26, faks
05/630-81-28, e-mail: planinvest@siol.net.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2002.

Občina Izola

Št. 78 Ob-83844
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela na objektu Novi poštni
center v Mariboru – 2. faza – ponovno.

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

ročila, če je določen: januar 2003.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance – Petra Majer.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 12. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 363-04-5/2002 Ob-83873
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije po pooblastilih dr-
žavnih organov.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: čiščenje poslov-
nih prostorov državnih organov na raz-
ličnih lokacijah, razdeljenih v štiri sklo-
pe.

4. Kraj dobave: storitev se bo izvajala v
Ljubljani in na Brniku.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: od 1. 3. 2003 do
31. 1. 2004, z možnostjo dvakratnega po-
daljšanja po 12 mesecev v skladu z določi-
li 97. člena ZJN-1.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Tamara Surina, tel. 01/478-18-36.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

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

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 438/1-2002 Ob-83933
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica

Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih:

1. endoproteze za kolke, kolena,
gležnje, ramena in komolce,

2. osteosintetski material za opera-
cijo hrbtenic.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: februar 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, nabavni
sektor, Elizabeta Mazalin, univ. dipl. inž.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 12. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 79 Ob-83940
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: čiščenje poslovnih
prostorov Pošte Slovenije, d.o.o. za do-
bo treh let.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance – Nabavna služba – Petra
Majer - tel. 02/449-23-05.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 12. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01/2003 Ob-84015
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27a,

Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: objekti na MMP:
nadstrešnica št. 1, objekti policijske in
carinske kontrole št. 2, 3, objekt carine
in mejne policije št. 8, 9, 11, sanitarni
objekt št. 10, objekt carine in špedicije
št. 15, sanitarni objekt št. 16, carinska
in policijska kontrola 16, 17, carinska
in policijska kontrola št. 20, 22, nad-
strešnica carinski pregledi št. 32, ob-
jekt carine in carinarnice št. 33, kontrol-
ni objekt za detajlni pregled vozil št. 34,
energetski objekt št. 37, sistem nadzo-
ra gibanja prometa in oseb.

4. Kraj dobave: mednarodni mejni pre-
hod Obrežje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvidoma januar,
februar 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, Oto Rubinič, univ.
dipl. inž. gr., tel. 01/47-88-331.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 12. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek

Ob-83958
V javnem razpisu za dobavo in namestitev

blok transformatorja 150 MVA, 13,8 kV/110
kV in odstranitev obstoječega blok transfor-
matorja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83481 se
popravi 13. točka, ter se pravilno glasi:

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:

– bančno garancijo za zavarovanje re-
snosti ponudbe v višini 10% ponudbene vre-
dnosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izved-
be pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti – original,

– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti – original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– potrjeno vsaj eno pozitivno referen-
co proizvajalca ponujene opreme za do-
bavo v Elektroenergetskem sistemu Slo-
venije v zadnjih 10 letih. Za reference
štejejo dobave transformatorjev moči
100 MVA in več. Referenca mora biti
potrjena s strani kupca transformatorja
in v njej navedena kontaktna oseba kup-
ca z naslovom in telefonsko številko,

– sprejemljiv QA/QC program izdelave
in dobave transformatorja,

– dokazilo ustrezne institucije, da je (ozi-
roma njegov podizvajalec) pooblaščen za
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri ekolo-
ški razgradnji transformatorjev,

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 0/1227 Ob-83857
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje

P.O. Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

12, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-488, faks
03/56-336.

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

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

1. zobozdravstveni material za ambulan-
te,

2. zobozdravstveni material za zobno te-
hniko,

3. zobozdravstveni material za ortodon-
ta.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbov-
lje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 31. 1. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje -
vodja UAD Tatjana Jevševar, dipl. ek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT z vključenim DDV, plačilo
se izvrši na podračun UJP naročnika
01329-6030924721.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 1. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje, Ru-
darska cesta 12, Trbovlje - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 1. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska ce-
sta 12, Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prevzema
blaga, ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 1. 2003, pred-
vidoma do 24. 1. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 020-174/2002 Ob-83864
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega materiala.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov
-sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5,
in sicer:

– sklop 1: fotokopirni papir A4-(White
PPC, Euro copy) 80 g, fotokopirni papir
A3-(White PPC, Euro copy) 80 g, papir za
laserske tiskalnike A4,

– sklop 2: kuverte, mape, registratorji,
ostalo (samolepilne nalepke, pregradni kar-
toni, vročilnice, naročilnice idr.),

– sklop 3: ostali pisarniški material (ke-
mični svinčniki, tehnični svinčniki, spenjal-
ci, sponke za papir, luknjač, radirke, lepilo,
korekturno sredstvo, flomastri, post-it lističi,
škarje za papir idr.),

– sklop 4: tonerji, zapisovalni mediji (di-
skete, CD),

– sklop 5: računalniški potrošni materi-
al.

Pogodba se bo sklenila za izvedbo stori-
tev vsakega sklopa iz obsega javnega naro-
čila posebej.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitev enega ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek iz-
vedbe dobav bo s sklenitvijo pogodb s po-
nudniki predvidoma v začetku februarja
2003. Trajanje dobave je za vse sklope
predvideno do 30. novembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v vloži-
šču ministrstva na Dunajski 48, Ljubljana,
2. nadstropje. Dodatne informacije lahko
zahtevajo pri Alenki Kavčič, tel.
01/47-87-169, telefaks 01/47-87-423.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefak-
su je 13. 1. 2003.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datu-
mu za predložitev ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
21. 1. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana,
2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 21. 1. 2003 ob 12.30, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nad-
stropje.

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
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, v kateri
bodo urejena in določena njihova medse-
bojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je
predmet tega javnega razpisa.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 60 dni po oddaji ponudbe. Predvi-
devamo, da bo odločitev o sprejemu po-
nudbe sprejeta konec meseca januarja.

15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za ocenitev ponudb sta ponudbena cena
(95%) in odzivni čas (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Št. 601-9/02-151 Ob-83876
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Občina Kočevje,

Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, faks
01/893-82-30, tel. 01/893-82-16.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme, inventarja in učil za
novo OŠ “Ob Rinži” v Kočevju.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja del po sklopih ni predvidena. Delo
bo v celoti dodeljeno izbranemu ponudni-
ku. To pomeni, da bodo veljavne samo tiste
ponudbe, ki bodo izdelane za celotno razpi-
sano dobavo.

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

variantne ponudbe niso sprejemljive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: z dobavo
opreme se začne takoj po podpisu pogod-
be. Vso opremo, ki bo v pogodbi zajeta, bo
potrebno dostaviti najkasneje v roku 60 ko-
ledarskih dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija bo na razpolago na Občini Ko-
čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje –
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba je Vlasta Marušič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik,
med 12. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti ob predložitvi dokazila o pla-
čilu stroškov priprave v višini 18.000 SIT
(DDV je že vštet v ceno) na podračun Obči-
ne Kočevje pri UJP Novo mesto št.

01248-0100005213, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo-šola”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: veljavne so vse
ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na
vrsto prenosa) na sedež naročnika najka-
sneje do 23. 1. 2003, do 8. ure, v zapeča-
teni ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba za dobavo opreme nove OŠ”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je treba predložiti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje. Prevzemnik ponudb je vloži-
šče naročnika (pritličje levo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo opravljeno na
sedežu naročnika v Kočevju, Ljubljanska c.
26, v sejni sobi (prvo nadstropje desno),
dne 24. 1. 2003 ob 8. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki so dolžni zavarovati resnost svoje
ponudbe z bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10,000.000 SIT.

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo javnega na-
ročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti po-
nudbe mora biti vsaj 150 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Ponudnik bo svojo odločitev
o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel
predvidoma do 20. 2. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje. Naročnik ne odgovarja za ško-
do, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova
ponudba ni bila sprejeta.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Občina Kočevje

Št. 38/02 Ob-83881
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za nadzemne električne vode:

– sklop 1: betonski drogovniki,

– sklop 2: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike,

– sklop 3: ostala kovinska oprema,
– sklop 4: vijaki in podložke,
– sklop 5: oprema za samonosne kabel-

ske snope (SKS).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče kupca, oziro-
ma skladišča – nadzorništva kupca, opre-
deljena v razpisni dokumentaciji za vsak
sklop posebej.

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

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 24. 12. 2002 in od
6. 1. 2003 do 27. 1. 2003 med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektra Ljub-
ljana, d.d., št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-38-02, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 27. 1. 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana,

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 38/02 –
Ponudba za dobavo opreme za nadzemne
električne vode – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 1.
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
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nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti (brez DDV); če pri delnih
ponudbah skupna vrednost vseh ponudbe-
nih sklopov ne doseže 17,000.000 SIT,
mora vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT, oziroma 10% ponudbene vre-
dnosti samo enega ponujenega sklopa, če
ta vrednost ne presega 5,000.000 SIT.

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

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

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

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev raz-
pisa,

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

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

– dokazilo-izjava, da poslovanje ponudni-
ka ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih
5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu pre-
poveduje opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– BON 1 in BON 2, pri čemer BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2 pa ne starejši od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto, če je zavezanec k reviziji in
njegova skupna ponudbena vrednost pre-
sega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij in zagotovitvi ga-
rancij,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

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

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti,

– dokazilo o že izvedenih dobavah razpi-
sanega, oziroma temu po namenu podob-
nega blaga kupcem v zadnjih 5 letih, pri
čemer je znašala njih vrednost vsaj 75%
ponudbene vrednosti posameznega razpi-
snega sklopa,

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

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotoko-
pije. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila najugodnejšemu ponudniku. Za izho-
dišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (90% de-

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 21. 1. 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 16. 12. 2002.

Elekto Ljubljana, d.d.

Št. 08101-0007/2002-42/01 Ob-83935
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj – faks 04/237-31-14, tel.
04/237-31-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material. Specifikacija materiala je raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

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

4. Kraj dobave: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 17. 2. 2003
za dobo štirih let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za tehnične zadeve, Sa-
šo Govekar, tel. 04/237-31-11 ali Mojca
Žagar, tel. 04/237-31-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 13. ure
vsak delavni dan do 13. 1. 2003 v tajništvu
oddelka za tehnične zadeve – soba 28.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT je po-
trebno nakazati na podračun zakladniškega
računa Mestne občine Kranj št.
01252-0100006472.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 15. 1. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj – oddelek za tehnične zade-
ve – soba št. 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 1. 2003

ob 10. uri v sobi št. 9 Mestne občine
Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo do
18. 2. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od uradnega preje-
ma računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 2. 2003, predvideni datum odločit-
ve o sprejemu ponudbe je 17. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks. 80 točk (naj-

nižja cena X 80 točk / ponudbena cena),
– plačilni pogoji maks. 10 točk (60 dni 0

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Mestna občina Kranj

Št. 5826 Ob-83936
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave za RTP Koper in RTP Plave (pre-
vzemne meritve po razpisni dok. št.
16/2002 – B).

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

4. Kraj dobave: fco RTP Koper in RTP
Plave.

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

zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 31. 5. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
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tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38968 – ter št. objave v Ur. l. RS, s
pripisom razpisna dokumentacija - energet-
ski transformator.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 1. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavče-
va 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sek-
tor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 1.
2003 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvesti-
la o oddaji naočila.

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

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o skup-
ni 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 ZJN-1:
poleg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 še to, da povprečni letni čisti pri-
hodki od prodaje (za zadnja tri leta) morajo
biti v višini najmanj dvakratne ponudbene
vrednosti in da finančni položaj ustreza po
ZFPP.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 20. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok dobave, re-
ference in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 364/02 Ob-83938
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna

knjižnica.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Turjaška

1, faks 01/25-13-052, tel. 01/20-01-110.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

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

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: tajništvo NUK,
Alenka Sedej.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Narodna in univerzitetna knjiž-
nica, Ljubljana, Turjaška 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2003 ob 10. uri, NUK, Turja-
ška 1, soba 117/I.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena:
70%, rok plačila: 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Narodna in univerzitetna knjižnica

Su 040801/2002 Ob-83942
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Murski

Soboti.
2. Naslov naročnika: Slomškova 21,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-19-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

pisarniškega in računalniškega potroš-
nega materiala.

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

4. Kraj dobave: Okrožno sodišče v Mur-
ski Soboti in Okrajna sodišča v Murski So-
boti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 31. 1. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Murski Soboti, Urad predsednice,
Slomškova 21, Murska Sobota, Jožica Ti-
tan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure, in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do
9. ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z obveznim pripisom “javni razpis
- ponudba za dobavo pisarniškega in raču-
nalniškega potrošnega materiala”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Murski So-
boti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 1. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
št. 304 (III. nadstropje) Okrožnega sodišča
v Murski Soboti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dnost z vzorcem pogodbe, ki je 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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Sukič, sekretarka sodišča,
naslov kot v 2. točki, tel. 02/521-13-64,
vsak delovni dan od 9. do 10. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 1070 Ob-83945
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,

Ljubljana, tel. 01/47-04-500,
01/20-03-200, faks 01/47-04-560,
01/42-53-175.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niške enote za opremo računalniške
učilnice, 17 kosov in za podporo v pis-
nemu sistemu, 5 kosov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Snežniška 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sredi febru-
arja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: UL, NTF, Od-
delek za tekstilstvo, Snežniška 5, Ljubljana,
doc. dr. Bojan Petek, tel. 01/20-03-237,
bojan.petek@uni-lj.si.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro na recepciji oddelka,
Snežniška 5, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01100-6030708186.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 1. 2003 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška
5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 1. 2003 ob 9. uri v sobi 116 na
Snežniški 5.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo vsaj 3 mesece po odpi-
ranju ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb, predvideni datum odločitve
31. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ce-
na/zmogljivost, rok trajanja garancije, rok
dobave, odzivni servisni čas, reference.

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

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

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

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana

Št. 22084/02 Ob-83947
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/478-56-55,
elektronski naslov: GP.MF@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
in storitve za evidentiranje delovnega
časa in kontrolo pristopov v Ministrstvu
za finance.

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

4. Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 3.
2003 do 5. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Splošna služba, I. nadstropje, so-
ba št. 37, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb vsak dan od 10. do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 1. 2003 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Splošna
služba, I. nadstropje, soba 45, Župančiče-
va 3, 1502 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2003 ob 12. uri, Ministrstvo
za finance, sejna soba, I. nadstropje, Žu-
pančičeva 3, 1502 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

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: zahtevana pisna dokazi-
la za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:

a) ni izkazanih blokad žiro računa ali tran-
sakcijskega računa;

b) izpolnjevanje minimalnih tehničnih
zahtev za celotno opremo;

c) izpolnjevanje minimalnih servisnih
zahtev določenih v razpisni dokumentaciji
v točki II.4.12;

d) izpolnjevanje garancijskih pogojev;
e) dobavni rok (šteje celotna dobava

opreme) manj kot 46 dni;
f) plačilni rok daljši kot 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 4. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 2.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
je razmerje med ceno ponudbe in doseže-
nimi točkami iz meril za: tehnične lastnosti
ponujene opreme (utež 50%); status ponu-
dnika, kadrovske zmogljivosti, njegovo fi-
nančno stanje in poslovne povezave s po-
dročja ponudbe (utež 20%); komercialni po-
goji (utež 20%); servisiranje ponujene opre-
me (utež 10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oznaka javnega razpisa je
“EDC-2003”.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 3/02 Ob-83960
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

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

ni citometer – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: doba-
va: 100 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Sploš-
na bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
Prevzem razpisne dokumentacije: osebno
ali po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o vplačilu, faks 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Peter Weissensteiner,
tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: do 27. 1.
2003, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT, negoto-
vinsko, na račun št. 01100-6030278185,
s pripisom za RD: pretočni citometer.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 1. 2003,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul.
5, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 1. 2003 ob 11. uri v pisarni
vodje služb oskrbe in vzdrževanja, Milan
Večernik, stavba Oskrbe in vzdrževanja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: navedeno v pogojih.

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

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziro-
ma potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden stečajni postopek, postopek
likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naro-
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čila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je poveza-
no z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega na-
ročila;

4. potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti, v skladu s predpisi, za-
padle do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja-
ta pristojni davčni urad in carinska uprava;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe;

5. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na de-
belo;

6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

iz dokumentov mora biti razvidno:
– število dni neporavnanih obveznosti

v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva
sestavitve obrazca iz točke B obrazca
BON-2 enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov transakcijski račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin opreme, opredeljene v specifi-
kaciji zahtev naročnika;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
prevzema opreme;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo v prostore naročni-
kovega oddelka za laboratorijsko diagno-
stiko;

10. da zagotavlja dobavo opreme v ro-
ku 100 dni po podpisu pogodbe;

11.da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za do-
bavljeno opremo;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu obvestila ter mak-
simalno 24 ur za dobavo rezervnih delov
in odpravo napak;

13. da zagotavlja šolanje naročnikove-
ga osebja za pravilno uporabo opreme;

14. da nudi najmanj 12-mesečno ga-
rancijo za dobavljeno opremo;

15. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj 10 let po izteku garancij-
ske dobe;

16. potrjena referenca proizvajalca za
enak tip opreme, kot se ponuja na tem
javnem razpisu;

17. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu pretočnega
citometra v register medicinskih pripo-
močkov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 7.
2003, odločitev o sprejemu 10. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost predračuna.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost je
15,000.000 SIT z DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 12. 2003.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 23/02 Ob-84028
1. Naročnik: JP Komunala Laško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,

3270 Laško, tel. 03/734-44-00, e-mail:
komunala.lasko@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tovornega vozila s kiper nadgradnjo.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: maj
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mar-
jan Salobir ali Romana Deželak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: do 13. 1.
2003.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
št. 06000-0044919932 pri Banki Celje,
eksp. Laško ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JP Komunala Laško, d.o.o.,
Podšmihel 1e, 3270 Laško, v tajništvu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: na sedežu podjetja Podšmihel 1e,
Laško, dne 28. 2. 2003 ob 12.15.

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, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 5. 2002, odločitev o izbranem
ponudniku bo podana do 10. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 75 točk,
– preseganje tehničnih zahtev 5 točk,
– usklajenost z obstoječim vozinim par-

kom 10 točk,
– plačilni pogoji 5 točk in
– dobavni čas 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 12. 2002.
JP Komunala Laško, d.o.o.

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 054-18/2002 Ob-83849
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja podstrehe in montaža dvigal.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 28. 2. 2003
do 30. 1. 2004.

7. (a)Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za pravosodje, Županči-
čeva 3, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba je
Dunja Bele Črnač, tel. 01/369-57-30.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 2003.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 2. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 2. 2003 ob 9. uri v sejni sobi
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 3. 2003, odločitev o spreje-
mu ponudbe do 10. 2. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 07/2002 Ob-83865
1. Naročnik: Nepremičnine Celje,

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

zov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@ce-
lje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: 1 faza
izgradnje športne dvorane: pripravljalna
dela, pilotiranje in temeljenje.

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

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

4. Kraj izvedbe: Spodnja Hudinja, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 3.
2003, dokončanje 15. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pomočnik di-
rektorja Janko Arnuš, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. 03/42-65-130.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 12. 2002
do 20. 1. 2003 od 8. do 11. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
20. 1. 2003 do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2003 ob 10. uri na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

ljati vsaj 30% lastnih kadrov, ponudnik mora
imeti redno, s polnim delovnim časom za-
poslenega vsaj enega pooblaščenega inže-
nirja s VII. stopnjo izobrazbe gradbene sme-
ri, ponudnik je moral izgraditi vsaj dva ob-
jekta (športne, industrijske, poslovno-stano-
vanjske namembnosti) velikosti nad
3.000 m2 neto povšine s časom izgradnje
manj kot 10 mesecev za posamezni objekt
v obdobju zadnjih petih let pred oddajo po-
nudbe, ponujeni rok izgradnje ne sme biti
daljši od 45 koledarskih dni od dneva pod-
pisa pogodbe, ponudnik mora v letu 2001
izkazovati pozitivno poslovanje - dobiček iz
poslovanja mora biti večji od izgube. Doka-
zila za pravne osebe: fotokopija BON 1 in 2
ali ustrezne izjave poslovne banke, na kate-
ro je prenesen žiro račun, izjava ponudnika,
da je v zadnjem trimesečju pred oddajo po-
nudbe posloval uspešno in ima poravnave
vse svoje zapadle poslovne obveznosti. Do-
kazila za s.p.: fotokopija potrdila banke, pri
kateri je odprt žiro/tekoči račun/transakcij-
ski račun, o povprečnem mesečnem stanju
sredstev na računu za obdobje zadnjih šest-
ih mesecev pred oddajo ponudbe, fotoko-
pijo napovedi za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za leto 2001, potrjeno od
pristojne izpostave Davčnega urada RS in
bilanco stanja za leto 2001, izjavo, da je v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe
posloval uspešno in ima poravnane vse svo-
je zapadle poslovne obveznosti. Ponudnik
pri nastopu s podizvajalci mora predložiti
vse zahtevane listine, izjave in dokazila za
podizvajalce. Ponudnik mora izpolniti vse
svoje obveznosti do naročnika iz sklenjenih
pogodb na podlagi javnih razpisov v obdob-
ju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe in
mora po svojih knjigovodskih podatkih izka-
zati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
rantov - mnenje pooblaščenega revizorja.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 4. 2003, predvideni datum odločit-
ve je 20. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 99-100 z
dne 22. 11. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Št. 360-03-4-2/02 Ob-83931
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, faks 05/728-07-31, tel.
05/728-07-85, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: soinvesti-
torstvo in izgradnja varovanih stanovanj
(ca. 570 m2) ter izgradnja prizidka pri
Domu upokojencev v Postojni (prizidek
do III. gradbene faze, ca. 400 m2).

(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: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v

skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek februar
2003, dokončanje december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Postojna, javni sklad, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, Brigita Kidrič, faks
05/728-07-31, tel. 05/728-07-85, e-poš-
ta: sklad.postojna@studioproteus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po predhodnem plačilu
in predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 30.000 SIT na račun št.
01294-6959503750, Stanovanjski sklad
občine Postojna, javni sklad, namen nakazi-
la: razpisna dokumentacija varovana stano-
vanja – prizidek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno pet-
ka, 17. 1. 2003, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Po-
stojna, javni sklad, Ljubljanska 4, 6230 Po-
stojna, pisarna št. 4.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek, 17. 1. 2003, ob 12.30, Stanovanj-
ski sklad občine Postojna, javni sklad, Ljub-
ljanska 4, Postojna, pisarna št. 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od potr-
ditve posamezne situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno po-
nudbo, mora ponudbi priložiti pravni akt (po-
godbo) o skupni izvedbi naročila, v takem
primeru odgovarjajo vsi ponudniki naročni-
ku solidarno in neomejeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2003, odločitev o ponudbi pred-
vidoma do 31. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki v naj-
večji meri ustreza merilom: cena izvedbe,
prodajna cena varovanih stanovanj, ostale
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega izmed ponudnikov, koli-
kor bo cena izvedbe presegla pričakovano
vrednost; naročnik si pridržuje pravico, da
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se izvede samo del razpisanih del; obvezno
je investitorstvo izbranega izvajalca v obse-
gu vseh varovanih stanovanj, razpis za prizi-
dek velja samo za III. gradbeno fazo; ostalo
v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad

Št. 01/02 Ob-83934
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod-
ni sistem Vinska Gora – I. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: javno naročilo je razdeljeno na
dva sklopa. Prvi sklop je izgradnja cevovo-
da in drugi sklop je izgradnja štirih vodni
zbiralnikov z elektro deli in izvedbo NN pri-
ključkov. Ponudniki lahko podajo ponudbo
tudi samo za posamezen sklop.

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

4. Kraj izvedbe: KS Vinska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek 10. 3. 2003, rok dokončanja – kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket, tel.
03/896-11-70, faks 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV – vir-
mansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 1. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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): kot v
razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in garancija za dobro in kvalitet-
no izvedbo storitev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 12. 4. 2002, Ob-67118.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 403-81/2002-21303 Ob-83961
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
telefaks 04/58-69-273.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija podstrešja za potrebe disloci-
ranega oddelka Osnovne šole Koroška
Bela na Blejski Dobravi.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: od 3. 2. 2003
do 24. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Jese-
nice, Oddelek za družbene dejavnosti in
občo upravo, tel. 04/58-69-239; Barbara
Toman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 12. 2002
do 16. 1. 2003 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
15.000 SIT (z DDV), na enotni zakladniški
račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593 Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 7130002 – vaša dav-
čna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 16. 1. 2003,
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna
pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 16. 1. 2003, ob 11.15, v konfe-
renčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: res-
nost ponudbe mora biti zavarovana z ban-
čno garancijo v višini 10% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

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: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s po-
nudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 3. 2003, predvideni datum odločit-
ve o sprejemu ponudbe pa je 20. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je, ob izpolnjevanju vseh pogojev raz-
pisne dokumentacije, najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Občina Jesenice

Št. 17123-04-403-100/2002 Ob-84003
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in zamenjava oken v pvc izvedbi ter zu-
nanjih in notranjih polic.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila, v ce-
loti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izva-
janje posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: objekt samski dom, na
lokaciji: Ul. Jožeta Jame 8, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je marec 2003,
rok za dokončanje del pa je največ 45 dni
od uvedbe izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
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Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
tel./telefaks, navedba ali je davčni zaveza-
nec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov plač-
nika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40310002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 17. 1. 2003, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali oseb-
no na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 1.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo predložiti bančno garancijo kot fi-
nančno zavarovanje za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži skup-
no ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponud-
niki odgovarjajo naročniku neomejeno soli-
darno. Natančnejša določila so podana v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 5. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugod-

nejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponuje-
no ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-84023
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

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

160, 1000 Ljubljana, faks 01/58-22-550,
e-mail: mail@lpp.si, tel. 01/58-22-500 .

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
in razširitev objekta tehničnih pregle-
dov.

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

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

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

naročnik variantnih ponudb ne bo upošte-
val.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 3. 3.
2003, dokončanje del 3. 11. 2003 in prev-
zem objekta (po vložitvi vloge za izdajo upo-
rabnega dovoljenja) 3. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, tajništvo, II. nad-
stropje, soba št. 211, Branka Rorman, tel.
01/58-22-500.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9.do 12. ure po tej objavi ob predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z nakazilom 50.000 SIT na
transakcijski račun naročnika št. 03100
1005605502, z oznako namena nakazila
“plačilo razpisne dokumentacije za JN
06/02” ali s plačilom na glavni blagajni na-
ročnika v III. nadstropju poslovne stavbe na
sedežu naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
niški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v primeru neposredne
predložitve ponudbe pa  Branki Rorman v
tajništvu naročnika v sobi št. 211, v II. nad-
stropju poslovne stavbe na sedežu naroč-
nika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 1. 2003 ob 12.30, v sejni sobi v
V. nadstropju poslovne stavbe, Celovška ce-
sta 160, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 20,000.000 SIT.

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

drobnejša določila o plačevanju so navede-
na v razpisni dokumentaciji in v osnutku po-
godbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik bo sklenil pogodbo samo z enim
ponudnikom, ki mora za morebitne pod-
izvajalce v ponudbeni dokumentaciji
predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.

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

– minimalni plačilni rok je 30 dni od po-
trjene situacije,

– strokovno priporočilo za ponudnika
(potrjeno s strani naročnika), da je v zadnjih
petih letih (1998 – 2002) zgradil vsaj 5
enakih ali podobnih poslovnih objektov, kot
na primer banke, zavarovalnice, agencije in
drugi objekti namenjeni poslovanju s stran-
kami in storitvenim dejavnostim,

– strokovno priporočilo za vodjo gradbi-
šča (potrjeno s strani naročnika), da je vodil
izgradnjo vsaj treh enakih ali podobnih po-
slovnih objektov v zadnjih petih letih (od
1998 – 2002),

– da bo ponudnik zagotovil naročniku
prevzem objekta najkasneje do 3. 12.
2003,

– da bo dela izvajal tako, da ne bo oviral
opravljanja redne dejavnosti naročnika,

– da je ponudba pripravljena v skladu z
navodili določenimi v razpisni dokumenta-
ciji,

– drugi pogoji, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003, predvideni datum odločitve
naročnika je 12. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbrana
bo ekonomsko najugodnejša ponudba,
upoštevana pa bodo naslednja merila: po-
nudbena vrednost, rok izvedbe, reference,
garancijska doba in ravnanje z okoljem.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 9. 3. 2001, št. objave
17/2001 in prva objava javnega razpisa v
Ur. l. RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet d.o.o.

Št. 08305-0003/02-42/01 Ob-8-4024
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, faks 04/237-31-14, tel.
04/237-31-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: pisarni-
ški material. Specifikacija materiala je raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

(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: /
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4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 17. 2. 2003
za dobo štirih let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za tehnične zadeve, Sa-
šo Govekar, tel. 04/237-31-11 ali Mojca
Žagar, tel. 04/237-31-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 13. ure
vsak delavni dan do 13. 1. 2003, v tajništvu
oddelka za tehnične zadeve, soba 28.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT je po-
trebno nakazati na podračun zakladniškega
računa Mestne občine Kranj št.
01252-0100006472.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 15. 1. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj - Oddelek za tehnične zade-
ve - soba št. 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 1. 2003 ob
10. uri v sobi št. 9 Mestne občine Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo do
18. 2. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni od uradnega preje-
ma računa.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 2. 2003, predvideni datum odločit-
ve o sprejemu ponudbe je 17. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks. 80 točk (naj-

nižja cena x 80 točk/ponudbena cena),
– plačilni pogoji maks. 10 točk (60 dni

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Mestna občina Kranj

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

V javnem razpisu za izvajanje inženirskih
storitev pri realizaciji investicij na vodni infras-
trukturi Agencije RS za okolje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 109 z dne 13.  12.
2002, Ob-83402, Št. 400-01-19/2002, se
datum v 16. točki pravilno glasi:

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 7. 3. 2003, predvideni datum
odločitve je 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Uredništvo

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-83862
V Uradnem listu RS, št. 93 z dne 4. 11.

2002, Ob-80329 in v Uradnem listu RS, št.
99-100 z dne 22. 11. 2002, Ob-82006, je
bil objavljen javni razpis za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za čiščenje
prostorov, hišniška opravila ter pomožna de-
la v kuhinji v Domu za varstvo odraslih Vele-
nje, za katerega naročamo objavo podaljša-
nja roka za predložitev ponudb, spremem-
be datuma javnega odpiranja ponudb in
spremembe datuma veljavnosti ponudbe,
kot sledi:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 1. 2003 do
12. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 1. 2003 ob 13. uri v Domu za
varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 31. 1. 2003, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 20. 1.
2003.

Dom za varstvo odraslih Velenje

Št. 99/02 Ob-83741
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

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

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

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

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

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v skladu s ter-
minskim planom naročnika in najkasneje do
30. 6. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775, s sklicem na št.
500-99-02. Plačilo je možno tudi na blagaj-
ni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 1. 2003
do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 1.
2002 ob 11.30, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 12. 3.
2003.

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

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

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

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

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

mi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 3. 2003, predvideni datum odločit-
ve o sprejemu ponudbe je 31. 1. 2003.

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

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
4. 11. 2002, Ob-80345.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 1-313-2002 Ob-83742
1. Naročnik: Zdravstveni dom Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 24,

6210 Sežana, tel. 05/73-11-401, faks
05/73-11-426.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov.

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

5. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Seža-
na, Partizanska 24, 6210 Sežana, poslov-
ne enote.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: za dobo dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana
- tajništvo, tel. 05/73-11-401.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na blagajni za-
voda ali na podračun EZR pri UJP Koper št.
01311-6030924051.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Sežana, Parti-
zanska 24, 6210 Sežana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2003 ob 10. uri v tajništvu
Zdravstvenega doma Sežana, Partizanska
24, 6210 Sežana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica v višini 200.000 SIT.

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

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

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: določila iz razpisne do-
kumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve 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: ponudbe morajo velja-
ti do 28. 2. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 24. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izpolnitev posebnega pogoja iz raz-
pisne dokumentacije.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2002.

Zdravstveni dom Sežana

Ob-83833
1. Naročnik: Center Vlade Republike Slo-

venije za informatiko v svojem imenu ter po
poblastilu državnih organov in drugih naroč-
nikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-86-49, e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpi-
si/.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: je izbira izvajalca
za organiziranje letalskih prevozov, na-
mestitvenih aranžmajev in plačilo koti-
zacije strokovnih seminarjev za potrebe
naročnika.

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

5. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje dveh
let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Center Vlade
Republike Slovenije za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana, soba 29; Petra Roz-
man ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali na
internetu.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade Republike Slove-
nije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2003 ob 10.15, v prostorih
CVI, Langusova 4, Ljubljana.

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

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

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

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

5.12.1 Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo izbral kandidate, ki bodo

izpolnjevali naslednje pogoje:
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
objavo tega javnega razpisa zoper vod-
stvene delavce ni bila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je pove-
zano z njihovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega na-
ročila;

4. pogoj: registracija, obratovalno dovo-
ljenje za poslovne prostore in obrtno dovolje-
nje za dejavnosti, ki so predmet ponudbe;

5. pogoj: ponudniku mora biti izdana IA-
TA - mednarodna licenca;

6. pogoj: veljavna licenca za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
ter dejavnosti prodaje oziroma posredova-
nja turističnih potovanj, ki jo izda Gospodar-
ska zbornica Slovenije.

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

šestih mesecih 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
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1. pogoj: ponudnik ima ustrezne prosto-
re za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na področju prijave. Za ustrezni prostor šte-
je prostor s potrebnimi dovoljenji za izvaja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa;

2. pogoj: stalna dostopnost najmanj 8 ur
dnevno med delavniki;

3. pogoj: odzivni čas posredovanja in-
formacij največ 3 delovne ure v času do-
stopnosti.

5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in iz-
kušnje kadrov

1. pogoj: redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funk-
cionalna znanja za storitve, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
izobrazbe ustrezne smeri.

2. pogoj: minimalno število zaposlenih
(kadri, ki štejejo za usposobljene po tem
razpisu):

Ponudnik mora izkazati najmanj 1 zapo-
slen z najmanj VI. stopnjo izobrazbe poslov-
ne (ekonomske ali organizacijske) smeri.

Ponudnik mora izkazati najmanj 1 zapo-
slen z najmanj V. stopnjo.

Ponudnik prijavljene zaposlene izkaže s
kopijo delovne knjižice, ki izkazuje zadnje
stanje.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
5.12.2 Merila za izračun najugodnejše-

ga ponudnika
1. merilo: cena
Naročnik bo pri izračunu v formuli upoš-

teval skupno ceno letalskih prevozov, ki jo
bodo ponudniki navedli v obrazcu predra-
čun.

2. merilo: število pooblastil posameznih
letalskih prevoznikov, ki jih ponudnik vpiše
v obrazec ponudba. Ponudnik lahko zbere
največ 7 točk;

– več kot 30 pooblastil: 7 točk,
– od 25 do 29 pooblastil: 5 točk,
– od 19 do 24 pooblastil: 4 točke,
– od 13 do 18 pooblastil: 3 točke,
– od 7 do 12 pooblastil: 2 točki,
– od 0 do 6 pooblastil: 0 točk;
3. merilo: marža*, ki jo ponudnik zaraču-

na naročniku za storitev plačila hotela (po-
nudnik lahko zbere največ 30 točk):

Pogoj: ne več kot 8% marža
– 7% marža: merilo 6 točk,
– 6% marža: merilo 12 točk,
– 5% marža: merilo 18 točk,
– 4% marža: merilo 24 točk,
– do 3,9% marže: merilo 30 točk;
4. merilo: marža*, ki jo ponudnik zaraču-

na naročniku za storitev plačila kotizacije
(ponudnik lahko zbere največ 30 točk):

Pogoj: ne več kot 8% marža
– 7% marža: merilo 6 točk,

– 6% marža: merilo 12 točk,
– 5% marža: merilo 18 točk,
– 4% marža: merilo 24 točk,
– do 3,9% marže: merilo 30 točk.
*Ponudniki v ponudbo vpišejo maržo do

desetine natančno.
Enačba za izbiro najugodnejših ponudb:
M = C / (1+ (seštevek OE)/100)
pri čemer je M ocena ponujene storitve,

C predstavlja skupno ceno letalskih prevo-
zov, ki jo ponudnik vpiše v obrazec predra-
čun, OE pa oceno elementov ponudbe (seš-
tevek točk, pridobljenih na podlagi meril).
Ugodnejša je ponudba z manjšim M. Če bo
na podlagi ocenjevanja ugotovljeno, da po-
nudita dva ali več ponudnikov storitev pod
takimi pogoji, da bo ocena (M) ista, bo iz-
bran tisti ponudnik, ki bo izkazal višjo letno
realizacijo.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpisna dokumantacija je na voljo na
spletnih straneh naročnika na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi
z javnim naročilom lahko ponudniki postavlja-
jo preko informacijskega sistema, dosegljive-
ga na naslovu: http://www2.gov.si:8000/jav-
nar/jnvodg.nsf.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2002.

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko

Št. 1026/02 Ob-83836
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: brina.cehovin@slo-
venia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga I A – stori-
tve - izvedba predstavitev turističnega
gospodarstva Slovenije na mednarodnih
sejmih in borzah v mesecu februarju in
marcu leta 2003.

Ponudnik, izbran za izvedbo projekta “Iz-
vedba predstavitev turističnega gospodar-
stva Slovenije na mednarodnih sejmih in
borzah v mesecu februarju in marcu leta
2003”, bo opravil dela, s katero bo naročni-
ku omogočil izvedbo sejemskih in borznih
predstavitev slovenskega turističnega go-
spodarstva po Evropi, tako da na dogovor-
jeni način in v okviru postavljenega koncep-
ta poskrbi za celostno ureditev in podobo
prostora na prireditvi, in sicer bo izbrani
ponudnik dolžan prevzeti vsa naročila v ob-
dobju po podpisu pogodbe v mesecu fe-
bruarju in marcu leta 2003, v skupnem šte-
vilu 5 prireditev.

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

5. Kraj izvedbe: Milano, Muenchen, Sal-
zburg, Berlin, Moskva.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek: 15. 2. 2002, predviden zaključek:
29. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Brina Čehovin, Dunaj-
ska 156, 1000 Ljubljana, e-mail: brina.ce-
hovin@slovenia-tourism.si.

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

Zaželjen je prevzem razpisne dokumen-
tacije na sedežu STO.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
12. ure. Do navedenega datuma in ure se
mora ponudba nahajati v prostorih naročni-
ka.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2003 ob 12.15, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2002 in 2003.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, ki mora pred-
ložiti skupni akt o izvedbi naročila.

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

– poročilo o finančnem stanju ponudni-
ka, vključno s prikazom dobička oziroma
izgube, podatke o boniteti poslovanja in o
plačilni sposobnosti ponudnika za preteklo
leto (BON–1 ter potrdilo poslovne banke,
kjer ponudnik opravlja plačilni promet), revi-
dirane letne bilance ali izvlečke iz bilance
stanja za zadnja 3 obračunska leta, kot tudi
finančno projekcijo (predvidevanja) za na-
slednji 2 leti;

– izjavo ponudnika o celotnem letnem
prometu, ki ga je dosegel z enakimi storitva-
mi, kot naj jih vsebuje ponudba po tem na-
ročilu;

– seznam enakovrstnih del v zadnjih treh
letih, z zneski, datumi in seznamom držav-
nih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogod-
bah opravil pravilno in pravočasno;

– kvalifikacije in izkušnje ključnih kadrov,
ki bodo izvajali javno naročilo, in druge po-
goje, ki so potrebni za izvedbo tega javnega
naročila.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja (14.
7. 2003) in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 1. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenjevanje ponudb so naslednja:

– cena 70 točk,
– kakovost 20 točk,
– tehnične prednosti 10 točk;
– skupaj 100 točk.
Ocenjevanje bo potekalo tako, da bo

cenovno najugodnejši ponudnik pridobil
vseh možnih 70 točk za najugodnejšo ce-
no, naslednjim (dražjim) ponudnikom pa se
bo za vsak 1% cene, ki je višja od najugod-
nejše, odštelo 0,7 točke.

Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kako-
vost storitev bo dobil maks. 20 točk iz nave-
denega naslova, pri čemer se kot kakovost
upoštevajo predvsem zagotovljena hitrost
reagiranja, dosedanje kvalitetne izvedbe, ki
jih izrecno prikaže kot take (npr. pohvale),
kvaliteta iz naslova sodelovanja z naročniki,
ki jo lahko izrecno dokaže. Drugi najugo-
dnejši ponudnik bo dobil 10 točk, v prime-
ru, da je razlika do najkvalitetnejšega po-
nudnika občutna, pa lahko tudi manj ali nič
točk. Preostali ponudniki ne dobijo točk iz
navedenega naslova, saj je kvaliteta izjem-
nega pomena za uspešno izvedbo storitev
po tem naročilu.

Ponudnik bo dobil iz naslova tehničnih
prednosti tako število točk, kot se bo to
izražalo v prednostih za naročnika. Tako bo-
do točke iz navedenega naslova lahko pri-
dobljene v primeru, da bo naročnik ponudil
boljše tehnološke postopke za postavitve,
boljše postopke, ki omogočajo kvalitetno
rokovanje s sejemsko opremo, dodatne sto-
ritve, ki koristijo naročniku, večjo hitrost pri
izvedbi storitve.

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
skupno število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni javni razpis ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne
8. 11. 2002. Naročnik zato skladno s 60.
členom ZJN-1 podaja 30-dnevni rok za pre-
dložitev ponudb.

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

Slovenska turistična organizacija

Št. 02-12/2002 Ob-83861
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Peda-

goška fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 16, 1000 Ljubljana, tel.
01/598-23-01, faks 01/534-79-97.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stori-
tev organizacije in nudenja prehrane
študentom in delavcev fakultete ter zu-
nanjim gostom z oddajo poslovnega pro-
stora v najem, sklic na prilogo 1B, št. 17.

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

5. Kraj izvedbe: na sedežu naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitve najkasneje do 1. 9. 2003.
Storitev se bo opravljala za čas veljavnosti
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana, Janez Gartner,
tel. 01/598-23-01, faks 01/534-79-97.
Zainteresirani ponudniki morajo predložiti
dokazila o plačilu dokumentacije (kopija vir-
mana, položnica).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na podračun Univerza v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, št.
01100-6030706731 pri UJP Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 3. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Pedago-
ška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 3. 2003 ob 12.30, v prostorih
Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe v višini 10% razpi-
sane vrednosti ali potrdilo o plačilu varščine
za resnost ponudbe v višini 10% razpisane
vrednosti na podračun najemodajalca.

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

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

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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti ime in strokovno izo-
brazbo odgovorne in kontaktne osebe za
izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od roka, določenega za odda-
jo ponudb. Predvideni rok za odločitev o
sprejemu ponudbe je najkasneje do 18. 3.
2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2002.

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Št. 1/03-3 Ob-83874
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba Tone Zor-
ko, univ. dipl. soc.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pranje perila; ca.
160.000 kg v letu 2003, IA/1.

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

5. Kraj izvedbe: fco bolnišnica Brežice
razloženo.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2003
do 1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri Mariji Kru-
šlin, dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na transakcijski račun naročnika št.
01100-6030276730, s pripisom “za JN
pranje perila”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do 30.
1. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom “Ne odpiraj, JN pranje perila”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice - uprava.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Uradni list RS, št. 43 z dne 24. 5.
2000, stran 5820 in 5821.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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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: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: registracija za opravljanje tovrstnih sto-
ritev.

(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: 50 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2002.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 06/02 Ob-84022
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230

Domžale, tel. 01/72-95-440, faks
01/72-95-450.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve vgrajeva-
nja komunalnih odpadkov in prevozne
storitve komunalnih odpadkov.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Domžale, de-
ponija Dob.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2003
do 1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vodja sektorja
javne higiene, Matej Kovačič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro v tajništvu naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transkacijski račun družbe, št.
18300-0012119440, pri Banki Domžale
d.d.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 1. 2003 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 1. 2003 ob 10. uri na naslovu
naročnika, v sejni sobi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v vrednosti 5,000.000 SIT.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, odzivni čas, reference, do-
datna tehnična oprema.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.

Št. 1452/2002 Ob-84039
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: lucka.letic@slove-
nia-tourism.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarske storitve
- tisk iz plošče (offset tisk).

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek: 2003, predviden konec: 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Lučka Letič, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, e-mail: lucka.le-
tic@slovenia-tourism.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure. Zaželjen je prevzem razpisne
dokumentacije na sedežu STO.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 1. 2003 do
12. ure. Do navedenega datuma in ure se
mora ponudba nahajati v prostorih naroč-
nika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 1. 2003 ob 14. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2002 in naslednja
tri leta.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, ki mora pred-
ložiti skupni akt o izvedbi naročila.

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

– statistična bilanca stanja in statistični iz-
kaz uspeha potrjen s strani osebe, ki se ji te
bilance oddajajo in podpisan in požigosan s
strani ponudnika in njegove odgovorne ose-
be za poslovna leta 1999, 2000, 2001;

– izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov
od prodaje oziroma storitev na katere se
nanaša pogodba za zadnja tri obračunska
leta.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja in
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: februar 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: spo-
sobnost bo priznana vsakemu ponudniku,
ki bo izpolnjeval vnaprej določene kriterije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Slovenska turistična organizacija

Št. 64003-001/2001-62 Ob-84080
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Benedikt 16/a,

2234 Benedikt, tel. 02/703-14-23, faks
02/703-60-81.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava IP, PGD,
PZR, PZI projektne dokumentacije za OŠ
Benedikt s športno dvorano in zunanji-
mi površinami.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila v celoti.
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5. Kraj izvedbe: Benedikt.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upo-
števal samo variante, predvidene z razpisno
dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma v februarju
2003, dokončanje junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PROPLUS
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, kontakt-
na oseba Bojana Sovič, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije znaša 10.000
SIT, virmansko plačilo na TRR
04515-0000334091 pri Novi KBM, pred
dvigom razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 1. 2003 do
12. ure (datum prispetja).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
16/a, 2234 Benedikt - tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2003 ob 13. uri, Občina Be-
nedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt –
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo del.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fi-
zična oseba ali skupina izvajalcev v skup-
nem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: splošni predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da,
skladno z določili razpisnih pogojev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe februar 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
PROPLUS d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Mari-
bor, tel. 02/250-41-10, faks
02/250-41-35, kontaktna oseba Bojana
Sovič.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Občina Benedikt

Št. 011-04-2/2002 Ob-84148
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obveščanje jav-
nosti o stanju državnih cest in prometa
na njih.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do 30. 11. 2004.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 15.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155-7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 1. 2003 ob
9. uri.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 1.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi in v skladu z ZIPRO.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
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: pogoji so navedeni v
Navodilih ponudnikom za izdelavo ponud-
be.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 502-16/2002-1 Ob-84197

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravje, po pooblastilih na podla-
gi določbe 22. člena ZJN-1.

2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, mateja.trtnik@gov.si, tel. 01/24-
17-605, faks 01/24-17-604.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rokavice,
plenice, igle.

(b) Kraj dobave: kraji dobav so navedeni
v razpisni dokumentaciji.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijavitelji lahko predložijo prijavo za
blago v celoti, po posameznih sklopih ali po
posameznih celotnih podsklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: MZ – Projekt
centralnega naročanja, Štefanova 3, 5. nad-
stropje, Mateja Trtnik, Ajda Gabrijelčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
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od 10. do 13. ure do dneva, ki je predvi-
den za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6300109972 18 27 (Ministrstvo
za zdravje), sklicna številka: 27111-
3347402099-2003.

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

– pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o prijavitelju (naziv, na-
slov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen na-
ziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: 3. 2. 2003 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 3, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost prijave.

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: plačilni rok:
90 dni; rok dobave: do 3 dni; ostali pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: marec 2003.

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

13. Morebitne druge informacije o
naročilu: postopek oddaje javnega naro-
čila se izvaja na podlagi pooblastil nasled-
njih naročnikov:

– Klinični center Ljubljana, Zaloška 7,
1000 Ljubljana,

– Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana,

– SPB Maribor, Ljubljanska 5, 2000
Maribor,

– SPB Celje, Oblakova 5, 3000 Celje,
– SPB Murska Sobota, Rakičan – Ul.

dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
– SPB Novo mesto, Šmihelska cesta

1, 8000 Novo mesto,
– SPB Slovenj Gradec, Gosposvetska

3, 2380 Slovenj Gradec,
– SPB Brežice, Černelčeva cesta 15,

8250 Brežice.
14. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 109 z
dne 13. 12. 2002; Ob-83681.

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

Ministrstvo za zdravje

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 42/02 Ob-83838
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje tur-
bin (1A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo ponudnikom priznala za obdobje treh
let, drugo fazo postopka bo naročnik izve-
del po potrebi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za javna naro-
čila, I. nad., soba 28, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386/1/58-75-247,
faks +386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potreb-
no nakazati na transakcijski račun pri NLB
d.d. 02924-0017425656 s pripisom “JR –
vzdrževanje turbin”. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 21. 1. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v Oddelek za javna naročila, I. nad.,
soba 28.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi postopka, bianco menica ali bančna ga-
rancija, odvisno od vrednosti naročila v dru-
gi fazi.

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

sno od vrste vzdrževanja (mesečno, po kon-
čanju del ali po situacijah), naročnik nudi
najkrajši 60 dnevni plačilni rok.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezna kadrovska struk-
tura, opremljenost z delovnimi sredstvi, us-
trezne delovne izkušnje na izvajanju storitev
vzdrževalnih in remontnih del na parnih tur-
binah večjih od 25 MW, delavci morajo ime-
ti opravljen izpit iz varstva pri delu in požar-
nega varstva, zagotoviti 4-urni odzivni čas v
primeru okvare oziroma havarije.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo ozi-
roma usposobljenost.

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: na-
ročnik bo izvedel drugo fazo po potrebi.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo (ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
rok izvedbe).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

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. 4803 Ob-83740
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-339, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 27. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 komad rotor, P/N: 08-114-872-574
za črpalko model #96X66YDDVRM, kraj
dobave: Krško.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITT A-C Pump, N27
W23293 Roundy Drive, Pewaukee, VI
53072-4069 USA.

7. Pogodbena vrednost: 91.460 USD
(20,868.007,48 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 138.200 USD (31,532.458,28
SIT), 91.460 USD (20,868.007,48 SIT).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bi-
lo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2020-09-02-007 Ob-83743
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-85-270, faks
01/47-85-470, e-pošta: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: oblačila za obsojence, posteljni-
na, vzmetnice, natikači in kuharska
oblačila in obutev. Kraj dobave so zavodi
za prestajanje kazni zapora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop oblačila za obsojence: Ika d.d.,
Tovarniška cesta 24, 5270 Ajdovščina,

– sklop posteljnina: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana,

– sklop vzmetnice: Veco d.o.o., Oraž-
mova 19, 8311 Kostanjevica in Gumiks
d.o.o., Podgorje 120, 1240 Kamnik,

– sklop natikači: Gumiks d.o.o., Pod-
gorje 120, 1240 Kamnik,

– sklop kuharska oblačila in obutev: Gu-
miks d.o.o., Podgorje 120, 1240 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 102,578.524
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop oblačila za obsojence:

59,656.950 SIT, 29,410.080 SIT,
– sklop posteljnina: 34,772.160 SIT,

27,484.600 SIT,
– sklop vzmetnice: 31,802.441 SIT,

17,850.000 SIT,
– sklop natikači: 3,306.600 SIT,

2,364.720 SIT,
– sklop kuharska oblačila in obutev:

10,197.747 SIT, 7,619.124 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-77112.

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

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 5/2002 Ob-83792
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniški material in obrazci v
prosti prodaji.

Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v postopku ni bila pridob-
ljena nobena pravilna ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,932.445,44 SIT,
20,918.540,69 SIT in.

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. 12. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-83793
1. Naročnik: Nafta Lendava-proizvodnja

naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ul. 1,

9220 Lendava, faks 02/57-72-388, tel.
02/57-72-100.

3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 1 kom izplačna batna Triplex čr-
palka (Wirth TPK 6" x 9 1/4"/1000),
Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – vplivnost – 50,
– tehnično stanje – 15,
– rok dobave – 20,
– plačilni pogoji – 15.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Agromex Murska So-
bota, d.o.o., 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 17,570.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 75,234.664 SIT, 17,570.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 12. 2002.
Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 3/7 Ob-83834

1. Naročnik: Osnovna šola Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče.

2. Naslov naročnika: 5292 Renče, Trg
31, e-mail: o-lbbrence.ng@guest.arnes.si,
tel. 05/30-53-009.

3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava hrane.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop – meso: Peloz d.o.o., Loke1,

5000 Nova Gorica,
2. sklop – perutnina in perutninski izdel-

ki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c.10, 2250
Ptuj,

3. sklop – mesni izdelki: Kras d.d, Še-
pulje 31, 6210 Sežana,

4. sklop – mleko: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,

5. sklop – mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

6. sklop – kruh: Pekarne Mlinotest
d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

7. sklop – pekovsko pecivo, slaščice:
Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina,

8. sklop – delno pripravljena zamrznejna
hrana: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica,

10. sklop – mlevski izdelki: Pekarne Mli-
notest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Ajdov-
ščina,

11. sklop – sadni sokovi, pijače: Nektar
d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana – Čr-
nuče.

7. Pogodbena vrednost: vrednost je
enaka vrednosti najnižje ponudbene vredno-
sti iz točke 10.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – meso: 5,444.602 SIT,

5,022.940 SIT,
2. sklop – perutnina in perutninski izdel-

ki: 2,630.867,20 SIT, 2,449.877,80 SIT,
3. sklop – mesni izdelki: 2,933.095,24

SIT, 2,281.093,02 SIT,
4. sklop – mleko: 1,173.863,13 SIT,

868.317,90 SIT,
5. sklop – mlečni izdelki: 2,827,496,21

SIT, 2,097.576,36 SIT,
6. sklop – kruh: 1,429.200 SIT,

998.200 SIT,
7. sklop – pekovsko pecivo, slaščice:

915.750 SIT, 671.250 SIT,
8. sklop – delno pripravljena zamrznejna

hrana: 1,116.520 SIT, 1,051.992,70 SIT,
10. sklop – mlevski izdelki: 964.837,12

SIT, 656.268,24 SIT,
11. sklop – sadni sokovi, pijače:

1,686.310,94 SIT, 1,395.585,48 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: 10. 12. 2002.

Osnovna šola Renče

Št. 18105/02 Ob-83837
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: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža računalniške
opreme za delovne postaje in tiskalni-
ke.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PCX Computers,
d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,676.240
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,900.996 SIT; 8,676.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46157.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 875/02 Ob-83840
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

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

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-voj-
nik.si.

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osnovna sredstva:
A) vozila,
B) traktor s priključki,
D) ostala sredstva manjše vrednosti,
Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Delovna

enota Ravne pri Šoštanju.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– za skupino A): cena, ustreznost tehnič-

nim zahtevam in garancijska doba,
– za skupini B) in D): najnižja skupna

vrednost predračuna za posamezno skupi-
no.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina A): R.S.L. Levec d.o.o., Le-
vec 56/c, 3301 Petrovče,

– skupina B): Komteh d.o.o., Lackova
ulica 15/a, 9250 Gornja Radgona,

– skupina D): AMS Meding d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 6/a, 3230 Šentjur.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A): 9,861.806 SIT,
– skupina B): 4,990.149,74 SIT,
– skupina D): 3,808.152,18 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina A): 2,
– skupina B): 2,
– skupina D): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina A): 11,083.400 SIT,

9,861.806 SIT,
– skupina B): 7,547.262,24 SIT,

4,990.149,74 SIT,
– skupina D): 4,210.999,20 SIT,

3,808.152,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije objavil dva neuspela javna raz-
pisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku (Ur. l. RS, št. 42-43 z dne 17. 5.
2002 in Ur. l. RS, št. 61 z dne 12. 7.
2002). Za skupine A), B) in D) ni pridobil
nobene ponudbe oziroma so bile ponudbe
neprimerne. Naročnik je nadaljeval z odda-
jo naročila po postopku s pogajanji, kot je v
Ur. l. RS, št. 61 z dne 12. 7. 2002 pred-
hodno objavil.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

Ob-83841
1. Naročnik: Statistični urad Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,

1000 Ljubljana, faks 01/24-15-344.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava serverjev in arhivske opre-
me. Kraj dobave je Vožarski pot 12, Ljublja-
na.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand Inženiring
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
57,238.355,56 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2002, Uradni list RS, št. 43-44
z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 26/02 Ob-83845
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., jav-

no podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor.

3. Datum izbire: 4.10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za odpadke, skupaj 705 po-
sod, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na sistem ocenitve je
zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo oddano po
sklopih, in sicer ponudnikom: Vigrad d.o.o.,
Cesta na Ostrožno 101, Celje, Sauberma-
cher SUD d.o.o., Matije Gubca 2, Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
– 150 kosov 240 L posod v skupni vre-

dnosti 793.800,00 SIT – Saubermacher-
sud d.o.o.

– 150 kosov 660 L posod v skupni vre-
dnosti 4,470.174 SIT – Vigrad d.o.o.,

– 250 kosov 770 L posod v skupni vre-
dnosti 8,001.498 SIT – Vigrad d.o.o.,

– 155 kosov 1100 L posod v skupni
vrednosti 6,042.012 SIT – Vigrad d.o.o.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– A240: 843.021 SIT, 793.800 SIT,
– B660: 6,314.400 SIT, 4,470.174

SIT,
– C770: 10,191.000 SIT, 7,990.550

SIT,
– D1100: 8,150.520 SIT, 5,996.640

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 9. 8.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Snaga d.o.o., Maribor

Št. 25/02 Ob-83846
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., jav-

no podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor.

3. Datum izbire: 4. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za odpadke, skupaj 3345
posod, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na sistem ocenitve je
zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo oddano po
sklopih in sicer ponudnikom:Vigrad d.o.o.,
Cesta na Ostrožno 101, Celje, Sauberma-
cher SUD d.o.o., Matije Gubca 2, Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
– 1.500 kosov 120 L posod v skupni

vrednosti 5,463.000 SIT – Saubermacher-
sud d.o.o.

– 1.350 kosov 240 L posod v skupni
vrednosti 7,144.200 SIT – Saubermacher-
sud d.o.o.

– 160 kosov 660 L posod v skupni vre-
dnosti 4,677.363 SIT – Vigrad d.o.o.,

– 15 kosov 770 L posod v skupni vre-
dnost 470.945 SIT – Vigrad d.o.o.,
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– 120 kosov 1100 L posod v skupni
vrednosti 4,588.588 SIT – Vigrad d.o.o.,

– 100 kosov 1100P L posod v skupni v
vrednosti 4,057.070 SIT – Vigrad d.o.o.,

– 100 kosov 1100S L posod v skupni v
vrednosti 3,958.117 SIT – Vigrad d.o.o.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– A120: 5,922.000 SIT, 5,463.000

SIT,
– B240: 7,442.668 SIT, 7,144.200

SIT,
– C660: 6,755.360 SIT, 4,677.363

SIT,
– D770: 611.460 SIT,470.945 SIT,
– E1100: 6,310.080 SIT, 4,588.588

SIT,
– papir 1100: 5,093.400 SIT,

3,904.800 SIT,
– steklo 1100: 4,867.200 SIT,

3,904.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: 9. 8.
2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Snaga d.o.o., Maribor

Št. 001-2/3 Ob-83848
1. Naročnik: Šolski center Velenje.
2. Naslov naročnika: Trg mladosti 3,

3320 Velenje, faks 03/896-06-60.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava strojne in programske
opreme za Šolski center Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni rok, referen-
ce in dobavni rok. Izbrani ponudnik je po
vseh kriterijih skupaj zbral največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Gorenje, d.d.,
Program Point, Partizanska 12, 3320 Ve-
lenje.

7. Pogodbena vrednost: 16,559.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,183.111,30 SIT, 16,559.600
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:
OMNM.IT-5/2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2002.

Šolski center Velenje

Št. 151-05-801/02-66 Ob-83858
1. Naročnik: Dom starejših Šentjur.
2. Naslov naročnika: Svetinova 1,

3230 Šentjur, tel. 03/746-17-00.
3. Datum izbire: 7. 11. 2002.

4. Vrsta in količina blaga: živila in ma-
terial za prehrano.

Kraj dobave: Dom starejših Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zah-
tev v I. fazi) najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim
ponudnikom dodeljeno za obdobje 6 mese-
cev in to od 1. 12. 2002 do 31. 5. 2003,
razen skupine 6. sveža zelenjava in suhe
stročnice ter skupine 8. sveže sadje, za ka-
teri je dodeljeno za obdobje 3 mesecev od
1.12. 2002 do 28. 2. 2003 v višini najnižje
vrednosti, ki so navedene v točki 10.

1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: mleko in jogurti: Ljub-

ljanske mlekarne d.d, Tolstojeva 63, Ljub-
ljana;

– podskupina B: siri, skuta, namazi:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana;

– podskupina C: sladoledi: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: junčje, telečje, svinjsko

meso in mesni izdelki: Mesnica Šteinfelser,
Šteinfelser Gregor s.p., Gradišče 2, Slov.
Bistrica;

– podskupina B: meso perutnine in pe-
rutninski izdelki ter kunčje meso: Hrib
d.o.o., Večje brdo 8, Večje brdo 8, Dobje
pri Planini;

3. ribe in konzervirane ribe: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

4. jajca: Kmetija Marije in Mirka Kaučič,
Gornji Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci;

5. olja in izdelki: Mercator SVS d.d., Ptuj,
Rogozniška cesta 8, Ptuj;

6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;

7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: zamrznjena zelenjava:

Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
– podskupina B: konzervirana zelenja-

va: Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška ce-
sta 8, Ptuj;

8. sveže sadje: Hrib d.o.o., Večje brdo
8, Dobje pri Planini;

9. konzervirano sadje: Mercator SVS
d.d., Ptuj, Rogozniška cesta 8, Ptuj;

10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: brezalkoholne pijače:

Trgovska družba Žana d.d., Žalec, Mestni
trg 2, Žalec;

– podskupina B: alkoholne pijače: Mer-
cator SVS Ptuj d.d., Rogozniška cesta 8,
Ptuj;

11. žita, mlevski izdelki in testenine: Mer-
cator SVS d.d., Rogozniška cesta 3, Ptuj;

12. kruh in pekovsko pecivo: Gratis
d.o.o., Cerovec 3 A, Šmarje pri Jelšah;

13. začimbe: Trgovska družba Žana
d.d., Žalec, Mestni trg 2, Žalec;

14. ostalo prehrambeno blago: Era d.d.,
Prešernova 10, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod točko 10, razdeljena na 3
oziroma 6 mesečno obdobje.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

1. mleko in mlečni izdelki:
– podskupina A: 3,895.291,10 SIT,

3,634.072,96 SIT;
– podskupina B: 2,057.432,27 SIT,

1,822.565,29 SIT;
– podskupina C: 340.950,40 SIT,

290.780 SIT;
2. meso in mesni izdelki:
– podskupina A: 13,911.653 SIT,

11,943.257,53 SIT;
– podskupina B: 3,410.290,41 SIT,

2,647.563 SIT;
3. ribe in konzervirane ribe: 514.255,29

SIT, 431.288 SIT;
4. jajca: 1,014.475 SIT, 735.250 SIT;
5. olja in izdelki: 1,387.820,60 SIT,

1,110.969,15 SIT;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

6,598.861,50 SIT, 2,673.440 SIT;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:
– podskupina A: 597.660 SIT, 267.507

SIT;
– podskupina B: 1,063.834,47 SIT,

750.027,95 SIT;
8. sveže sadje: 2,405.987,50 SIT,

1,431.115 SIT;
9. konzervirano sadje: 844.307,05 SIT,

743.525,57 SIT;
10. brezalkoholne in alkoholne pijače:
– podskupina A: 1,626.740,50 SIT,

1,403.849,89 SIT;
– podskupina B: 2,523.528,25 SIT,

2,183.241,74 SIT;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

2,743.830,80 SIT, 1,099.493,54 SIT;
12. kruh in pekovsko pecivo: 3,680.657

SIT, 2,562.700 SIT;
13. začimbe: 511.573,82 SIT,

508.991,18 SIT;
14. ostalo prehrambeno blago:

3,907.809,90 SIT, 3,232.148,82 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 71 z
dne 7. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Dom starejših Šentjur

Št. 1882/02 Ob-83859
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-87, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 20,000.000 litrov neosvinčenega
motornega bencina euro super 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
c. 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,445.000
EUR, kar na dan odpiranja ponudb po sred-
njem tečaju Banke Slovenije znaša
1.020,659.122 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 0,22550 EUR/l, 0,22225 EUR/l.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73306.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67099.

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

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov

Št. 048/2002 Ob-83875
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: telekino in barvni korektor slike.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– sklop A: telekino (ekonomska cena

50%, plačilni pogoji 10%, reference 20%,
tehnična ustreznost 15%, operativni stro-
ški 5%);

– sklop B: barvni korektor slike (eko-
nomska cena 50%, reference 40%, plačil-
ni pogoji 10%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Thomson multimedia Broad-
cast Solutions, BTS Media Solutions
GmbH, Brunnenweg 9, Weiterstadt, Nem-
čija;

– sklop B: Vision4tv GmbH, Tegerneer
Landstr. 161, Muenchen, Nemčija.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: EUR 452.947,57 CIP Ljub-

ljana,
– sklop B: EUR 202.280 CIP Ljublja-

na.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: EUR 457.452,60, EUR

452.947,57;
– sklop B: EUR 202.280, EUR 180.350.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo izvedeno po postop-
ku s pogajanji, ker je naročnik v odprtem
postopku prejel eno pravilno in eno nepra-
vilno ponudbo. Javno naročilo po odprtem
postopku je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 66 z dne 26. 7. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 1 Ob-83883
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

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

Ljubljana.

3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema. Kraj dobave: Tr-
žaška 25, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije. Ponudniki, ki so bili izbrani, so glede
na merila iz razpisne dokumentacije dosegli
pri posameznem dodeljenem sklopu naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo smo dodelili
naslednjim dobaviteljem računalniške opre-
me:

– ANNI d.o.o. Ljubljana (sklopi 2C, 3A,
5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 8A, 9A, 9B, 9C,
10B, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 13A, 14B,
14D, 14G, 15B, 15C, 15G, 16A, 17C,
18A, 18B, 21A, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A);

– Kotar d.o.o. Ljubljana (sklopi 3B, 3C,
8B, 8E, 14E, 14F, 19A, 21C, 21D, 23C,
25A, 25B, 25D);

– PCX Computers d.o.o., Ljubljana (sklo-
pi 1A, 1B, 4A, 8C, 8D, 17A, 25C);

– Eventus Computers d.o.o., Ljubljana
(sklopi 2B, 10A, 20A, 20B, 20C, 20D);

– Sistemi Shift d.o.o., Ljubljana (sklopa
14A, 14C);

– Select Technology d.o.o. Ljubljana (sk-
lop 2A).

7. Pogodbena vrednost: pogodbe smo
sklenili z naslednjimi ponudniki:

– ANNI d.o.o. Ljubljana, v višini
10,110.354,18 SIT;

– Kotar d.o.o. Ljubljana, v višini
5,089.336 SIT;

– PCX Computers d.o.o., Ljubljana, v vi-
šini 1,210.860 SIT;

– Eventus Computers d.o.o., Ljubljana,
v višini 3,403.200 SIT;

– Sistemi Shift d.o.o., Ljubljana, v višini
1,078.187,97 SIT;

– Select Technology d.o.o. Ljubljana, v
višini 183.864 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudniki so predložili ponudbe v raz-
ličnih obsegih, zato ponudbe niso med se-
boj primerljive.

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. 12. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 87/3784/2002 Ob-83939
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-35-32,
tel. 01/474-35-31.

3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža dodatne opreme
za hrbtenično IP VPN omrežje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave (5.
točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SMART COM d.o.o.,
Brnčičeva 45, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
29,684.679,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 12. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Telekomunikacije

Št. 1/2002 Ob-83941
1. Naročnik: Osnovna šola Dornberk.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

30a, 5294 Dornberk, tel. 05/301-91-00,
telefaks 05/301-91-09.

3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– meso,
– mesni izdelki,
– piščančje meso,
– mleko in mlečni izdelki,
– siri,
– kruh,
– pecivo,
– piškoti,
– mlevski izdelki,
– testenine,
– konzervirano sadje, zelenjava,

ribe,
– sadni sokovi,
– sirupi,
– čaji,
– začimbe,
– ostalo zamrznjeno prehrambeno

blago.
Kraj dobave: Osnovna šola Dornberk,

Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– meso: Peloz d.o.o. Loke 1, 5000 No-

va Gorica,
– mesni izdelki: Peloz d.o.o. Loke 1,

5000 Nova Gorica,
– piščančje meso: Perutnina Ptuj d.d.,

Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske

mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

– siri: Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana,

– kruh: Pecivo d.d. Nova Gorica, Rej-
čeva 26, 5000 Nova Gorica,

– pecivo: Pecivo d.d. Nova Gorica, Rej-
čeva 26, 5000 Nova Gorica,

– piškoti: Pecivo d.d. Nova Gorica, Rej-
čeva 26, 5000 Nova Gorica,

– mlevski izdelki: ERA Disgro d.o.o.,
trgovinsko podjetje, Orehovlje 1, 5291 Mi-
ren,

– testenine: Pekarne Mlinotest d.o.o.
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
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– konzervirano sadje, zelenjava, ribe:
ERA Disgro d.o.o., trgovinsko podjetje,
Orehovlje 1, 5291 Miren,

– sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnčičeva
3, 1231 Ljubljana,

– sirupi: ERA Disgro d.o.o., trgovinsko
podjetje, Orehovlje 1, 5291 Miren,

– čaji: Matik d.o.o., Smrekarjeva 3,
1000 Ljubljana,

– začimbe: Droga d.d., Industrijska ce-
sta 21, 6310 Izola,

– ostalo zamrznjeno prehrambeno bla-
go: Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je enaka vrednosti najnižje ponud-
be navedene v točki 10.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso: 5,393.101 SIT, 5,096.220

SIT,
– mesni izdelki: 2,326.572,10 SIT,

1,980.245 SIT,
– piščančje meso: 1,660.000 SIT,

1,471.740,50 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,576.398

SIT, 2,948.468 SIT,
– siri: 1,670.587,20 SIT,

1,274.089,10 SIT,
– kruh: 7,371.700 SIT, 4,713.675 SIT,
– pecivo: 701.455 SIT, 497.000 SIT,
– piškoti: 1,854.000 SIT, 1,300.750

SIT,
– mlevski izdelki: 301.083 SIT,

205.792 SIT,
– testenine: 607.871,25 SIT,

366.740,60 SIT,
– konzervirano sadje, zelenjava, ribe:

1,188.318,65 SIT, 857.997,20 SIT,
– sadni sokovi: 1,635.282,50 SIT,

1,001.410 SIT,
– sirupi: 1,000.533,50 SIT,

717.605,20 SIT,
– čaji: 785.617,20 SIT, 572.307,12

SIT,
– začimbe: 318.080,70 SIT,

263.154,72 SIT,
– ostalo zamrznjeno prehrambeno bla-

go: 1,545.691 SIT, 1,130.732,75 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. 12. 2002.
Osnovna šola Dornberk

Št. 47/3843/2002 Ob-83943
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava krmilno-signalnih, merilnih in
napajalnih kablov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo po odprtem
postopku ni bilo oddano, saj je naročnik
prejel le eno ponudbo, ki jo je neodprto
vrnil ponudniku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 12. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 61/3752/2002 Ob-83944
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-23-11.
3. Datum izbire: 14. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadomestna nabava osebnih vozil
po omejenem postopku.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za dobavo vozil v razredu 3.1.8.1. -
Avtoimpex, d.o.o., Celovška c. 150, 1000
Ljubljana,

– za dobavo vozil v razredu 3.1.5.2. -
Istra avto d.o.o., Šmarska c. 5a, 6000 Ko-
per,

– za dobavo vozil v razredu 3.1.9.2. -
Istra avto d.o.o., Šmarska c. 5a, 6000 Ko-
per.

7. Pogodbena vrednost: 16,792.722
SIT, 4,680.000 SIT, 17,159.400 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
– za dobavo vozil v razredu 3.1.8.1. - 2

ponudbi,
– za dobavo vozil v razredu 3.1.5.2. - 5

ponudb,
– za dobavo vozil v razredu 3.1.9.2. - 3

ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za dobavo vozil v razredu 3.1.8.1. -

17,554.490,20 SIT, 16,792.722 SIT,
– za dobavo vozil v razredu 3.1.5.2. -

5,910.278 SIT, 4,680.000 SIT,
– za dobavo vozil v razredu 3.1.9.2. -

18,785.994 SIT, 17,159.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 12. 2002.

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

Ob-83950
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Mu-

niha Most na Soči.

2. Naslov naročnika: Most na Soči
18a, 5216 Most na Soči, tel.
05/388-70-01, telefaks 05/388-70-01.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Dušana Muniha Most na Soči, Most
na Soči 18a, 5216 Most na Soči, enota
vrtca pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most
na Soči, Most na Soči 18a, 5216 Most na
Soči, Podružnična šola Dolenja Trebuša,
Dolenja Trebuša 68, 5282 Slap ob Idrijci,
Podružnična šola Podmelec, Kneža 1,
5216 Most na Soči, Podružnična šola Šen-
tviška gora, Šentviška gora 31, 5282 Slap
ob Idrijci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokov-
na priporočila do 5 točk, plačilni pogoji 5
točk, lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni
čas za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 Perutina Ptuj d.d., Potrčeva 10,

2250 Ptuj,
1/2 MIP d.d. Nova Gorica, Panovška

1, 5000 Nova Gorica,
1/3 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2, 5280

Idrija;
2. sklop: ribe: Ledo d.o.o., Brnčičeva

29, 1231 Ljubljana-Črnuče;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
3/2 Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5217 Vipava,
3/3 Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,

Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 Don Don d.o.o., PO Stražišče, La-

ze 16, 4000 Kranj,
4/2 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina;
5. sklop:
5/1 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
5/2 Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,

5216 Most na Soči;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročni-

ce: /;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja

Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
7/2 Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,

5216 Most na Soči,
7/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola;
8. sklop: Ledo d.o.o, Brnčičeva 29,

1231 Ljubljana-Črnuče;
9. sklop:
9/1 Greda d.o.o. Mirna, Pod Radovni-

co 3, 8233 Mirna,
9/2 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
9/3 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina;
10. sklop: olja in izdelki: Alpkomerc Tol-

min d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči;
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 KGZ Idrija z.o.o., Vojkova 2,

5280 Idrija,
11/2 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,
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11/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,

11/4 Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1 – 1,176.039,80 SIT,
1/2 – 4,920.615,69 SIT,
1/3 – 5,277.871,66 SIT,
2. sklop: 303.800 SIT,
3. sklop:
3/1 – 8,867.027,48 SIT,
3/2 – 8,022.200 SIT,
3/3 – 5,742.911 SIT,
4. sklop:
4/1 – 8,456.694,60 SIT,
4/2 – 8,265.000 SIT,
5. sklop:
5/1 – 949.598,96 SIT,
5/2 – 806.560,80 SIT,
6. sklop: /,
7. sklop:
7/1 – 467.773,80 SIT,
7/2 – 1,964.289,26 SIT,
7/3 – 688.104,40 SIT,
8. sklop: 514.097,50 SIT,
9. sklop:
9/1 – 509.887,40 SIT,
9/2 – 1,318.621,04 SIT,
9/3 – 720.363,60 SIT,
10. sklop: 403.865,80 SIT,
11. sklop:
11/1 – 140.490 SIT,
11/2 – 153.000 SIT,
11/3 – 2,506.686,85 SIT,
11/4 – 4,872.433,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 5,277.871,66 SIT,

1,236.578,72 SIT,
2. sklop: 303.800 SIT, 303.800 SIT,
3. sklop: 8,867.027,48 SIT,

4,701.782,60 SIT,
4. sklop: 8,456.694,60 SIT,

123.529,80 SIT,
5. sklop: 949.598,96 SIT, 185.975,80

SIT,
6. sklop: /,
7. sklop: 1,964.289,26 SIT,

467.773,80 SIT,
8. sklop: 514.097,50 SIT, 31.899 SIT,
9. sklop: 1,318.621,04 SIT,

477.198,40 SIT,
10. sklop: 403.865,80 SIT,

403.865,80 SIT,
11. sklop: 4,872.433,50 SIT, 140.490

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Naročnik za 6.
sklop: sadje, zelenjava in stročnice ni prejel
ponudb, zato bo dobavitelja izbral po po-
stopku oddaje naročila male vrednosti. Ker
je naročnik za dobavo živil po posameznih
sklopih izbral več pogodbenih dobaviteljev
se je v pogobah obvezal, da bodo od vsa-
kega dobavitelja dobavili blago najmanj v
višini 20% orientacijske pogodbene vredno-
sti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči

Ob-83951
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Franceta

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

1310 Ribnica, tel. 01/836-10-09, telefaks
01/836-30-68.

3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska
ulica 2, 1310 Ribnica, Podružnična šola
Dolenja vas, Šolska ulica 9, 1331 Dolenja
vas, Podružnična šola Sušje, Sušje 2, 1310
Ribnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji 5 točk,
lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki: /;
2. sklop: ribe:
2/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
2/2 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231

Ljubljana-Črnuče;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-

ljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana;

4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-
ce:

4/1 Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje,

4/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,

4/3 Pekarna in slaščičarna Đorđevska
Ivanka s.p., Škrabčev trg 44, 1310 Ribni-
ca;

5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
5/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
5/3 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
6. sklop: sadnje, zelenjava in stročni-

ce: /,
7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator

d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana;

8. sklop: zamrznjena živila:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233

Mirna, Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče,

9/3 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina;

10. sklop: olja in izdelki: Mercator d.d.,
Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana;

11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270

Ajdovščina,

11/2 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana,

11/3 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,

11/4 Mercator d.d., Sektor eksterne tr-
govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: /;
2. sklop:
2/1 – 404.661,60 SIT,
2/2 – 423.597,02 SIT;
3. sklop: 10,226.467,52 SIT;
4. sklop:
4/1 – 19,876.074,12 SIT,
4/2 – 19,323.290,23 SIT,
4/3 – 19,787.197 SIT;
5. sklop:
5/1 – 649.308,60 SIT,
5/2 – 574.498,10 SIT,
5/3 – 975.523,50 SIT;
6. sklop: /;
7. sklop: 5,524.942,61 SIT;
8. sklop:
8/1 – 422.412,20 SIT,
8/2 – 734.111 SIT;
9. sklop:
9/1 – 1,028.682,60 SIT,
9/2 – 1,852.266,88 SIT,
9/3 – 1,831.524,48 SIT,
10. sklop: 343.272,30 SIT,
11. sklop:
11/1 – 16.014 SIT,
11/2 – 1,390.357,77 SIT,
11/3 – 992.752,70 SIT,
11/4 – 3,803.870 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: /,
2. sklop: 622.160,70 SIT, 404.661,60

SIT,
3. sklop: 12,067.348,77 SIT,

1,029.218,76 SIT,
4. sklop: 22,946.135 SIT,

19,323.290,23 SIT,
5. sklop: 975.523,50 SIT, 190.198,11

SIT,
6. sklop: /,
7. sklop: 5,524.942,61 SIT,

1,090.230,18 SIT,
8. sklop: 1,002.919,75 SIT,

422.412,20 SIT,
9. sklop: 2,149.869,92, 9.268,20 SIT,
10. sklop: 343.272,30 SIT,

343.272,30 SIT,
11. sklop: 3,803.870,49 SIT, 16.014

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Naročnik je za 1.
sklop: meso in mesni izdelki in za 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice prejel samo
eno ponudbo, zato bo dobavitelje izbral po
postopku oddaje naročila male vrednosti.
Ker je naročnik za dobavo živil po posamez-
nih sklopih izbral več pogodbenih dobavite-
ljev se je v pogobah obvezal, da bodo od
vsakega dobavitelja dobavili blago najmanj
v višini 20% orientacijske pogodbene vre-
dnosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Ob-83952
1. Naročnik: Osnovna šola Deskle.
2. Naslov naročnika: Srebrničeva 10,

5210 Deskle, tel. 05/398-30-02, telefaks
05/398-30-02.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Deskle, kuhinja-vrtec, Petra Skalarja 2,
5210 Deskle.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji 5 točk,
lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso in mesni izdelki: MIP d.d.
Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gori-
ca;

2. sklop: ribe: /;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3/2 Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5217 Vipava,
3/3 Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,

Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-

ce:
4/1 Pecivo d.d. Nova Gorica, Rejčeva

26, 5000 Nova Gorica,
4/2 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina;
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
5/1 Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
5/2 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: /;
7. sklop: konzervirani izdelki:
7/1 Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja

Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
7/2 ERA Disgro d.o.o., Orehovlje 1,

5291 Miren,
7/3 Mercator-Goriška d.d., Gregorčiče-

va 19, 5000 Nova Gorica;
8. sklop: zamrznjena živila: Žito d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
9/2 Mercator-Goriška d.d., Gregorčiče-

va 19, 5000 Nova Gorica;
10. sklop: olja in izdelki: Mercator-Gori-

ška d.d., Gregorčičeva 19, 5000 Nova Go-
rica;

11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
11/1 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
11/2 Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,

5216 Most na Soči,
11/3 Mercator-Goriška d.d., Gregorči-

čeva 19, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,175.765,40 SIT;
2. sklop: /;
3. sklop:

3/1 – 2,747.825,42 SIT,
3/2 – 3,843.492,80 SIT,
3/3 – 4,342.595,30 SIT;
4. sklop:
4/1 – 4,715.188 SIT,
4/2 – 4,793.724 SIT;
5. sklop:
5/1 – 204.833,96 SIT,
5/2 – 249.919,20 SIT;
6. sklop: /;
7. sklop:
7/1 – 419.043,84 SIT,
7/2 – 1,160.874 SIT,
7/3 – 1,455.409,06 SIT;
8. sklop: 447.600 SIT;
9. sklop:
9/1 – 1,419.740 SIT,
9/2 – 1,673.656,04 SIT;
10. sklop: 323.636,32 SIT,
11. sklop:
11/1 – 137.712,32 SIT,
11/2 – 1,266.817,88 SIT,
11/3 – 1,179.384,88 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 5,175.765,40 SIT,

308.814,44 SIT,
2. sklop: /,
3. sklop: 4,342.595,30 SIT,

1,127.449,26 SIT,
4. sklop: 8,179.877,36 SIT, 4,715.188

SIT,
5. sklop: 431.799,84 SIT, 185.233,08

SIT,
6. sklop: /,
7. sklop: 1,496.360,28 SIT,

419.043,84 SIT,
8. sklop: 447.600 SIT, 340.256 SIT,
9. sklop: 1,673.656,04 SIT, 1,419.740

SIT,
10. sklop: 334.178,04 SIT,

254.287,20 SIT,
11. sklop: 1,266.817,88 SIT,

137.712,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
ali za posamezne izdelke. Naročnik za 2.
sklop: ribe in 6. sklop: sadje, zelenjava in
stročnice ni prejel ponudb, zato bo dobavi-
telje izbral po postopku oddaje naročila ma-
le vrednosti. Ker je naročnik za dobavo živil
po posameznih sklopih izbral več pogodbe-
nih dobaviteljev se je v pogodbah obvezal,
da bodo od vsakega dobavitelja dobavili bla-
go najmanj v višini 20% orientacijske po-
godbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Osnovna šola Deskle

Št. 4803 Ob-83956
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: NEK, Vrbina 12,

8270 Krško, Slovenija, tel.
+386/7/48-02-329, faks
+386/7/49-21-528; D. Marinović.

3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup rezervnih delov iz ZDA.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: originalni deli proizvajalca.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: “Energy & Process
Corp.”, 2146-B-FlintstoneDrive, Tucker, GA
30084-5000 je pooblaščeni prodajalec
proizvajalca diesel-generatorjev “ESI” iz
ZDA.

7. Pogodbena vrednost: 14,833.203
SIT (= USD 64.213).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: USD 64.213.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-299/2002-9 Ob-84016
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

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

3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potopne črpalke z dodatno opremo
– 20 kpl.

Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Šentvid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost cene, dobavnega
roka in garancijskega roka ter izpolnjevanje
vseh zahtev iz povabila k oddaji ponudbe.

Naročnik je v postopku s pogajanji s po-
nudnikom dogovoril primerno ceno ob us-
treznem dobavnem in garancijskem roku ter
izbral njegovo ponudbo za nakup potopnih
črpalk z dodatno opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Webo d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 11/a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,172.702,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: prvotna vrednost ponudbe:
8,297.160 SIT, vrednost ponudbe po po-
gajanjih:8,172.702,60 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: 16. 12. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 400/263 Ob-84037
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: 3302 Griže, tel.

03/713-21-64, osce-grize@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeno blago, Osnovna šola Gri-
že, Griže 1A, 3302 Griže.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško in Mesnine Žerak s.p., Strmol-
ska 9, 3252 Rogatec,

2. perutnina in perutninski izdelki: Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj in
Perutninarstvo Fišar s.p., Marjan Žilnik, Ta-
bor 45, 3304 Tabor,

3. mesni izdelki: KZ Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, 3270 Laško in Mesnine Žerak s.p.,
Strmolska 9, 3252 Rogatec,

4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš in Era d.d., Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske mle-
karne d.d. Maribor, Tolstojeva 63,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske
mlekarne d.d. Maribor, Tolstojeva 63, 2104
Maribor,

7. kruh: Don Don d.o.o., Laze 16, 4103
Kranj in Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov
trg 35, 3310 Žalec,

8. pekovski izdelki: Savinjski kruhek
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec in Kla-
sje MPP d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,

9. sadje: Era d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje in Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljan-
ska 93, 3000 Celje,

10. zelenjava: Era d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje in Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,

11. jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško in Era d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,

12. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnči-
čeva 3, 1234 Ljubljana in Era d.d., Prešer-
nova 10, 3320 Velenje,

13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica in Era
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,

14. čaji: Era d.d., Prešernova 10, 3320
Velenje in Droga d.d., Industrijska c. 21,
6310 Izola,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš in
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje in KZ
Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah blaga.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegla 5% nad in pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51219.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Osnovna šola Griže

Št. 186/02 Ob-84038
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Prebold, Graščin-

ska cesta 7, 3312 Prebold.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, Osnovna šola Pre-
bold, Graščinska cesta 7, 3312 Prebold.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško in Mesnine Žerak s.p. Strmol-
ska 9, 3252 Rogatec,

2. perutnina in perutninski izdelki: Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj in
Perutninarstvo Fišar s.p., Tabor 45, 3303
Tabor,

3. mesni izdelki: KZ Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, 3270 Laško in Mesnine Žerak s.p.,
Strmolska 9, 3252 Rogatec,

4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Teste-
netova 55, 1234 Mengeš in Era d.d., Pre-
šernova 10, 3504 Velenje,

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske mle-
karne d.d., Tolstojeva 5, 1113 Ljubljana,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 5, 1113 Ljublja-
na,

7. kruh: Donats d.o.o. Bohovska 21,
2311 Hoče in Savinjski kruhek d.o.o., Šlan-
drov trg 35, 3310 Žalec,

8. pekovski izdelki: Savinjski kruhek
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec in Kla-
sje MPP d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,

9. sadje: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje in Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljan-
ska 93, 3000 Celje,

10. zelenjava: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje in Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,

11. jajca: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško in Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,

12. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnči-
čeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče in Era d.d.,
Prešernova 10, 3504 Velenje,

13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
1291 Škofljica in Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,

14. čaji: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje in Živila Kranj d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Testenetova 55, 1234 Mengeš
in Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje in Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo,

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah blaga.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegla 5% nad in pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51219.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Osnovna šola Prebold

Št. 92/2002 Ob-84145
1. Naročnik: Osnovna šola Polzela.
2. Naslov naročnika: Polzela 10, 3313

Polzela, 03/703-31-12.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Polzela, Polzela 10, POŠ Andraž.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena 80%, rok pla-
čila 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. kruh, pekovsko pecivo: Don, don,
d.o.o. Laze 16, Kranj,

2. slaščičarski izdelki, piškoti: Pekarska
družba, Savinjski kruhek, d.o.o. Žalec,

3. mleko, mlečni izdelki, zamrznjeno
sadje, zelenjava: Mlekarna Celeia, Arja vas
92, Petrovče,

4. sveže meso in mesni izdelki: KZ La-
ško, z.o.o., Kidričeva ul. 2, Laško,

5. piščančje meso in izdelki: Perutnina
Ptuj, Potrčeva c. 10,

6. jajca: KZ Laško, z.o.o., Kidričeva ul.
2, Laško,

7. ribe, ribji izdelki: Delmar, d.o.o. Izola,
Industrijska cesta 12,

8. sveže sadje in zelenjava: Sadex,
d.o.o., Rimska cesta 105, Šempeter,

9. čaji, sadni sokovi, sirupi, suho sadje:
Dar trade, d.o.o., Petrovče 115,

10. testenine, zamrznjene močnate jedi:
Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta 442, Škof-
ljica,

11. drugo prehrambeno blago: Era Ve-
lenje, Prešernova 10, Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
1. kruh, pekovsko pecivo: 3,409.943

SIT,
2. slaščičarski izdelki, piškoti:

838.163,90 SIT,
3. mleko, mlečni izdelki, zamrznjeno

sadje, zelenjava: 5,241.540,19 SIT,
4. sveže meso in mesni izdelki:

7,711.200 SIT,
5. piščančje meso in izdelki: 2,686.772

SIT,
6. jajca: 338.000 SIT,
7. ribe, ribji izdelki: 700.300 SIT,
8. sveže sadje in zelenjava: 3,547.000

SIT,
9. čaji, sadni sokovi, sirupi, napitki, su-

ho sadje: 1,878.920 SIT,
10. testenine, zamrznjene močnate jedi:

1,121.309,81 SIT,
11. drugo prehrambeno blago:

4,607.236,59 SIT.
8. Vrednost, ki jo bi izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 35.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 3,997.858 SIT, 3,409.943 SIT;
2. sklop: 1,038.078,75 SIT, 838.163,90

SIT,
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3. sklop: 5,241.540,19 SIT,
5,051.725,28 SIT,

4. sklop: 9,002.695,60 SIT, 7,711.200
SIT,

5. sklop: 3,357.600 SIT, 2,686.772
SIT,

6. sklop: 434.000 SIT, 338.000 SIT,
7. sklop: 1,316.257,10 SIT, 700.300

SIT;
8. sklop: 5,577.940,70 SIT, 3,547.000

SIT;
9. sklop: 3,056.770 SIT, 1,878.920

SIT;
10. sklop: 1,501.658,55 SIT,

1,121.309,81 SIT; 4,993.802,14 SIT,
4,607.236,59 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 12. 2002.

Osnovna šola Polzela

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. 407-49/2002 Ob-83827
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Obči-
na Škofja Loka.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269, Občina Škofja Loka, Po-
ljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.

3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova športne dvora-
ne Poden v Škofji Loki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek je bil zaključen
brez dodelitve naročila, ker sta naročnika
prejela le eno ponudbo.

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 ponud-

be: 362,062.602 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. 12. 2002.
RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-83835
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur,

Mestni trg 10, 3230 Šentjur, telefaks
03/57-43-446, tel. 03/747-13-10.

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja objektov za
odvajanje odpadnih in padavinskih vo-
da v območju naselja Proseniško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izgrad-
nje, garancija in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUV Celje d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, Celje.

7. Pogodbena vrednost:
46,230.827,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,321.549 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,810.843,38 SIT, 41,444.551,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: drugih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bil ob-
javljen.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 12. 2002.

Občina Šentjur

Št. 64 Ob-83842
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela na objektu Novi poš-
tni center v Mariboru – 2. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je v skladu s 3.
točko prvega odstavka 21. člena ZJN-1 raz-
veljavil javni razpis v celoti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 85 z dne 4. 10.
2002, Ob-78191 in podaljšanjem roka od-
daje ponudb, ki je bilo objavljeno v Ura-
dnem listu RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002.

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

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-83877
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje

d.o.o. Piran.

2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330
Piran, faks 05/61-750-15, tel.
05/61-750-00, e-mail: okolje.jsvo@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: odplinjevanje deponij-
skega telesa - I. faza, deponija Drago-
nja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaran-
ska 5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,687.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,612.096 SIT, 17,687.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 25. 10. 2002, Ob-79531.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Javno podjetje Okolje d.o.o. Piran

Ob-83884
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Triglavska cesta

35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.
04/577-01-00.

3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijske-
ga sistema Stara Fužina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena – 50 točk, garancijski
roki – 20 točk, reference – 20 točk, rok
izvedbe – 10 točk; doseženo najvišje števi-
lo točk po naštetih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Bo-
hinj, Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska
Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
28,928.999,90 SIT, vključno z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 46,287.605,28 SIT,
28,928.999,90 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. 12. 2002.

Občina Bohinj

Št. 03/02 Ob-84027
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: 29. 10. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba avtomatskega
diesel električnega agregata in names-
titev, Miklošičeva 24, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, rok izvedbe 30%,
garancijski rok 10%, ekonomsko najugod-
nejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Uninvest d.o.o., Ferrar-
ska 14, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 14,422.800
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,584.000 SIT, 14,422.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 12. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

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

Popravek

V objavi obvestila o oddaji naročila stori-
tev za izdelavo idejnega projekta za sekun-
darno kanalizacijsko omrežje za naselji Ško-
fije in Jelarji, Komunale Koper, d.o.o.-s.r.l.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109 z
dne 13. 12. 2002, Ob-83282, Št. 1-9/210
se 3. točka pravilno glasi:

3. Datum izbire: 8. 11. 2002.
Uredništvo

Št. 51/02 Ob-83750
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 9. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R3-621/1412 Kalce-Col od km
15+750 do km 20+000«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.o.o., Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,346.880
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,526.379 SIT, 1,346.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 52/02 Ob-83751
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R1-204/1015«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351c,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 745.647 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 775.200 SIT, 745.647 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 53/02 Ob-83752
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-
cija ceste G1-3/322 Kapca – Hotiza«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,014.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,215.705 SIT, 3,014.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 54/02 Ob-83753
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev ce-
ste R2-435/1431 skozi Limbuš«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,156.140
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,217.220 SIT, 1,141.677 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 55/02 Ob-83754
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 18. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste G1-3/315 Lenart – Benedikt«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 849.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 960.337 SIT, 849.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 56/02 Ob-83755
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.
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3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Sanacija
brežin na cesti R3-666/8115 Šklendro-
vec-Podkum«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.d., Šmartin-
ska 134 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 311.760 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 348.806 SIT, 311.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 57/02 Ob-83756
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: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »Sp. Log« na cesti G2-108/1182
Ribče – Litija v km 8,300«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 877.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 958.541 SIT, 877.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 58/02 Ob-83757
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 29. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Moderniza-
cija ceste R2-425 Črna – Šentvid«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,703.632
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,504.368 SIT, 3,703.632 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 59/02 Ob-83758
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste G1-10 Ločica – Trojane od km
1.075 do km 3.550«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,197.470
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,226.040 SIT, 1,197.470 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 60/02 Ob-83759
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-
cija dvojnega križišča v Škofljici«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZAG d.d., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,453.327 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,902.940 SIT, 3,453.327 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 61/02 Ob-83760
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste Poljane – Karteljevo«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZAG d.d., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,402.435
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,590.136 SIT, 1,402.435 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 62/02 Ob-83761
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: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-
cija ceste R1-210/1109 Škofja Loka
(Žabnica – Grenc)«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZAG d.d., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,954.376
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,369.017 SIT, 2,954.376 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste
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Št. 63/02 Ob-83762
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: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev kri-
žišča Lesce na cesti R1-209/1088«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.o.o., Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 543.840 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 663.356 SIT, 543.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 64/02 Ob-83763
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: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
RT – 904/1093 Jezero Savica 1. faza
od km 1.800 do km 3.300«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.o.o., Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,437.840
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,896.720 SIT, 1,437.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 65/02 Ob-83764
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: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev ce-

ste R2-403 Železniki (Sv. Anton – Tr-
nje)«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GI ZRM, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,535.228
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,576.160 SIT, 2,535.228 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 66/02 Ob-83765
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: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R3-697/5514 Nazarje – Gornji
Grad«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Aktim d.o.o., Alešovčeva
29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 445.560 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 540.000 SIT, 445.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 67/02 Ob-83766
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: 2. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-
cija ceste G1-3/318 Petajnci – Tišina«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.o.o., Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,308.160
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,205.312 SIT, 1,508.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 68/02 Ob-83768
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazov na cesti R3-638/1132 Bistrica
pri Tržiču«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Teo d.o.o., Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,921.920 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,956.308 SIT, 1,921.920 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 69/02 Ob-83769
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
Breg – Sevnica – Brestanica«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZAG d.d., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,248.424 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,484.969 SIT, 1,248.424 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 70/02 Ob-83770
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Izvedba pro-
tihrupne ograje – Nova Gorica«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 395.277 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 648.322 SIT, 395.278 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 71/02 Ob-83771
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Obnova ce-
sta R2-429/1245 Višnja vas – Dobrna«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AKTIM d.o.o., Alešovče-
va 29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,285.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,705.392 SIT, 1,285.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 72/02 Ob-83772
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekonstruk-
cija Šmarje – Dragonja cesta
G1-11/1062«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351a,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 531.476 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 614.208 SIT, 531.476 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 73/02 Ob-83773
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev ce-
ste R2-425/1266 skozi Šoštanj«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351a,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,084.054
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,165.632 SIT, 1,084.054 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 74/02 Ob-83774
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev ce-
ste R2-410/1134 Mlaka – Kokrica«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AKTIM d.o.o., Alešovče-
va 29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,059.320 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,554.516 SIT, 2,059.320 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 75/02 Ob-83775
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Sanacija
plazu »Marko« na cesti R1-221/1221 Tr-
bovlje – Hrastnik v km 1.100«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351c,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 395.640 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 556.560 SIT, 395.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 76/02 Ob-83776
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: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste R3 Stročja vas – Ljutomer – Raz-
križje – Črenšovci«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igmat d.d., Polje 351c,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,454.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,654.560 SIT, 1,454.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 77/02 Ob-83777
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Ureditev
ceste G1-4/1258 Pameče – Troblje«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IRMA d.d., Slovenče-
va 95, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,058.420
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,128.080 SIT, 2,058.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 79/02 Ob-83778
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Rekon-
strukcija križišča Križaj pri Podbočju«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimi-
čeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,995.338
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,143.050 SIT, 1,995.338 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 80/02 Ob-83779
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Moderniza-
cija ceste R1-221/1221 Trbovlje-Hra-
stnik (Marko) od km 1.840 do km 2.480
in od km 3.040 do km 3.260«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GI ZRMK d.d., Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,451.110 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,528.640 SIT, 2,451.110 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 84/02 Ob-83780
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: 1. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zu-

nanje kontrole kvalitete za »Preplastitev
ceste Dolnji Suhor – Stara Lipa«.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IGMAT d.d., Polje 351c,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 473.880 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 576.450 SIT, 473.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45533.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 980-55/97-1 Ob-83828
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: Tržaška 16, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in podpora obstoječega računalniškega
sistema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hermes-Softlab d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 5,140.000
SIT/mesec.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 20. člen ZJN.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 12. 2002.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 53 Ob-83843
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov Pošte Slovenije d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je v skladu z vlože-
nima zahtevkoma za revizijo javnega naroči-
la za izvajanje storitev čiščenja poslovnih
prostorov Pošte Slovenije, d.o.o. za dobo
treh let in na podlagi prvega odstavka 16.
člena Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja, v celoti razveljavil postopek od-
daje predmetnega 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: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 85 z dne 25. 9.
2002, Ob-78192.

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

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 5 Ob-83856
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo

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

81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: prispela samo ena ponud-
ba.

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.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

EPPS, d.o.o.

Št. 1883/02 Ob-83860
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.

3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladišče-

nje 27.900 m3 neosvinčenega motorne-
ga bencina euro super 95.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SHELL Italia S.p.A., Via
A. Manzoni 44, 20095 Cusano Milanino.

7. Pogodbena vrednost: 418.500 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja na-

ročila po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov

Št. 50-336-112/02 Ob-84025
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: 8. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: odvoz, pra-

nje, likanje in dostava perila v okvirni
vrednosti 19,800.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbrani po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bistra, d.o.o., Spodnji trg
12, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 18,868.110
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,016.900 SIT, 18,868.110 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. 12. 2002.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 34404-10/02-21 Ob-84026
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
telefaks 02/539-17-11.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in varstvo lokalnih cest ter izvajanje zim-
ske službe v Občini Tišina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile ocenjene
na podlagi naslednjih meril:

– cena - največ 70 točk,
– reference - največ 30 točk.
Najugodnejša je ponudba, ki je zbrala

najvišje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 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: 14. 10. 2002.
Občina Tišina

Javni razpisi

Popravek

V objavi javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca del za LOT A2 pri izgradnji HE Boštanj,
naročnika Holding Slovenske elektrarne
d.o.o. Ljubljana, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 109 z dne 13. 12. 2002,
Ob-83441, (stran 8433), se v 2. (c) točki
ocenjena vrednost naročila pravilno glasi:
2.800,000.000 SIT.

Uredništvo

Št. 407-404/2002 Ob-84018
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o

športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena
Odredbe o načinu in postopku sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport

javni razpis zbiranja predlogov
za sofinanciranje investicij v

novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2003, 2004 in

2005

1. Naziv in sedež neposrednega upora-
bnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje inve-

sticij v novogradnje in posodabljanje špor-
tne infrastrukture v letih 2003, 2004 in
2005 v predvideni vrednosti 700 mio SIT
nepovratnih sredstev letno.

2.1. Sofinancira se novogradnje špor-
tnih objektov v lokalnih skupnostih do za-
dostitve minimalnega standarda športa,
kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene
površine in 3 m2 nepokrite vadbene povr-
šine na občana v višini do 20% vrednosti
investicije.

2.2. Sofinancira se novogradnje nado-
mestnih športnih objektov v višini do 20%
vrednosti investicije.

2.3. Sofinancira se novogradnje špor-
tnih objektov, ki se gradijo v okviru šolske-
ga prostora in presegajo šolski normativ v
višini do 15% normativne vrednosti investi-
cije v površine, ki presegajo šolski norma-
tiv.

2.4. Sofinancira se novogradnje drugih
športnih objektov in naprav v višini do 20%
vrednosti investicije.

2.5. Sofinancira se adaptacija, rekon-
strukcija in tehnološka posodobitev špor-
tnih objektov v višini do 20% vrednosti inve-
sticije.

2.6. Sofinancira se športna oprema v
višini največ do 50% vrednosti investicije.

3. Upravičenci do prijave
V skladu s 7. členom Zakona o športu se

na razpis lahko prijavijo izvajalci letnega pro-
grama športa na področju izgradnje in vzdr-
ževanja javnih športnih objektov.Investitor-
jem, ki so svoj projekt že prijavili na razpis
2002, 2003, 2004 in so bili uvrščeni med
prednostne investicije, ni potrebno ponov-
no kandidirati.

4. Način in pogoji sofinanciranja
Sofinancirali bomo izbrane investicije v

okvirih, navedenih v 1. točki.
Stroški investicije do pridobitve upravnih

dovoljenj za gradnjo, gradbenega nadzora
in najemanja kreditov niso predmet sofinan-
ciranja.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo izbrane prijavitelje obvestilo o uvrstitvi
na prioritetni vrstni red, o predlagani višini
nepovratnih sredstev in o viru financiranja
za določeno investicijo. Za investicije, ki
se bodo pričele izvajati in sofinancirati v
letu 2003 bo Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport izdalo sklep o dodelitvi nepo-
vratnih sredstev prejemnikom v višini, do-
ločeni glede na proračunska sredstva in v
skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju
proračuna. Za investicije, ki bodo uvršče-
ne v prioritetni vrstni red za leti 2004 in
2005, pa bodo kandidati prejeli obvestilo
o uvrstitvi.

Za projekt, katerega investitor je občina
ter sofinancer država, je potrebno pridobiti
predhodno soglasje Ministrstva za finance,
v skladu z Zakonom o financiranju občin
(Ur. l. RS, št. 80/94, 56/98) in Navodilom
o načinu in postopkih za izdajo soglasij za
investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 55/99), ti projekti morajo biti uvr-
ščeni tudi v NRP občin.
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5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– potrjen prijavni obrazec;
– potrjen Dokument identifikacije inve-

sticijskega projekta;
– fotokopija upravnega dovoljenja za po-

seg v prostor, ki je bilo pridobljeno do prija-
ve na razpis, lahko tudi vloga za izdajo us-
treznega upravnega dovoljenja; če gre sa-
mo za nabavo športne opreme, upravno do-
voljenje ni potrebno;

– potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze, občinske športne zveze ali
občine, potrjeno s strani pristojnega orga-
na, iz katerega bo razvidna vloga, položaj in
pomen investicije v športni objekt;

– parafiran vzorec pogodbe;
– projektno dokumentacijo, in sicer: za

novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno
gradnjo vsaj idejno rešitev v obsegu: situa-
cija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in
prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3)
ter tehnični opis; za opremo specifikacijo
opreme.

6. Merila za izbor predlogov
Najvišja možna višina sofinanciranja je

opredeljena v točki 1, prioritetni vrstni red
pa se določi po Pravilniku o merilih za sofi-
nanciranje izvajanja letnega programa špor-
ta na državni ravni (Ur. l. RS, št. 109/02).

7. Roki in postopek obravnave vlog
Pisne prijave na originalnih obrazcih poš-

ljite do 31. 1. 2003 na naslov Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah
s pripisom »Športna infrastruktura 2003 –
Ne odpiraj – Vloga«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zad-
nji dan roka za oddajo prijav na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
vložišču ministrstva na naslovu Trg OF 13,
Ljubljana.

Odpiranje vlog se bo pričelo 3. 2. 2003.
Rok, v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja
prijav.

Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in za katere bodo prijavitelji v rokih, dolo-
čenih v razpisu, zagotovili potrebno doku-
mentacijo. Kolikor prijava ne bo oddana na
originalnih obrazcih, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije, bo vloga avtomatično
zavržena.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport si
pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnič-
no-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z
naročilom revizije, se bo štelo, da je odsto-
pil od prijave na razpis.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na

spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport na naslovu
http://www.mszs.si, kjer je tudi podrobne-
je opisan postopek elektronskega izpolnje-
vanja obrazcev. Predpisane obrazce in na-
vodila za pripravo vloge pa lahko kandidati
prejmejo tudi na Uradu za šport, Trubarjeva
3, 1000 Ljubljana. Na vprašanja v zvezi z
razpisom vam bo odgovorila Mojca Pleste-
njak po tel. 01/244-11-00 vsak dan od 9.

do 11. ure ali po elektronski pošti moj-
ca.plestenjak@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 621-62/2002 Ob-84019
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o

športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena
Odredbe o načinu in postopku sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

izvajalcev predvidenih vsebin ter
razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa na državni ravni v

Republiki Sloveniji v letu 2003
1. Naziv in sedež neposrednega uporab-

nika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa nave-
deni v 8. členu Zakona o športu in izpolnju-
jejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
102/02).

3. Predmet javnega razpisa so nasled-
nje vsebine ter strokovne in razvojne naloge
v športu:

A) Interesni programi športa otrok, mla-
dine in študentov:

– programi v počitnicah in pouka prostih
dnevih,

– športni oddelki v osnovni šoli,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih

športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih

panogah,
– program univerzijade.
B) Športna vzgoja otrok in mladine

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– panožne športne šole,
– športni oddelki v gimnazijah,
– priprave in nastopi mlajših in mladin-

skih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festiva-
lu mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe
Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,

– štipendije nadarjenih športnikov.
C) Športna rekreacija in šport invalidov:
– nacionalna globalna propagandna ak-

cija (globalna in produktna propaganda),
– programi na področju športne rekrea-

cije na državni ravni, ki imajo za cilj poveča-
nje števila gibalno/športno aktivnega prebi-
valstva,

– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tek-
movanjih.

D) Vrhunski šport:
– priprave in nastopi vrhunskih športni-

kov na evropskih in svetovnih prvenstvih.
E) Razvojne in strokovne naloge v špor-

tu:
– usposabljanje strokovnih kadrov,
– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih

poživil in postopkov,
– delovanje nacionalnih panožnih šport-

nih zvez, nacionalnih športnih zvez na pod-
ročju športne rekreacije, nacionalnih šport-
nih zvez na področju interesne športne

vzgoje otrok, mladine in študentov ter zvez
in zavodov na državni ravni, ki opravljajo
strokovne in razvojne naloge v športu,

– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izbere-

jo izvajalci letnega programa športa na dr-
žavni ravni v letu 2003, so za razpisane
predvidene vsebine ter razvojne in strokov-
ne naloge določeni v Pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje navedenih predvi-
denih vsebin ter razvojnih in strokovnih na-
log v športu je 1.551,329.000 SIT.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2003.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, do najkasneje 17. januarja
2003. Šteje se, da je vloga prispela pravo-
časno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj –
predlog za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahte-
vano dokumentacijo in prilogami v kuverti
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge,
ki ne bodo oddane na predpisanih obraz-
cih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna ko-
misija bo začela odpirati vloge 20. 1. 2003.
Odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja
prijav.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: vse informacije, razpisna dokumen-
tacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na vo-
ljo na spletnem naslovu www.spic.tv. Do-
datne informacije lahko predlagatelji dobijo
na Uradu za šport pri Mojci Gosar
(01/244-11-12) in Ljudmili Pintar
(01/244-11-10). Predlagatelji izpolnijo raz-
pisne obrazce preko spletne aplikacije Za-
voda za šport Slovenije na strani:
www.spic.tv. Izpolnjene razpisne obrazce
prijavitelji natisnejo in jih priložijo vlogi, ki jo
pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa. Za pomoč pri vnosu podatkov v
spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obr-
nejo na Mirana Bohaka (01/431-82-93).
Razpisno dokumentacijo in obrazce za pri-
javo na javni razpis lahko predlagatelji proti
plačilu prejmejo tudi na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za šport, Tru-
barjeva 3, Ljubljana, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-83489
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 – popr.
in 88/02) objavlja Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljublja-
na,

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali

projektov v MOL za leto 2003 in/ali od
leta 2003 do leta 2005 z naslednjih

področij:
1. Mladinska dejavnost
2. Preprečevanje zasvojenosti
3. Socialno varstvo, zdravstveno var-

stvo in projekt Ljubljana Zdravo mesto
4. Šport
I. Predmet razpisa
Pod 1:
Programi in/ali projekti s področja mla-

dinske dejavnosti za mlade iz MOL z na-
slednjimi vsebinami:

– izobraževanje in usposabljanje za mla-
dinsko delo,

– zmanjševanje diskriminacije, socialne
izključenosti mladih,

– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi,

– pozitivna percepcija mladosti,
– mladinske subkulture,
– informiranje mladih,
– osveščanje in sprejemanje drugačno-

sti,
– multikulturna vzgoja in vzgoja za str-

pnost.
Predmet tega področja niso programi

in/ali projekti, ki imajo naravo športnih in
drugih tekmovanj.

Pod 2:
2. 1 Program in/ali projekt »Vzgojni ci-

lji«:
– programi in/ali projekti za vzpodbuja-

nje zdravega odnosa do sebe in do okolja v
vrtcih ter šolah, ki so usmerjeni v prepreče-
vanje zasvojenosti in se izvajajo za cele sku-
pine ali razrede;

– programi in/ali projekti, namenjeni
otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v
redno šolanje in imajo učne in vedenjske
težave ter se izvajajo na šolah;

– programi in/ali projekti za mlade, na-
ravnani k preprečevanju zasvojenosti in ki
se izvajajo izven šolskih okvirov.

2.2 Program in/ali projekt »Šola za star-
še«:

– izobraževalna srečanja za starše v vrt-
cih, osnovnih in srednjih šolah za gradnjo
trdnega in kvalitetnega odnosa.

2.3 Program in/ali projekt »Terensko de-
lo«:

– programi in/ali projekti za obravnavo
mladih v fazi eksperimentiranja z drogo;

– programi in/ali projekti reintegracije.
Predmet tega področja niso programi

in/ali projekti, ki imajo naravo kulturnih pred-
stav in festivalov ter športnih in drugih tek-
movanj.

Pod 3:
3.1 Programi in/ali projekti s področja

socialnega varstva:
3.1.1 Socialno-varstveni programi in/ali

projekti nevladnih organizacij:
– programi in/ali projekti, ki vzpodbujajo

samostojno življenje invalidov in ponujajo
različne vsebine dejavnosti za zmanjševanje
njihove izključenosti;

– programi in/ali projekti psihosocialne
pomoči, zagovorništva, namestitev in dru-
gih oblik pomoči za ženske in otroke, žrtve
nasilja;

– programi in/ali projekti omogočanja
vključevanja v skupnost osebam s težavami
v duševnem zdravju in pomoči njihovim svoj-
cem ter drugi programi s področja varova-
nja duševnega zdravja;

– preventivni in svetovalni programi in/ali
projekti, usmerjeni v preprečevanje ter pre-
seganje socialne izključenosti otrok in mla-
dostnikov;

– nizkopražni in visokopražni programi
in/ali projekti pomoči oziroma socialne re-
habilitacije za osebe, ki so se znašle v stiski
zaradi uživanja alkohola, prepovedanih drog
ali drugih oblik zasvojenosti (motnje hranje-
nja) in njihovim svojcem;

– programi in/ali projekti za vzpodbuja-
nje aktivnega življenja starejših, medgene-
racijskega povezovanja ter drugih oblik de-
javnosti za zmanjševanje njihove izključeno-
sti;

– programi in/ali projekti pomoči in raz-
ličnih oblik oskrbe za brezdomce ter zave-
tišč zanje;

– drugi socialno-varstveni programi in/ali
projekti (za različne starostne skupine ter
posameznike kot osebe s posebnimi potre-
bami, namenjeni odpravljanju socialnih
stisk), ki so pomembni za občane MOL.

3.1.2 Programi in/ali projekti organizira-
nega izobraževanja za potrebe ljubljanskih
nevladnih organizacij – priprava in izvedba
skupnega izobraževanja za strokovne de-
lavce, svetovalce, prostovoljce, organizator-
je in mentorje prostovoljnega dela v njih:

– neprofitni menedžment;
– metode in tehnike (samo)evalvacije.
3.1.3 Programi izvedbe strokovnih eval-

vacij socialno-varstvenih programov, ki jih
MOL sofinancira daljše časovno obdobje:

– delo nevladnih organizacij v mestu z
invalidnimi osebami.

3.1.4 Sekundarni preventivni programi
in/ali projekti za mlade:

– skupnostni programi in/ali projekti, ki
s pomočjo sodobnih metod socialnega dela
prispevajo k blaginji in razvoju otrok in mla-
dostnikov.

3.2 Programi in/ali projekti s področja
zdravstvenega varstva:

3.2.1 Preventivni zdravstveni programi
in/ali projekti:

– vzgoja otrok in mladostnikov za zdrav
način življenja (preprečevanje poškodb,
zdrava prehrana, zobna higiena),

– svetovanje za zdravo spolnost in pre-
prečevanje aidsa;

– spodbujanje reproduktivnega zdravja
žensk in moških (dojenje, samopregledova-
nje dojk oziroma mod, zdrava nosečnost).

3.2.2 Programi in/ali projekti pomoči
kroničnim bolnikom:

– ohranjanje kvalitete življenja kroničnih
bolnikov (vzpodbujanje aktivnosti, skupine
za samopomoč, učenje veščin, svetovanje,
storitve za članstvo ipd.).

3.2.3 Druge oblike zdravstvenih progra-
mov in/ali projektov:

– organizacija aktivnega presejanja raka
dojke za občanke MOL;

– varovanje bolnikovih pravic (svetova-
nje);

– uvajanje skupnostnih oblik zdravstve-
ne in socialne skrbi za osebe s kroničnimi
duševnimi motnjami ter uvajanje sodobnej-
ših rešitev;

– izvedba strokovne evalvacije (izvajanja
in finančnega poslovanja) preventivnih
zdravstvenih programov in programov po-
moči kroničnim bolnikom:

– drugi preventivni zdravstveni programi
in/ali projekti.

3.3 Programi in/ali projekti s področja
Projekta Ljubljana Zdravo mesto:

– programi in/ali projekti, ki prispevajo k
izboljševanju dostopnosti do zdravstvenih
služb;

– programi in/ali projekti za spodbuja-
nje varovanja okolja: zrak, podtalnica, od-
padki, hrup, promet idr.;

– programi in/ali projekti, ki spodbujajo
in uvajajo varovalne dejavnike zdravja za
otroke in mladostnike;

– programi in/ali projekti, ki prispevajo k
izboljševanju zdravja ljudi, ki živijo v neugo-
dnih življenjskih pogojih;

– programi in/ali projekti za preprečeva-
nje poškodb v cestnem prometu;

– programi in/ali projekti, ki spodbujajo
zmanjševanje porabe alkohola v Ljubljani.

Pod 4:
4.1 Vrhunski in kakovostni šport,
4.2 Športna rekreacija,
4.3 Interesna športna vzgoja otrok in

mladine,
4.4 Šport invalidov,
4.5 Delovanje športnih organizacij (špor-

tna društva, Športna zveza Ljubljane),
4.6 Športne prireditve in mednarodno

sodelovanje,
4.7 Spremljajoča strokovna dejavnost,
4.8 Obratovanje športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
Pod 1:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– zavodi,
– podmladki političnih strank.
Pod 2:
– nevladne organizacije (društva, usta-

nove in neprofitni zasebni zavodi, ki so re-
gistrirane kot pravne osebe v RS),

– javni zavodi, ki izvajajo programe in/ali
projekte za preprečevanje zasvojenosti, za
katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih
sredstev ter program in/ali projekt pomeni
nadstandard.

Pod 3:
– nevladne organizacije (društva, usta-

nove in neprofitni zasebni zavodi), ki so re-
gistrirane kot pravne osebe v RS,

– javni zavodi, razen za programe in/ali
projekte pod 3.1.1,

– zasebni zdravstveni delavci, razen za
programe in/ali projekte s področja 3.1.

Pod 4:
– organizacije, ki so registrirane na pod-

lagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95
in 89/99) in Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96), ki imajo stalni se-
dež v MOL ter Zakona o gospodarskih dru-
žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01 – po-
pravek, 93/02 odločba US).
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III. Posebni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati predlagatelji

Pod 1:
– predlagatelji morajo kandidirati s pro-

grami in/ali projekti za mlade in z mladimi
od 14. do 27. leta starosti;

– prijavljeni programi in/ali projekti se
morajo izvajati za potrebe mladih na obmo-
čju MOL;

– predlagatelji morajo imeti zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programov in/ali projektov;

– predlagatelji lahko kandidirajo le s ti-
stimi programi in/ali projekti, za katere ne
prejemajo v zadostni meri zagotovljenih dru-
gih finančnih sredstev;

– predlagatelji morajo zagotoviti vsaj
50% delež sofinanciranja programov in/ali
projektov še iz drugih virov;

– celotna vrednost enoletnih programov
in/ali projektov ne sme presegati
3,000.000 SIT oziroma 10,000.000 SIT za
triletne programe in/ali projekte;

– zagotovljena mora biti brezplačna ude-
ležba mladih v programih in/ali projektih,
kakor tudi njihova aktivna udeležba in soo-
dločanje pri pripravi in izvedbi programov
in/ali projektov;

– prijavljeni programi in/ali projekti mo-
rajo vsaj delno temeljiti na prostovoljnem
delu;

– predlagatelji se morajo po optimalnih
možnostih pri izvedbi programov in/ali pro-
jektov povezovati z drugimi organizacijami
na izbranem področju.

Pod 2:
– predlagatelji lahko kandidirajo le s ti-

stimi programi in/ali projekti, za katere ne
prejemajo v zadostni meri zagotovljenih dru-
gih finančnih sredstev;

– v njihovih aktih mora biti jasno oprede-
ljeno delovanje tudi na področju prepreče-
vanja zasvojenosti, kakor tudi, da se njihova
dejavnost izvaja na območju MOL.

Pod 3:
– v aktih predlagatelja mora biti jasno

opredeljeno delovanje tudi na področju, ki
je predmet razpisa, kakor tudi, da se njiho-
va dejavnost izvaja za občane MOL.

Pod 4:
– delovanje za območje MOL,
– izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih

pogojev za izvedbo programa in/ali projek-
ta,

– športna društva, ki v letu 2003 prvič
kandidirajo za sofinanciranje v MOL morajo
kandidaturi priložiti kopijo odločbe o regis-
traciji društva.

IV. Merila za izbor programov in/ali pro-
jektov

– kvaliteta in realnost prijavljenega pro-
grama in/ali projekta,

– reference predlagatelja,
– finančna konstrukcija programa in/ali

projekta.
Merila za izbor programov in/ali projek-

tov so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

Če bo področna strokovna komisija ugo-
tovila, da prijavljen program in/ali projekt za
1., 2. in 3. področje ne ustreza pogojem za
sofinanciranje v obdobju leta 2003 do
2005, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot
program in/ali projekt, ki kandidira za sofi-
nanciranje v letu 2003. Izvajalci večletnih

programov in/ali projektov morajo biti stro-
kovni delavci in/ali delavci z večletnimi iz-
kušnjami, prostovoljci pa le dopolnjujejo nji-
hovo delo.

V. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna sredstva namenjena realizaciji

programov in/ali projektov v letu 2003 bo-
do javno objavljena v 15 dneh po sprejetju
proračuna MOL za leto 2003.

Predlagateljem programov in/ali projek-
tov za dejavnosti, ki jim jih je MOL sofinanci-
rala v letu 2002 in bodo izbrani tudi na tem
razpisu, bodo zagotovljena denarna sred-
stva v skladu s pravili, ki veljajo za začasno
financiranje. Sklenjene bodo pogodbe o za-
časnem sofinanciranju do višine sredstev,
ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi za
enako obdobje v letu 2002. Po preteku
začasnega sofinanciranja se bodo sredstva
izplačana v tem obdobju vključila v pogod-
bo o sofinanciranju za leto 2003. MOL bo
ostale predlagatelje, ki bodo izbrani na tem
razpisu, pozvala k podpisu pogodbe o sofi-
nanciranju programa in/ali projekta hkrati z
dopolnilnim sklepom o višini sredstev, ki bo
izdan v 15 dneh po sprejetju proračuna
MOL.

VI. Ostanek sredstev zaradi nerealizi-
ranih pogodbenih obveznosti

Eventualni ostanek sredstev nerealizira-
nih pogodbenih obveznosti prejemnikov
sredstev za izvedbo programov in/ali pro-
jektov se pred zaključkom proračunskega
leta razdelijo prejemnikom po področjih in
merilih iz tega javnega razpisa na predlog
komisije s sklepom županje.

VII. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2003 morajo

biti porabljena v letu 2003 – tudi v primeru
za 1., 2. in 3. področje, ko bo MOL z izbra-
nim predlagateljem sklenil večletno pogod-
bo. Za leti 2004 in 2005 bo naročnik skle-
nil dodatek k pogodbi.

VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve

Predlagatelji morajo prijavo oddati iz-
ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do dne 20. 1. 2003 (datum
poštnega žiga) na naslov Mestna občina
Ljubljana – sprejemna pisarna, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ki ne bodo ustre-
zale razpisnim pogojem, ne bodo obravna-
vane.

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen projekt/program mora bi-
ti poslan v zaprti ovojnici z oznako:

Pod 1: »Ne odpiraj – vloga: Mladinska
dejavnost«.

Pod 2: »Ne odpiraj – vloga: Preprečeva-
nje zasvojenosti« ter z oznako (2.1, 2.2 ozi-
roma 2.3).

Pod 3: Pod 3.1: »Ne odpiraj – vloga:
Socialno varstvo« ter z oznako (3.1.1, 3.1.
2, 3.1.3 oziroma 3.1.4);

Pod 3.2: »Ne odpiraj – vloga: Zdravstve-
no varstvo« ter z oznako (3.2.1, 3.2.2 ozi-
roma 3.2.3);

Pod 3.3: »Ne odpiraj – vloga: Projekt
Ljubljana Zdravo mesto«.

Pod 1, 2 in 3: Predlagatelji lahko kandi-
dirajo s posameznim programom in/ali pro-
jektom za sredstva samo na enem od razpi-

sanih področij. V primeru, da predlagatelj
pošilja več programov in/ali projektov za
isto ali za različna področja, mora biti vsa-
ka prijava poslana v posebni kuverti z us-
treznimi oznakami.

Pod 4: »Ne odpiraj – vloga: letni pro-
gram športa«.

IX. Datum odpiranja prijav
Z odpiranjem vlog bo področna stro-

kovna komisija pričela dne 22. 1. 2003. V
kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nada-
ljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo
javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija,
če MOL ne razpolaga s to dokumentacijo,
v roku 8 dni od odpiranja prijav predlagate-
lje pozvala, da do določenega roka dopol-
nijo prijavo. V primeru, da je predlagatelji v
roku ne bodo dopolnili, bo prijava izločena
kot nepopolna.

X. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega raz-

pisa obveščeni najpozneje do dne 24. 2.
2003.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani MOL: http://www.ljublja-
na.si/zamescane/izmestneuprave/razpi-
si/index.html ali pa jo v tem roku zaintere-
sirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer:

Pod 1, 2 in 3: med 10. in 12. uro na
naslovu MOL, sprejemna pisarna (Marjeta
Kerin Bratuš), Adamič Lundrovo nabrežje
2/pritličje, Ljubljana.

Pod 4: med 10. in 12. uro v tajništvu
Službe za šport Oddelka za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport MOL, Res-
ljeva 18, Ljubljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure oziroma
e-pošti, kot sledi:

Pod 1: tel. št. 306-40-44 oziroma
306-40-42; e-pošta: mladina@ljubljana.si

Pod 2: tel. št. 306-40-47; e-pošta:
preventiva@ljubljana.si

Pod 3: 3. 1) tel. št. 306-41-06, e-pošta:
andreja.cufer@ljubljana.si oziroma tel. št.
306-41-05; e-pošta: tanja.ples@ljubljana.si
oziroma tel. št. 306-41-08; e-pošta:
tatjana.samec@ljubljana.si

3. 2) tel. št. 306-41-02; e-pošta:
bija.mejavsek@ljubljana.si

3. 3) tel. št. 306-13-86, 306-13-87;
e-pošta: zdravo.mesto@ljubljana.si

Pod 4: tel. št. 306-40-40; e-pošta:
bostjan.albreht@ljubljana.si

Mestna občina Ljubljana

Št. 414-04/2002/01 Ob-83744

Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/96) in 5. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 23/01)
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih

bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna

za leto 2003
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne ter neprofitne.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne progra-

me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,

– da imajo zagotovljene materialne (špor-
tna oprema in rekviziti), prostorske (sklenje-
ne najemniške pogodbe), kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.

3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:

– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena

na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spod-
nji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.

Gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge ustanove, ki so registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavno-
sti športa.

5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijav-
nim obrazcem naročnika obvezno priložiti
še:

– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o
strokovnem kadru,

– finančno vrednotenje programov s pla-
nom stroškov za l. 2003 in

– zaključno poročilo o porabljenih sred-
stvih za izvajanje programov v l. 2002.

6. Orientacijska vrednost sredstev, ki bo-
do namenjena za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v l. 2003 znaša
5,2 mio SIT. Višina sredstev za sofinancira-
nje bo natančneje opredeljena po sprejetju
proračuna za l. 2003.

7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pogojev, meril in normativov
“Pravilnika za vrednotenje športnih progra-
mov v Občini Lovrenc na Pohorju”.

8. Rok za prijavo na javni razpis - šport
2003 je 15. 1. 2003.

9. Prijave z razpisno dokumentacijo
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju (s pripisom “javni raz-
pis - šport 2003”).

10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila ko-

misija, predlog izbora programov in pre-
dlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Lovrenc na Pohorju.

Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bo-
do prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.

11. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8, Lovrenc na Pohorju, tel. 02/678-03-61.

Občina Lovrenc na Pohorju

Ob-83830

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o
postopku za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01 in
53/02) objavljata Občina Lendava in Špor-
tna zveza Lendava

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Lendava za leto 2003.
I. Za uresničevanje javnega interesa v

športu opredeljenega z letnim programom,
se zagotavljajo javna sredstva za sofinanci-
ranje naslednjih vsebin:

1. interesna športna vzgoja otrok in mla-
dine,

2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3. športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

4. kakovostni šport,
5. vrhunski šport,
6. športna rekreacija,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
9. izgradnja in vzdrževanje javnih špor-

tnih objektov,
10. delovanje Športne zveze Lendava,

občinske zveze športnih društev,
11. mednarodna dejavnost v športu (ob-

mejno športno sodelovanje z Županijo Za-
la).

II. Izvajalci letnega programa so:
– športna društva,
– občinske zveze športnih društev,
– Športna zveza Lendava,
– gospodarske družbe, zasebniki in

druge organizacije, registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne in srednje šole.
Športna društva in njihova združenja

imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju programa.

III. Prijave zbira Športna zveza Lenda-
va, Trg ljudske pravice 5. Prijavnici je po-
trebno priložiti zahtevano dokumentacijo.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Rok prijave je 31. 12. 2002.

Občina Lendava

Ob-83847

V skladu s 47. členom Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
po sklepu občinskega sveta
465-228/02-HZ z dne 23. 7. 2002, ob-
javlja Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
I. Predmet prodaje je: nezazidano

stavbno zemljišče:
– parc. št. 991/2 v izmeri 312 m2 k.o.

Ormož do 266/312 solastniškega deleža;
– parc. št. 991/1 v izmeri 408 m2 k.o.

Ormož do 359/408 solastniškega deleža;
– parc. št. 992/3 v izmeri 13 m2 k.o.

Ormož do celote.
II. Prodajni pogoji in sklenitev pogod-

be:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) uspešni ponudnik mora v 8 dneh od

obvestila, da je izbran skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh
od sklenitve pogodbe. Če kupec ne bo
sklenil pogodbe in plačal kupnine v dogo-
vorjenih rokih, se šteje, da odstopa od na-
kupa, morebiti že sklenjena pogodba se
šteje za razdrto, plačano varščino pa kot
skesnino obdrži prodajalec;

c) ponudbe za nakup nepremičnine mo-
rajo vsebovati predvsem naslednje elemen-
te:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov;

– ponujeno ceno;
– potrdilo o državljanstvu Republike

Slovenije oziroma izpisek iz sodnega re-
gistra za pravno osebo, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni;

– način in rok plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
III. Izklicna cena za navedene nepremič-

nine je 1,414.001,70 SIT. Izklicna cena je
določena na podlagi cenitve sodno zapri-
seženega cenilca gradbene stroke.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu: na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na TRR prodajal-
ca Občine Ormož, 01287-0100018046.

Izbranemu ponudniku bo varščina brez-
obrestno všteta v kupnino, ostalim ponudni-
kom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru.

V. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

VI. Pisne ponudbe z dokazili je potre-
bno poslati najkasneje do 13. 1. 2003 na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, pod oznako “Javni razpis,
nepremičnine - ne odpiraj!”.

VII. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, pri
Zinki Hartman, tel. 74-15-310. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.

Občina Ormož
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Javne dražbe

Delni preklic

Ob-83959
Komisija za vodenje in nadzor postopka

prodaje stvarnega premoženja v upravljanju
Ministrstva za obrambo RS, je na 14. izre-
dni seji dne 13. 12. 2002 sprejelo sklep o
delnem preklicu javne dražbe objavljene v
Uradnem listu RS, št. 106/02 v delu, ki se
nanaša na odprodajo pod zaporedno št. 1.6
objekt bivšega strelišča v Panovcu, Nova
Gorica, objekt leži na zemljišču parc. št.
398/3, k.o. Rožna dolina za izklicno ceno
7,498.000 SIT.

Ministrstvo za obrambo

Št. 465-43/2001-0507 Ob-84020
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, na podlagi 17. in 34. člena
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) in na podla-
gi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 –
odločba US RS, 16/02 in 51/02), objavlja

javno dražbo
za odprodajo poslovnega prostora na

Cesti krških žrtev 23 in poslovnega
prostora na Cesti krških žrtev 36 v

Krškem
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je:
A) poslovni prostor v skupni izmeri 53,40

m2 v objektu na naslovu Cesta krških žrtev
23 v Krškem,

B) poslovni prostor v skupni izmeri 55,04
m2

 
v objektu na naslovu Cesta krških žrtev

36 v Krškem.
Poslovni prostor na Cesti krških žrtev 23

v Krškem se nahaja v poslovno stanovanj-
skem območju v starem mestnem jedru Kr-
škega. Pripadajoče zemljišče k stavbi je ko-
munalno opremljeno z vodovodom, elektri-
ko, telefonom, asfaltirano cesto, pločniki,
javno razsvetljavo, parkirnimi površinami,
hortikulturno ureditvijo, odvodnjavanjem.
Stavba je bila zgrajena leta 1992 in je dobro
vzdrževana. Poslovni prostor, ki je predmet
prodaje se nahaja v pritličju objekta. Objekt
je po katastrskih in zemljiškoknjižnih podat-
kih lociran na zemljiščih parc. št. 3952 –
poslovna stavba v izmeri 3 18 m2, parc. št.
3953 – dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št.
3954 – poslovna stavba v izmeri 68 m2 in
parc. št. 3955 – dvorišče v izmeri 1 44 m2,
ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št.
139 k.o. Krško.

Poslovni prostor na Cesti krških žrtev 36
v Krškem se prav tako nahaja v poslovno
stanovanjskem območju v starem mestnem
jedru Krškega. Pripadajoče zemljišče k stav-
bi je komunalno opremljeno z vodovodom,
elektriko, telefonom, asfaltirano cesto, ploč-

niki, javno razsvetljavo, parkirnimi površina-
mi, odvodnjavanjem. Stavba je bila zgrajena
leta 1900 in adaptirana leta 1990. Objekt je
po katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih
lociran na zemljišču parc. št. *320/1 – sta-
novanjska stavba v izmeri 1 59 m2 in dvori-
šče v izmeri 39 m2, ki je vpisana v zemlji-
škoknjižnem vložku št. 434 k.o. Krško.

2. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 6. 1.

2003 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Kr-
ško.

3. Izklicni ceni:
– za poslovni prostor v skupni izmeri

53,40 m2 v objektu na naslovu Cesta krških
žrtev 23 v Krškem je 9,429.031,87 SIT,

– za poslovni prostor v skupni izmeri
55,04 m2 v objektu na naslovu Cesta krških
žrtev 36 v Krškem je 4,349.970,73 SIT.

V cenah je vključena tudi solastnina na
pripadajočem delu skupnih prostorov v raz-
merju do vrednosti odkupljenih prostorov in
solastnina na pripadajočih skupnih delih, na-
pravah in zemljišču s pripadajočo komunal-
no opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v
razmerju do vrednosti celotnega objekta.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT.

4. Plačilni pogoji
S kupcema, najugodnejšima dražitelje-

ma, bosta v roku 5 dni po opravljeni javni
dražbi, sklenjeni kupoprodajni pogodbi z ro-
kom plačila 8 dni od podpisa pogodb na
račun prodajalca.

5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dra-
žbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na po-
dračun prodajalca, odprt pri Banki Sloveni-
je, št. 01254-0100008120,

– izbrana bosta dražitelja, ki bosta izpol-
njevala pogoje in ponudila najvišjo ceno,

– pri enaki ponujeni ceni ima prednost
dražitelj, ki je najemnik posamičnega po-
slovnega prostora,

– izbrana dražitelja sta dolžna v roku 5
dni po opravljeni javni dražbi, skleniti kupo-
prodajni pogodbi s prodajalcem,

– če izbrana dražitelja ne bosta sklenila
kupoprodajnih pogodb v predpisanem ro-
ku, bosta vplačani kavciji ostali prodajalcu,

– uspelima dražiteljema se bosta kavciji
všteli v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosita kupca,

– nepremičnini sta naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,

– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,

tel. 07/49-81-279, kjer so na voljo tudi
ostale informacije o prodaji pri Preskar Sta-
nislavi,

– kupca bosta pridobila lastninsko pravi-
co na posamičnem predmetu prodaje po
plačilu celotne kupnine.

Občina Krško

Razpisi delovnih
mest

Št. 143-2002 Ob-83824
Na podlagi III. odstavka 258.c in 258.č

člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91,
13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97,
73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00,
33/00 – odl. US in 24/01) v zvezi s IV.
odstavkom 62. člena Zakona o sodiščih (Ur.
l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00)
je Svet sodnikov za prekrške na 14. seji 10.
decembra 2002 sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto

predstojnika sodnika za prekrške Je-
senice.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijskimi izkušnjami po izvolitvi v sodni-
ško funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodni-
kov za prekrške Republike Slovenije, Mala
ulica 3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva obja-
ve tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-83825
Javno podjetje Komunala Cerknica,

d.o.o. Notranjska c. 44, Cerknica na podla-
gi 29. člena Statuta Javnega podjetja Ko-
munala Cerknica, d.o.o. Notranjska c. 44,
Cerknica in sklepa razpisne komisije objav-
lja javni razpis za delovno mesto

direktor podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima najmanj visoko stopnjo stro-
kovne izobrazbe,

– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih
opravlja podjetje,

– da je državljan Republike Slovenije,
– ima strokovni izpit za dejanja v splo-

šnem upravnem postopku.
Kandidat/ka naj k prijavi priloži poleg

pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev še
kratek opis – vizijo razvoja podjetja.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge najka-
sneje v roku 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: Javno podjetje Komunala Cerknica,
d.o.o. Notranjska c. 44, 1380 Cerknica, z
oznako na ovojnici: “Za razpisno komisijo”.

Direktor bo na osnovi 28. člena Statuta
imenovan za dobo 4 let.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

Javno podjetje Komunala
Cerknica, d.o.o., Cerknica

Razpisna komisija
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Ob-83826
Javni sklad Republike Slovenije za kul-

turne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti razpisuje de-
lovno mesto:

vodja območne izpostave Velenje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo dru-

žboslovne, humanistične, ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da poznajo področje ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti,

– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še naj-

manj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave

morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni po končanem razpisnem roku.

Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti

Št. 40/02-1 Ob-83829
Svet Centra za socialno delo Murska So-

bota, Slovenska ul.44 razpisuje na podlagi
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96 in 36/00), 56. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
41/99 in 26/01) ter 30. in 31. člena Statu-
ta Centra za socialno delo Murska Sobota
prosto delovno mesto

direktorja centra.
Poleg splošnih z zakonom določenih po-

gojev mora kandidat izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko ali višješolsko izobrazbo
socialne, psihološke, pedagoške, pravne ali
sociološke smeri,

– da ima strokovni izpit iz področja soci-
alnega varstva in najmanj 5 let delovnih iz-
kušenj na tem področju,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim de-
lom prispeval k uresničevanju smotrov cen-
tra kar dokazuje s svojim minulim delom in
predložitvijo programa razvoja centra v raz-
pisanem mandatnem obdobju.

Kandidat bo imenovan za mandatno do-
bo 4 let. Mandat bo nastopil, ko bo po
končanem postopku imenovanja podal so-
glasje minister, pristojen za socialno var-
stvo, po predhodnem mnenju pristojnega
organa Mestne občine Murska Sobota.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh od objave
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Murska Sobota, Slovenska ul. 44, 9000
Murska Sobota z oznako »Prijava na razpis
direktorja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Center za socialno delo Murska Sobota

Ob-83832
Nadzorni svet Elektra Gorenjska, javne-

ga podjetja za distribucijo električne energi-
je d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, objav-
lja javni razpis za upravo:

1. predsednika(co) uprave in
2. člana(ico) uprave.
Delovno področje predsednika uprave

obsega:
– področja, povezana z izvajanjem go-

spodarskih javnih služb,
– področja, ki so splošnega pomena za

delovanje in tekoče poslovanje družbe.
Za predsednika uprave je lahko imeno-

van kandidat, ki poleg z zakonom določenih
pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba s področja pra-
va, ekonomije, organizacijskih ved ali te-
hnične smeri,

– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,

– znanje slovenskega jezika in vsaj ene-
ga tujega jezika,

– sposobnost za uspešno gospodarje-
nje in organizacijo.

Delovno področje člana uprave obsega:
– področja, povezana s prestrukturira-

njem in strateškim razvojem podjetja,
– področja, povezana z razvojem in izva-

janjem tržnih dejavnosti.
Za člana uprave je lahko imenovan kan-

didat, ki poleg z zakonom določenih pogo-
jev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba s področja pra-
va, ekonomije, organizacijskih ved ali te-
hnične smeri,

– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,

– znanje slovenskega jezika in vsaj ene-
ga tujega jezika,

– sposobnost za uspešno gospodarje-
nje in organizacijo.

Nadzorni svet bo prispele vloge pregle-
dal in ugotovil, ali so pravočasne in popolne
ter jih poslal ministrstvu, pristojnemu za
energetiko, le-ta pa jih posreduje Vladi Re-
publike Slovenije.

Predsednika in člana uprave bo imeno-
vala Vlada Republike Slovenije. Mandat tra-
ja štiri leta z možnostjo ponovnega imeno-
vanja.

Kandidati morajo prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev poslati v roku 30 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Gorenj-
ska, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, s pripisom “za nadzorni svet – razpis
za upravo”.

Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi doka-
zili o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.

K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. potrdilo o delovnih izkušnjah,
3. potrdilo o znanju slovenskega jezika

(samo za tuje državljane),
4. potrdilo o znanju tujega jezika,
5. mnenje o sposobnosti za uspešno go-

spodarjenje in organizacijo (izda dosedanji
nadzorni organ oziroma predstojnik),

6. potrdilo o nekaznovanju,
7. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem

postopku,

8. izjava kandidata, da ni bil obsojen na
plačilo odškodnine upnikom,

9. izpisek iz rojstne matične knjige.
Dokazila iz 6. do 9. točke ne smejo biti

starejša od 6 mesecev.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo k

vlogi priložili tudi program dela in razvoja
podjetja za obdobje štirih let s področja, za
katerega kandidirajo. Prednost pri izbiri bo-
do imeli kandidati, ki bodo poleg izpolnjeva-
nja ostalih pogojev, s predloženim progra-
mom s svojega področja celovito zajeli vizi-
jo razvoja javnega podjetja Elektro Gorenj-
ska, d.d.

Elektro Gorenjska d.d., Kranj

Št. 2/PV-2002-606 Ob-83930
Razpisna komisija Javnega zavoda

Zdravstvenega doma Radeče na podlagi
25. redne seje sveta zavoda z dne 18. 11.
2002 in 29. člena statuta zavoda razpisuje
delovno mesto:

direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Radeče.

Poleg splošnih pogojev,predpisanih z za-
konom, mora kandidat/ka izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na ustreznih delih in nalogah;
– da je državljan/ka Republike Slove-

nije;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in opredeli

svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva

izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: JZ Zdravstveni
dom Radeče, Ulica OF 8,1433 Radeče z
oznako »za razpisno komisijo«. Kandidati/ke
bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po spre-
jemu sklepa o imenovanju.

Zdravstveni dom Radeče

Ob-83948
Na podlagi 9. člena Zakona o temeljnih

pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
Statuta ZD Zagorje in 11. člena KP za zdrav-
nike in zobozdravnike objavljamo prosto de-
lovno mesto

zobozdravnika s podiplomskim teča-
jem iz otroškega in preventivnega zo-
bozdravstva

s polnim delovnim časom za nedoločen
čas in 4-mesečno poskusno dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medicin-
sko fakulteto v Ljubljani - Odsek za stomato-
logijo in opravljen dvosemestralni podiplom-
ski tečaj iz otroškega in preventivnega zo-
bozdravstva, naj pošljejo svoje vloge z do-
kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD Za-
gorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 111-109/02-0515 Ob-84017
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97,
87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):
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a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Izola.

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

Št. 122-449/2002 Ob-84147
Vlada Republike Slovenije, Gregorčiče-

va 20, Ljubljana, razpisuje na podlagi 34.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96 in 36/00) in v skladu s 6.
členom Zakona o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96) prosto de-
lovno mesto:

direktorja/direktorice Sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Slo-
venije.

Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano

delovno mesto imenovan/a za 4 leta.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj

ter dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev naj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8
dneh po objavi na naslov: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 56, 58,
s pripisom »Prijava na razpis za delovno
mesto direktorja/direktorice Sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je«.

Vse prijavljene kandidate/ke bomo o iz-
biri obvestili najkasneje v roku 30 dni od
dneva objave razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

Druge objave

Št. 020-73/01 Ob-83871
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01, 111/01 in 30/02), Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Uradni list
RS, št. 47/01 in 62/01) in Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo, Dunajska 48, Ljubljana, Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana in Kapi-
talska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Dunajska 56, Ljubljana,
ki jih zastopa Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje kapitalske naložbe Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju: komisija), ob-
javlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe Talum, Tovarna

aluminija, d.d., Kidričevo
1. Predmet prodaje je 3.256.859 delnic

družbe Talum, Tovarna aluminija, d.d., To-
varniška 10, Kidričevo, Slovenija (v nadalje-
vanju: Talum ali družba), ki predstavljajo
85,78% vseh izdanih delnic družbe. Delni-
ce družbe so navadne, imenske delnice z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake del-
nice. Od skupnega števila delnic, ki so pred-
met prodaje, je 3.037.400 delnic v lasti
podjetja Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, 219.459 delnic pa v lasti
Kapitalske družbe pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Dunajska 56, Ljub-
ljana. Oba prodajalca sta v 100% lasti Re-
publike Slovenije.

2. Talum je edini slovenski proizvajalec
primarnega aluminija in polproizvodov s ka-
paciteto 117.000 ton primarnega aluminija
in 155.000 ton polproizvodov, ki bo dose-
žena v začetku leta 2003 z dokončanjem
investicije v 2. fazo modernizacije proizvod-
nje primarnega aluminija. Talum je v letu
2001 ustvaril 48,3 mio SIT prihodkov od
prodaje (približno 199 mio USD) in zaposlo-
val 957 delavcev, skupaj s pridruženimi po-
djetji pa 1.203 delavce.

3. Prodajni postopek bo izveden v dveh
fazah. Prva faza vključuje predložitev neza-
vezujočih ponudb, pripravljenih na osnovi
informacijskega memoranduma družbe in
uvodnih razgovorov z vodstvom družbe. Dru-
ga faza je sestavljena iz dveh korakov, in
sicer: (i) predložitve zavezujočih ponudb,
pripravljenih na osnovi skrbnih pregledov
družbe s strani ponudnikov v podatkovni so-
bi družbe in (ii) pogajanj in sklenitve pogod-
be. Po vsaki fazi oziroma po vsakem koraku
bo komisija izbrala ponudnike, ki bodo smeli
nadaljevati z naslednjim korakom oziroma
fazo postopka.

4. V prvi fazi postopka morajo ponudniki
oddati nezavezujoče ponudbe. Informacij-
ski memorandum je mogoče prevzeti pri
svetovalni družbi Consulta d.o.o., Trg repu-
blike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, na osno-
vi (i) predložitve potrdila o predhodnem vpla-
čilu nepovratnega zneska v višini 500.000
SIT na transakcijski račun Elektro – Sloveni-
ja, d.o.o., št. 02924-0017900956, odprt
pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana in
(ii) podpisa izjave o varovanju tajnosti podat-
kov. Oseba, ki podpiše izjavo o varovanju
tajnosti podatkov se mora izkazati z original-
nim pooblastilom prevzemnika Informacij-
skega memoranduma, ki takšno osebo po-
oblašča za podpis take izjave ter izročiti sve-
tovalni družbi Consulta d.o.o. izpisek pre-
vzemnika iz sodnega ali drugega ustreznega
registra s slovenskim prevodom, če le-ta ni
izdan v slovenskem jeziku.

5. Nezavezujoče ponudbe morajo vse-
bovati najmanj:

– ceno za nakup 3.256.859 delnic dru-
žbe (kupnina);

– način in rok plačila kupnine, ki bo v
primeru odloženega plačila kupnine zavaro-
vana z nepogojno bančno garancijo prvovr-
stne banke na prvi poziv;

– krajši poslovni načrt družbe, ki bo za-
gotavljal krepitev učinkovitosti in konkuren-
čnosti družbe in bo poleg ostalega vključe-
val tudi:

– nadaljni razvoj ustreznega proizvo-
dnega programa za zahtevna tuja tržišča;

– širitev proizvodnega programa z iz-
delki višje dodane vrednosti;

– nadaljevanje modernizacije in širi-
tve proizvodnih in predelovalnih zmogljivo-
sti;

– zagotovitev ustrezne oskrbe doma-
če aluminijske predelovalne industrije;

– ohranjanje visoke ravni tehnološke-
ga znanja;

– zagotavljanje najmanj obstoječega
nivoja zaposlenosti in poslovnih funkcij v
Talumu;

– načrt investicij s terminskim planom
in viri financiranja;

– izboljšanja na področju varstva oko-
lja.

6. Nezavezujoče ponudbe morajo biti
dostavljene skupaj z naslednjimi prilogami:

– izjavo o tem, da ponudnik nastopa v
svojem imenu in za svoj račun oziroma če
ponudnik/ponudniki nastopa(jo) v okviru
koncerna oziroma konzorcija mora(jo) to pri-
merno razkriti;

– podatke o ponudnikovem pravnem sta-
tusu, finančnem položaju, tehnološkem zna-
nju in tržnem položaju. Podatki morajo biti
dostavljeni v takem obsegu, da bodo komi-
siji omogočili oceniti primernost ponudnika
kot investitorja. Ponudniki lahko predložijo
kakršnekoli podatke ali dokumente, za ka-
tere menijo, da bi jih komisija lahko upošte-
vala pri oceni primernosti, najmanj pa letna
poročila ponudnika za zadnja tri leta skupaj
z računovodskimi izkazi in revizorjevim mne-
njem, če je ponudnik po zakonu zavezan k
reviziji letnih izkazov v skladu z veljavnimi
predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj
sedež ali če s takim revizorjevim mnenjem
razpolaga. V primeru, da je ponudnik del
koncerna oziroma konzorcija, mora predlo-
žiti vse navedene podatke tudi za koncern
oziroma člane konzorcija.

7. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe na naslov Consulta, d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Rok
za predložitev nezavezujočih ponudb je
28. februar 2003 do 14. ure, po lokalnem
času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečate-
ni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup
delnic v družbi Talum d.d. – ne odpiraj«.
Ponudbo, ki bo prispela po roku za predlo-
žitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem
obvestila ponudnika. Ponudbe so lahko v
slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija
lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev
ponudb.

8. Komisija bo pripravila ožji izbor ponu-
dnikov na podlagi kriterijev, navedenih v toč-
ki 9, ob istočasnem izpolnjevanju pogojev iz
točk 5. in 6.

9. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:

– kupnina za nakup ponujenih delnic dru-
žbe,

– način in rok plačila kupnine ter primer-
no zavarovanje v primeru odloženega plači-
la,

– poslovni načrt družbe,
– boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji

za vrednotenje ponudb, ne predstavlja nuj-
no merila za pomembnost posameznega kri-
terija.
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10. V drugi fazi postopka bodo ponudniki,
ki bodo prišli v ožji izbor, lahko opravili skrbni
pregled družbe in na podlagi tega oddali zave-
zujočo ponudbo za nakup delnic. Ob oddaji
zavezujoče ponudbe bodo zavezani plačati
tudi varščino v višini 500.000 EUR ali v tolar-
ski protivrednosti 500.000 EUR po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila ali izro-
čiti prodajalcema nepogojno bančno garanci-
jo na prvi poziv v navedenem znesku v skladu
z naknadnimi navodili prodajalcev. Izbranemu
ponudniku bo plačana varščina všteta v plači-
lo kupnine, ostalim ponudnikom pa vrnjena v
nominalnem znesku. Zavezujoče ponudbe bo-
do morale vsebovati elemente, ki so navedeni
v točki 5 razpisa, vključno s 5 letnim poslov-
nim načrtom. Komisija bo ponudnikom, ki bo-
do prišli v ožji izbor, pisno posredovala podro-
bnejša navodila za pripravo in oddajo zavezu-
jočih ponudb.

11. Komisija lahko v katerikoli fazi po-
stopka pozove vse ponudnike ali pa samo
nekatere, da ponudbe še dopolnijo oziroma
na pogajanja. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti ka-
darkoli prekine postopek ali pogajanja s po-
sameznim ponudnikom ali vsemi ponudniki,
ne da bi za to navedla razloge.

12. Obveznost prodajalcev, da skleneta
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugo-
dnejše pogoje ali s katerimkoli drugim po-
nudnikom, je izključena.

13. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s kate-
ro vlada ne bo soglašala, nična.

14. Zainteresirani ponudniki lahko pri-
dobijo dodatne informacije v zvezi s postop-
kom prodaje in Informacijskim memorandu-
mom vsak delavnik pri svetovalni družbi
Consulta d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, od 10. do 13. ure, tel. +386 1 241
05 90, faks +386 1 425 12 17.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 020-73/01 Ob-83872
In accordance with the Act on Execution

of the National Budget for the years 2002
and 2003 (Official Gazette of the Republic
of Slovenia, No. 103/01, 111/01 and
30/02), the Regulation on the Sales Proce-
dure and Other Forms of Disposing of State
Property (Official Gazette of RS, No. 47/01
and 62/01) and the Public Finance Act (Of-
ficial Gazette of the RS, No. 79/99,
124/00, 79/01 and 30/02), Ministry of
Environment, Spatial Planning and Energy,
Republic of Slovenia, with its seat at Du-
najska 48, Ljubljana, Elektro-Slovenia,
Hajdrihova 2, Ljubljana and Pension Fund
Management – Capital Fund (Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d.), Dunajska 56 Ljubljana, col-
lectively represented by the Committee for
Privatisation of Talum (hereinafter: the Com-
mittee), announce the following

Public Invitation to Bid
for the purchase of shares of Talum,

Tovarna aluminija, d.d., Kidričevo
1. The sale involves 3,256,859 shares

of Talum, Tovarna aluminija, d.d., Tovarniška

10, Kidričevo, Slovenia (hereafter: Talum
or the Company), representing 85,78% of
the issued stock of the Company. These
are ordinary registered shares with the no-
minal value of SIT 1,000.00 each. Out of
the total number of shares for sale,
3,037,400 shares are owned by
Elektro-Slovenia,Hajdrihova 2,Ljubljana,
and 219,459 shares are owned by Pension
Fund Management (Capital Fund), Dunajska
56, Ljubljana. Both sellers are 100% ow-
ned by the Republic of Slovenia.

2. Talum is the only Slovene aluminium
producer with a capacity of 117,000 tons
of primary aluminium and 155,000 of alu-
minium products. This capacity will be in-
stalled in early 2003 upon completion of
the project Phase II of the Company’s mo-
dernisation and expansion. In 2001, Talum
sales amounted to SIT 48.3 million (approx
USD 199 million) and the Company had
957 employees, and 246 people in its affi-
liated companies.

3. The sale will be organised in a
two-stage process. Stage I involves submis-
sion of non-binding offers, prepared on the
basis of an Information Memorandum and
initial meetings with the management. Stage
II consists of two steps, i.e.: (i) submission of
binding offers, based on due diligence of the
Company in its data room and (ii) Negotia-
tions and Conclusion of the contract. After
first stage and/or each step, the Committee
will select those bidders that are allowed to
proceed to the next stage and/or step.

4. In Stage I, the bidders shall submit
non-binding offers. The Information Memo-
randum can be obtained from Consulta
d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slo-
venia, the advisor to the Committee, (i)
against evidence of payment of a non-refun-
dable amount of SIT 500,000.00 to Elek-
tro-Slovenija, d.o.o.,(Transaction Account
No. 02924-0017900956, held at Nova Lju-
bljanska banka, d.d., Ljubljana and (ii) after
signing the Confidentiality Statement. The
representative signing such statement shall
be dully authorised by an original power of
attorney for signing this document and shall
hand out to Consulta d.o.o. an extract from
receiver’s Court Registry or from any other
adequate registry, translated into Slovene
language.

5. Non-binding offers shall include at le-
ast:

– Purchase price for 3,256,859 shares
of the Company,

– Mode and terms of payment, in case
of deferred payment secured by an irrevo-
cable bank guarantee of a first-class bank
on first demand,

– Summarised Business plan for the
Company that will provide for greater effi-
ciency and competitiveness of Talum, inclu-
ding:

– Further development of adequate
production assortment, particularly for de-
manding foreign markets;

– Expansion of production by more
products with higher value added;

– Continuation of modernisation and
expansion of production and processing fa-
cilities;

– Adequate supplies for domestic alu-
minium processing industries;

– High level of technological know
how;

– Maintaining the existing number of
employees and keeping all key business
functions in Talum;

– Investment plan with the timetable
and sources of financing; and

– Improved environmental protection.
6. The non-binding offers shall also in-

clude the following enclosures:
– Statement that the bidder is acting for

its own name and account; if the bidder/s
operate within a group or a consortium this
shall be adequately disclosed;

– Explanation of bidder’s corporate sta-
tus, financial position, technical expertise,
and marketing experience, sufficient to al-
low the Committee to asses the bidder’s
suitability as an investor. Bidders may sub-
mit any information and documentation whi-
ch they consider relevant for the assess-
ment, but shall provide annual reports for
the last three years with financial statemen-
ts and auditor’s opinion, provided that the
bidder is obliged by law to have its financial
statements audited in accordance with the
regulations of the country of its registered
office or provided that it avails of such audi-
tor’s opinion. If the bidder is a part of a
group or a consortium, the same reports
shall be supplied also for a group or/and
members of the consortium.

7. Non-binding offers shall be sent or
delivered to the following address: Consul-
ta, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Slovenia. The deadline for the submission
of these offers is February 28, 2003 at
2.00 p.m., local time. The offers shall be
delivered in two original sets, in a sealed
envelope labelled: “Bid for the Purchase of
Shares of Talum d.d. – Do not open” and
may be submitted in Slovenian or English.
The Committee shall reject any offer recei-
ved after the deadline for submission of the
offers and shall inform the bidder accordin-
gly. The Committee may extend the deadli-
ne for the submission of offers at any time.

8. The Committee shall prepare a
short-list of potential bidders on the basis of
the criteria set out in Section 9, above pro-
vided that the conditions from Sections 5
and 6 are also met.

9. The main criteria for the evaluation of
the offers are:

– Purchase price for the shares;
– Mode and terms of payment, including

security in case of deferred payment;
– Business plan of the Company; and
– Financial position and business credit

of the bidder.
The order of the criteria for the assess-

ment of the offers does not necessarily re-
flect the importance of each criterion.

10. In Stage II, the short-listed bidders
will be allowed to perform a due-diligence of
the company and on the basis thereof to
submit binding offers for the purchase of the
shares. On the submission of these offers,
the bidders shall pay a security deposit of
EUR 500,000.00 or of an equivalent amount
in Slovene Tolars at the mean exchange rate
of Bank of Slovenia on the payment date, or
shall present to the sellers an irrevocable
bank guarantee on first demand, in the abo-
ve stated amount and in accordance with
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subsequent sellers’ instructions. The se-
lected bidder will be able to include the
amount paid for the security deposit in the
purchase price, while other bidders will get
the refund in the nominal amount. Binding
offers shall include in more detail all elemen-
ts set forth in Section 5 above, including Five
Year Business Plan. The Committee shall
give to the short-listed bidders detailed in-
structions in writing on the preparation and
submission of their binding offers.

11. In any stage of the selection pro-
cess, the Committee may invite all or only
some of the bidders, to supplement their
offers and/or to take part in the negotia-
tions. Likewise, the Committee reserves the
right to terminate the procedure of the ne-
gotiations with any single bidder or with all
of them at any time, without any liability for
compensation and without having to specify
the reasons.

12. The sellers shall not be obliged to
conclude a contract with the bidder offering
the most favourable conditions, or with any
other bidder.

13. Irrespective of the contractual provi-
sions on the enforcement of the contract
concluded with the selected bidder, such
contract shall not enter into force unless the
Government of the Republic of Slovenia gi-
ves its consent and/or if the contract to
which the Government fails to consent is
rendered null and void.

14. For any additional information per-
taining to the sales procedure or Informa-
tion Memorandum, bidders may refer to
consultant Consulta d.o.o., Trg republike
3, 1000 Ljubljana, on every working day
from 10 a.m. to 1 p.m., Tel.: +386 1 241
05 90, fax: +386 1 425 12 17.

Ministry of Environment
Spatial Planning and Energy

Ob-83739
Javni sklad Republike Slovenije za raz-

voj malega gospodarstva, ki ga zastopa v.d.
direktorice Lojzka Podvršnik, na podlagi
sklepa za prodajo državnega, stvarnega pre-
moženja, ki je v upravljanju pri Javnem skla-
du RS za razvoj malega gospodarstva z dne
4. 12. 2002, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnega vozila Volvo 850

1. Javno zbiranje ponudb bo izvedeno
skladno s finančnim načrtom Javnega skla-
da RS za razvoj malega gospodarstva za leti
2002 in 2003, potrjeni s strani Vlade RS.

2. Predmet prodaje je osebno vozilo
znamke Volvo tip 850 GLE, letnik 1995,
moč motorja 93 KW, delovna prostornina
motorja 1.984 cm3, oblika in namen karo-
serije limuzina, barva vozila 9F/9F/9F/9F,
prevoženih kilometrov 150.000, po najnižji
prodajni ceni 1,270.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti vložene najkasne-
je v roku 15 dni od objave tega razpisa, v
zaprti ovojnici, na naslov: Javni sklad Repu-
blike Slovenije za razvoj malega gospodar-
stva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, z oznako
“javna prodaja osebnega vozila-ne odpiraj”.

4. Vsak ponudnik mora pred iztekom ro-
ka za oddajo ponudb plačati varščino v viši-
ni 127.000 SIT na podračun
01100-6950960475.

5. Odpiranje ponudb bo 7. 1. 2003 ob
9. uri na sedežu Javnega sklada RS za raz-
voj malega gospodarstva. Obvestilo o izbo-

ru bodo ponudniki prejeli najkasneje do
10. 1. 2003.

6. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno.

7. Kot ponudniki lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

8. Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena pogodba o prodaji osebnega vozila,
kupec pa mora najkasneje v 8 dneh od
sklenitve pogodbe poravnati celotno kupni-
no. Davek in vse ostale stroške vezane na
prodajo in prenos lastništva nosi kupec.

9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da s
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji osebnega vozila, ki je naveden v
tem razpisu.

10. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu proda-
je na sedežu Javnega sklada RS za razvoj
malega gospodarstva, Trubarjeva 11, Mari-
bor, kontaktna osebe je mag. Boštjan Vido-
vič, tel. 02/234-12-64.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Ob-83955
Generali Zavarovalnica d.d., Kržičeva 3,

1000 Ljubljana kot upravljavec vzajemnega
pokojninskega sklada LEON 1 objavlja v
skladu z Zakonom o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, v nadaljevanju: ZPIZ-1), da vza-
jemni pokojninski sklad LEON 1 ne izpol-
njuje pogojev iz druge alinee prvega odstav-
ka 331. člena ZPIZ 1.

Na podlagi zgornje ugotovitve je uprava
upravljavca vzajemnega pokojninskega skla-
da LEON 1 dne 19. 11. 2002 sprejela sk-
lep, da se izvede postopek likvidacije vza-
jemnega pokojninskega sklada LEON 1.

Z dnem objave sklepa o likvidaciji vzajem-
nega pokojninskega sklada LEON 1 nastopijo
vse pravne posledice začetka likvidacijskega
postopka in člani v skladu z 333. členom
ZPIZ-1 ne morejo od upravljavca zahtevati iz-
plačila odkupne vrednosti enot premoženja,
knjiženih v korist njihovih osebnih računov.

Generali Zavarovalnica d.d., Ljubljana

Ob-83949
SLIMM Modno oblikovanje in šivanje

športnih oblačil, Mihaela Sokač s.p., Šmar-
tinska 26, 1000 Ljubljana, preneha poslo-
vati z dnem 16. 3. 2003.

Obvestila o vlogah za priznavanje
označb posebnih kmetijskih

pridelkov oziroma živil

Št. 324-01-9/2002/12 Ob-84040
Urad Republike Slovenije za priznavanje

označb kmetijskih pridelkov oziroma živil pri
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano na podlagi drugega odstavka 8. čle-
na Pravilnika o postopkih za priznavanje oz-
načb posebnih kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil (Uradni list RS, št. 44/02) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe

geografskega porekla za sir TOLMINC
6. 12. 2002 je Urad RS za priznavanje

označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v

nadaljevanju urad), Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, prejel popolno vlogo za priznanje
označbe geografskega porekla za:

TOLMINC
Vlagatelj: Sirarsko društvo Tolminc,

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
Vloga s specifikacijo se vodi pod št:

324-01-9/02 in je na vpogled javnosti in
vsem zainteresiranim v uradu (Dunajska 56,
58, VIII. nadstropje, soba 810) ob predho-
dni najavi na tel. 01/478-90-08 vsak delov-
ni dan od 9. do 11. ure, 28 dni po objavi
tega obvestila.

Pisne pripombe k vlogi se lahko dajo v
28 dneh po objavi tega obvestila na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Urad RS za priznavanje označb kme-
tijskih pridelkov oziroma živil, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin l. r.
direktor

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-719/2002-6 Ob-83866
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02)
in pooblastila načelnice št. 2/02-031-032/
01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Jančan
Zore, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Jan-
čan Zori, roj. 30. 3. 1937, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Preglov trg 6,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi Mar-
ko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 20906-1/2002-14 Ob-83946
Upravna enota Ajdovščina 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. 123-33/1995-02 z dne 3. 9.
2002, v zadevi ugotavljanja dejanskega stal-
nega prebivališča Jasmine Blaško in njene
mdl. hčerke Anje Ostrovška, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasno zastopnico stranki Jasmi-
ni Blaško, roj. 15. 1. 1982, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Dolenjah št. 23A,
se postavi Jožica Trošt Krušec, delavka
Upravne enote Ajdovščina.
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2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-463/2002-9 Ob-84032

Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in poobla-
stila načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Radumilo Maj-
kla, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ra-
dumilo Majklu, roj. 4. 6. 1958, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Med-
vode, Višnarjeva ulica 6, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah

Št. 300-47-2002-26 Ob-83953
Na podlagi 67. člena Zakona o teleko-

munikacijah (Uradni list RS, št. 30/01)
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije po uradni dol-
žnosti objavlja, da sta na področju storitev
mobilnih javnih radijskih omrežij operaterja
s pomembno tržno močjo:

– Družba Mobitel d.d., Vilharjeva cesta
23, Ljubljana,

– Družba Si.Mobil d.d., Šmartinska ce-
sta 134, Ljubljana.

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto

Republike Slovenije

Ob-84021
V skladu s tretjim odstavkom 74. člena

Zakona o telekomunikacijah ter na podlagi
drugega odstavka 2. člena Splošnih pogojev
za uporabo storitev omrežja mobilne telefo-
nije GSM 1800 podjetje Western Wireless
International, d.o.o., Brnčičeva ulica 49,
1231 Ljubljana Črnuče, objavlja

spremenjene splošne pogoje
za uporabo storitev omrežja mobilne

telefonije GSM 1800
Družbe Western Wireless International,

družba za telekomunikacije d.o.o., Brnči-
čeva ulica 49, 1231 Ljubljana - Črnuče

1) Splošne opredelitve
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljeva-

nju: SPP) za uporabo storitev omrežja mo-
bilne telefonije GSM 1800  družbe Western
Wireless International,  družba za telekomu-

nikacije d.o.o. (v nadaljevanju: WWI), so
splošni pogoji poslovanja WWI kot izvajalca
storitev omrežja mobilne telefonije GSM
1800 v razmerju do naročnikov in uporabni-
kov teh storitev.

Cenik storitev omrežja mobilne telefoni-
je GSM 1800 določa cene storitev WWI, ki
jih opravlja za naročnika po naročniški po-
godbi (v nadaljevanju: cenik storitev) in je
sestavni del SPP. V ceniku se določijo: ce-
na priključitve, mesečna naročnina, meseč-
na zakupnina, cene vseh vrst klicev, stroški
opominjevalnega postopka, izterjevalnega
postopka in postopka izvršbe, cene za vzdr-
ževanje in morebitne popuste ter cene za
posebne ciljne skupine.

Agencija za telekomunikacije in radiodi-
fuzijo Republike Slovenije je neodvisna or-
ganizacija, ustanovljena na podlagi Zakona
o telekomunikacijah z namenom, da primar-
no v interesu uporabnikov zagotavlja pre-
gledno in nepristransko delovanje trga tele-
komunikacij (v nadaljevanju: Agencija).

Operater je izvajalec storitev omrežja mo-
bilne telefonije GSM 1800, ki opravlja to
dejavnost na podlagi koncesije (v nadaljeva-
nju: WWI).

Izvajalec storitev omrežja mobilne telefo-
nije GSM 1800 (Service Provider) je pravna
ali fizična oseba, ki jo koncesionar-WWI
ustanovi ali pooblasti za izvajanje storitev
mobilne telefonije na ozemlju Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: izvajalec).

Naročnik storitev omrežja mobilne tele-
fonije GSM 1800 je fizična ali pravna ose-
ba, ki z WWI sklene naročniško pogodbo in
ki je plačnik vseh WWI-jevih storitev omre-
žja mobilne telefonije GSM 1800 (v nadalje-
vanju: naročnik).

Uporabnik storitev omrežja mobilne tele-
fonije GSM 1800 ne sklene naročniške po-
godbe in je fizična ali pravna oseba, ki na
podlagi naročniške pogodbe ali po poseb-
nem dogovoru z naročnikom, koristi storitve
WWI. Plačnik WWI-jevih storitev za upora-
bnika je naročnik (v nadaljevanju: upora-
bnik).

Tuje pravne ali fizične osebe so fizične
osebe, ki niso državljani Republike Sloveni-
je in pravne osebe, ki imajo svoj sedež zu-
naj Republike Slovenije.

Koncesijska pogodba je pogodba med
WWI in Vlado Republike Slovenija, s katero
le-ta podeli pravico operaterju uporabljati
pasove v radiofrekvenčnem spektru od
1710 MHz do 1781,6 MHz in od 1805
MHz do 1876,6 MHz za storitve mobilne
telefonije, ki deluje v omrežju DCS 1800,
na ozemlju RS.

Naročniška pogodba je pogodba med
naročnikom in WWI, s katero se sklene na-
ročniško razmerje za storitve mobilne tele-
fonije GSM 1800. Njeni sestavni deli so
SPP (s trenutno veljavnim cenikom) in dru-
ge priloge v skladu z določili naročniške
pogodbe.

Storitve mobilne telefonije GSM 1800
so telekomunikacijske storitve digitalne ce-
lične mobilne telefonije, ki jih omogoča
omrežje GSM 1800 in jih nudi WWI svojim
naročnikom in uporabnikom (v nadaljeva-
nju: storitve).

Omrežje GSM 1800 je digitalno teleko-
munikacijsko omrežje za radijske telekomu-
nikacijske povezave med naročniki oziroma

uporabniki telekomunikacijskih storitev (v
nadaljevanju: omrežje).

Stacionarno omrežje ali omrežje
PSTN/ISDN je javno komutirano telefonsko
omrežje s funkcijami ISDN, ki ga za izvaja-
nje javnih storitev govorne telefonije uprav-
ljajo izvajalci fiksnih javnih telekomunikacij-
skih storitev (v nadaljevanju: stacionarno
omrežje)

SIM kartica (Subscriber Identity Modul)
je kartica z vpisano osebno identifikacijsko
kodo in telefonsko številko naročnika oziro-
ma uporabnika, ki se jo vstavi v mobilni tele-
fon. Pridobi se jo od operaterja ob sklenitvi
naročniškega razmerja in ostane last opera-
terja. Omogoča priključitev na omrežje GSM
1800, identifikacijo naročnika oziroma upo-
rabnika, varovanje naročnika oziroma upo-
rabnika z identifikacijsko številko PIN ter za-
klepanje in odklepanje priključka v omrežju
GSM 1800.

PIN koda (Personal Identification Num-
ber) je identifikacijska številka naročnika, ki
mu jo dodeli operater, naročnik pa jo lahko
spremeni. Lahko služi kot zaščita SIM karti-
ce.

PUK kodo (Personal Unblocking Key)
dodeli operater, naročnik je ne more spre-
meniti. Služi kot zaščita SIM kartice; po tri-
krat napačno vnesenem PIN je mogoča upo-
raba SIM kartice le, če vnesemo PUK. Po
desetkrat napačno vnesenem PUK je SIM
kartica uničena.

Klicna številka (MSISDN) je telefonska
številka, ki jo posameznemu naročniku do-
deli WWI.

Gostovanje (Roaming) je možnost upo-
rabe omrežja in storitev drugih operaterjev
GSM 1800 (v nadaljevanju: roaming part-
nerjev) izven omrežja WWI, s katerimi ima
WWI sklenjene ustrezne pogodbe.

Mobilni telefon je prenosna radijska ter-
minalska oprema, ki se jo uporablja v omre-
žju. Ustrezati mora veljavnim predpisom Re-
publike Slovenije, v nasprotnem primeru lah-
ko WWI izključi naročnika iz omrežja.

Priključna taksa je pristojbina, ki se zara-
čuna za vsakokratno priključitev naročnika
na omrežje.

Priključitev na omrežje pomeni aktivira-
nje naročnikove SIM kartice v primeru no-
vega priključka ali v primeru ponovne pri-
ključitve izklopljenega priključka.

Naročnina je pavšalni znesek, ki ga na-
ročnik mesečno in vnaprej plačuje za do-
stop in možnost uporabe GSM omrežja in
ne vključuje plačila za dodatne storitve.

Zakupnina je pavšalni znesek, ki ga na-
ročnik mesečno in vnaprej plačuje za do-
stop in možnost uporabe GSM omrežja ter
uporabo določenega števila minut, za vzpo-
stavljanje govornih zvez z vsemi slovenskimi
omrežji (operaterji mobilne in fiksne telefo-
nije), in ne vključuje plačila za dodatne stori-
tve.

Obračunsko obdobje je časovno obdob-
je, od prvega do zadnjega dne v mesecu v
okviru katerega je WWI za naročnika oziro-
ma uporabnika opravil storitve omrežja in jih
za to obdobje WWI vrednoti in zaračunava
naročnikom oziroma uporabnikom v skladu
z veljavnim cenikom.

Naročniški račun Vsakemu naročniku se
ob sklenitvi pogodbe dodeli številka naroč-
niškega računa, kjer se vodi stanje zapadlih



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 110-112 / 20. 12. 2002 / Stran 8507

neplačanih obveznosti (negativno stanje ra-
čuna) in stanje morebitnih preplačil (pozitiv-
no stanje računa). Ob koncu obračunskega
obdobja se naročniku izstavi račun za plači-
lo zneska, ki ustreza negativnemu stanju na
naročniškem računu.

Obračunski interval Obračunavanje kli-
cev temelji na 15 – sekundni osnovi, kar
pomeni, da se dolžina klica, ki je osnova za
obračun zaokroži navzgor na dobo 15 se-
kund oziroma na njen večkratnik (primer:
klic, ki traja 40 sekund se pri obračunu
zaokroži na 45 sekund).

2) Splošni pogoji poslovanja
Splošno
Razmerje med WWI in naročnikom ure-

jajo poleg veljavne zakonodaje še naročni-
ška pogodba, katere sestavni del so tudi
SPP, ki vključujejo tudi veljavni cenik stori-
tev, ki vsebuje seznam veljavnih cen stori-
tev. SPP dopolnjujejo posebne dogovore
med pogodbenikoma v isti pogodbi in pravi-
loma zavezujejo tako kot ti. Če se splošni
pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, ve-
ljajo ti slednji.

SPP veljajo smiselno tudi za uporabnika.
Ti SPP so bili pred objavo predloženi

Agenciji.
Sprememba SPP
WWI si pridržuje pravico do spremembe

SPP. Spremembe SPP stopijo v veljavo 8.
dan od te objave.

Če naročnik obdrži SIM kartico tudi po
tem, ko je bil obveščen o spremembah SPP,
se šteje, da s spremenjenimi SPP soglaša.
Naročnik, ki po spremembi SPP ne želi več
uporabljati storitev omrežja  družbe WWI, je
dolžan v 15 dneh od objave SPP vrniti SIM
kartico WWI.

Za dan prejema SIM kartice s strani WWI
šteje:

– dan, ko je bila SIM kartica poslana
WWI s priporočeno pošto - dan oddaje na
pošto,

– dan, ko je bila SIM kartica osebno vr-
njena v prostorih WWI,

– dan, ko WWI prejme SIM kartico, ki je
bila poslana z navadno pošto.

Objava SPP
SPP so objavljeni na vidnem mestu na

vsakem prodajnem mestu WWI, pooblašče-
nem za sklepanje naročniških razmerij tako,
da ima naročnik možnost seznaniti se z nji-
hovo vsebino še pred sklenitvijo naročniške
pogodbe.

Soglasje naročnika s SPP
S podpisom naročniške pogodbe naroč-

nik potrjuje, da je bil ob podpisu naročniške
pogodbe seznanjen z vsebino SPP ter da
soglaša s SPP (kakor tudi s cenikom), in
sprejema vse obveznosti iz njihovega naslo-
va.

3) Obseg storitev
WWI omogoča svojim naročnikom sle-

deče storitve:
– vzpostavljanje govornih zvez znotraj

omrežja WWI, z omrežji WWI-jevih pogod-
benih partnerjev in drugimi omrežji v Repu-
bliki Sloveniji,

– prenos podatkov, telefaks sporočil ipd
prek vzpostavljene zveze, če je naročnik to
storitev naročil in ima za to ustrezno opre-
mo,

– različne vrste preusmeritev klicev, če
je naročnik to storitev naročil in ima za to
ustrezno opremo,

– storitve telefonskega predala, standar-
dni telefonski predal je naročniku avtoma-
tično aktiviran ob priklopu na GSM omrežje,
poslovni telefonski predal je naročniku avto-
matično aktiviran po naročilu faks številke.
Naročnik lahko na telefonskem aparatu roč-
no izključi preusmeritve klicev na telefonski
predal.

– pošiljanje kratkih sporočil,
– prikazovanje in izločanje identifikacije

kličočega oziroma klicanega,
– čakajoči klic,
– zadržanje zveze,
– zapora za klice,
– razvrščanje klicev,
– razčlenjeni račun, če tako želi naroč-

nik,
– informacije o naročnikih,
– nove storitve, ki se lahko uporabljajo

pod posebnimi pogoji, za katere bo WWI
pred njihovo uvedbo objavil ustrezna navo-
dila in pogoje uporabe.

WWI omogoča koriščenje svojih stori-
tev v okviru zmožnosti mobilnega telefona
in druge opreme naročnika ter tehničnih in
tehnoloških možnostih, ki jih zagotavlja Re-
publika Slovenija. Minimum koriščenja sto-
ritev, ki ga WWI zagotavlja naročnikom, je
določen z zmožnostmi lastnega omrežja.
WWI omogoča koriščenje storitev tudi v
omrežjih drugih operaterjev, s katerimi ima
sklenjene ustrezne pogodbe, vendar ni od-
govoren za kakovost njihovih storitev ter
morebitno škodo v zvezi z njihovimi stori-
tvami.

WWI bo vrsto in število dodatnih storitev
objavil na primeren način. WWI si pridržuje
pravico spremeniti vrsto in število dodatnih
storitev omrežja, kar bo objavil na primeren
način (v tiskanem, govornem in / ali v elek-
tronskem mediju).

Cene storitev in njihove spremembe bo
WWI vnaprej in na primeren način objavil v
ceniku.

Operater sme prekiniti zagotavljanje sto-
ritev, če zaradi napake ali okvare, naravne
ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov te
storitve tehnično ni mogoče zagotavljati. O
tem mora operater nemudoma obvestiti upo-
rabnike in agencijo. Prekinitev sme trajati
najkrajši možni čas, ki je potreben za odpra-
vo napake.

Operater sme prekiniti zagotavljanje sto-
ritev tudi, če je to potrebno zaradi vzdrže-
valnih del, širitve omrežja ali podobnih del
na omrežju. O tem mora operater obvestiti
agencijo in objaviti informacijo v sredstvih
javnega obveščanja vsaj 24 ur vnaprej. Pre-
kinitev mora trajati najkrajši možni čas, ki je
potreben za izvedbo del.

4) Naročniško razmerje
Pogodbene stranke
Naročnik mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
1) fizična oseba:
– ima v Republiki Sloveniji stalno prebi-

vališče, oziroma bo po sklenitvi naročniške-
ga razmerja legalno bivala v RS še najmanj
nadaljnjih 6 mesecev,

– je polnoletna,
– je plačilno sposobna,

– nima zapadlih neporavnanih obvezno-
sti do WWI iz naslova predhodno sklenjenih
naročniških razmerij

2) pravna oseba:
– ima sedež v Republiki Sloveniji,
– je plačilno sposobna,
– nima zapadlih neporavnanih obvezno-

sti do WWI iz naslova predhodno sklenjenih
naročniških razmerij,

– sklene naročniško razmerje po zako-
nitem zastopniku oziroma pooblaščencu.

Naročnik je dolžan predložiti dokumen-
te, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje na-
ročnik pogoje in iz katerih so razvidni podat-
ki, ki jih navaja.

Odklonitev zahteve za sklenitev naroč-
niškega razmerja

WWI ni dolžan skleniti naročniškega ra-
zmerja z osebo:

– ki ima neporavnane zapadle denarne
obveznosti do WWI,

– s katero je WWI prekinil prejšnje na-
ročniško razmerje zaradi kršitve pogodbe-
nih obveznosti,

– glede katere obstoji utemeljen sum o
verodostojnosti njene identitete, poslovne
dejavnosti ali pooblastila,

– zoper katero je začet ali končan po-
stopek prisilne poravnave, stečaja, likvida-
cije ali postopek izbrisa iz sodnega registra,

– za katero obstoji utemeljen sum, da je
zlorabila storitev WWI oziroma je dopustila
zlorabo s strani tretje osebe,

– za katero obstoji utemeljen sum, da
bo sklenila naročniško razmerje z name-
nom omogočiti uporabo storitev WWI ose-
bi, s katero WWI po prejšnjih določbah ni
dolžan skleniti naročniškega razmerja,

– ki je poneverila podatke z namenom,
da prikrije dejstva, zaradi katerih WWI ni
dolžan skleniti razmerja z njo,

– ki že ima sklenjeno največje dovoljeno
število naročniških razmerij,

– ki posreduje nepopolne podatke, ki jih
WWI zahteva ob sklenitvi naročniškega ra-
zmerja oziroma ki ne posreduje dokumen-
tov (kopije), iz katerih so razvidni ti podatki.

WWI lahko kadarkoli prekine naročniško
razmerje, če se pojavi utemeljen sum, da
gre za osebo, s katero po prejšnjem odstav-
ku ni dolžan skleniti naročniškega razmerja.
V tem primeru WWI naročniku onemogoči
tako odhodne kot dohodne storitve. O da-
tumu prekinitve naročniškega razmerja WWI
obvesti naročnika s priporočeno poštno po-
šiljko, v obvestilu opozori naročnika, da je
SIM kartico dolžan vrniti WWI v 15 dneh od
prejema priporočene poštne pošiljke. V pri-
meru da WWI do določenega datuma ne
prejme SIM kartice, je naročnik dolžan pla-
čati vrednost SIM kartice, ter stroške nasta-
le z uporabo SIM kartice v skladu z izstavlje-
nim računom po veljavnem ceniku.

Resničnost podatkov
Podatki, ki jih naročnik navaja v pogodbi

morajo biti resnični in popolni. V ta namen
mora vlagatelj predložiti ustrezne dokumen-
te, s katerimi izkaže verodostojnost podat-
kov.

Naročnik je materialno odgovoren za po-
sredovanje napačnih in nepopolnih podat-
kov. V primeru sprememb podatkov, ki jih
zahteva naročniška pogodba, je dolžan o
tem pisno obvestiti WWI v roku 5 dni po
njihovi spremembi.
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Zaradi nemotenega izvajanja naročniške
pogodbe s sklenitvijo naročniške pogodbe
naročnik tudi pooblašča WWI, da sme ka-
darkoli in pri kateremkoli organu, instituciji,
delodajalcu, banki,… preveriti resničnost
podatkov, ki jih je naročnik navedel v naroč-
niški pogodbi.

Podatke naročnika uporablja WWI zgolj
za potrebe lastnega poslovnega delovanja
in v skladu s predpisi o varovanju osebnih
podatkov.

Sklenitev naročniškega razmerja in pri-
ključitev na omrežje

Naročniško razmerje se lahko sklene naj-
dalj za čas veljavnosti koncesijske pogod-
be.

Naročniško razmerje je sklenjeno, ko
WWI na podlagi podpisane naročniške po-
godbe odobri sklenitev naročniškega ra-
zmerja. Šteje se, da je odobritev dana, v
kolikor je naročniku omogočena uporaba
GSM omrežja v roku določenem s SPP.

Naročniško razmerje nastane izključno
na podlagi pisne pogodbe, ustne pogodbe
in morebitne ustne spremembe pisne po-
godbe niso veljavne.

WWI sklene z naročnikom eno, lahko pa
tudi več naročniških razmerij. Fizična oseba
lahko sklene le dve naročniški razmerji.

WWI priključi naročnika na svoje omre-
žje v 3 delovnih dneh po podpisu naročni-
ške pogodbe, če mobilni telefon in druga
oprema naročnika ustreza tehničnim zahte-
vam, navedenim v ustreznem zakonu in je
opremljena z ustreznimi listinami in oznaka-
mi.

WWI ob sklenitvi naročniškega razmerja
lahko zahteva in zabeleži podatke o naroč-
nikovem mobilnem telefonu (predvsem ime
proizvajalca, model terminala, IMEI števil-
ko) in preveri oznake o certifikatih.

Vstop v obstoječe naročniško razmer-
je

Na podlagi pisnega soglasja WWI lahko
tretja oseba vstopi v obstoječe naročniško
razmerje, na mesto dotedanjega naročnika.
Novi naročnik mora izpolnjevati pogoje za
sklenitev naročniškega razmerja. Novi na-
ročnik je solidarno odgovoren za obvezno-
sti dotedanjega naročnika, ki so nastale do
trenutka vstopa. Pogoj za izdajo pisnega
soglasja s strani WWI je, da so vse zapadle
obveznosti dotedanjega naročnika v celoti
poravnane.

Dotedanji in novi naročnik se lahko z
WWI dogovorita, da novi naročnik vstopi v
obstoječe naročniško razmerje in prevzame
obveznosti dotedanjega naročnika tako, da
ta postane prost svojih obveznosti.

Pridobitev SIM kartice, klicne številke
in kod

Ob sklenitvi naročniškega razmerja do-
deli WWI naročniku SIM kartico, klicno šte-
vilko ter PIN in PUK kodo.

SIM kartico lahko prevzame naročnik ali
pa tretja oseba, ki jo naročnik za to poobla-
sti z notarsko overjenim pooblastilom.

WWI omogoča naročniku stalno upora-
bo SIM kartice in ostane last WWI, po pre-
nehanju naročniškega razmerja pa jo je na-
ročnik dolžan vrniti WWI v 15 dneh po pre-
nehanju naročniškega razmerja.

Naročnik je dolžan SIM kartico skrbno
varovati. Zaščititi jo mora pred krajo, zlora-
bo, škodljivimi vplivi (statična elektrika, ke-

mična razredčila in agresivne snovi, ne-
posredni sončni žarki ipd.) ali drugim ne-
primernim ravnanjem. Stroški izdaje nove
kartice zaradi neprimernega ravnanja z
njo, bremenijo naročnika.

WWI bo omogočil naročniku izbiro klic-
ne številke v okviru tehničnih, tehnoloških
in komercialnih zmožnosti. WWI omogoča
spremembo klicne številke naročnika na
podlagi veljavnega cenika. WWI si pridr-
žuje pravico spremeniti že dodeljeno klic-
no številko, kadar tako zahtevajo tehnični
ali tehnološki razlogi.

Naročnik je dolžan varovati tajnost po-
deljene kode, ne sme je napisati na SIM
kartico ali jo hraniti poleg kartice. Če ob-
staja sum, da je koda razkrita, jo mora
naročnik nemudoma spremeniti ali, če je
sprememba mogoča le s strani WWI, spre-
membo zahtevati od WWI.

Naročnik je dolžan WWI pisno obvestiti
o vsaki napaki ali poškodbi kartice. Na-
ročnik je dolžan povrniti WWI vso škodo,
nastalo zaradi napačne uporabe SIM kar-
tice ali kod.

WWI ne odgovarja naročniku za kakr-
šnokoli škodo, nastalo zaradi neprimerne
uporabe SIM kartice, mobilnega telefona,
kod ali gesla.

Stanje na računu
WWI lahko spremlja stanje na računu

naročnika. Če stanje na računu v teko-
čem obračunskem obdobju znatno prese-
že povprečno stanje na računu naročnika
in obstaja utemeljen sum, da naročnik ne
bo mogel plačati nastalega prometa, se
WWI lahko posluži kateregakoli izmed na-
slednjih ukrepov sočasno ali posamično:

– naročnika opozori, da je stanje na ra-
čunu znatno preseglo povprečno stanje,

– naročniku se izstavi račun pred kon-
cem obračunskega obdobja za vse oprav-
ljene storitve, ki ga je dolžan poravnati ta-
koj oziroma do datuma navedenega na ra-
čunu, v nasprotnem primeru lahko opera-
ter ravna skladno s peto alineo te določbe.

– onemogoči nekatere/vse odhodne
klice,

– onemogoči nekatere/vse dohodne
klice,

– izklopi uporabnika z omrežja in pre-
neha z vsemi ostalimi storitvami.

Povprečno stanje na računu naročnika
- fizične osebe, je stanje, ki v posamez-
nem obračunskem obdobju presega vna-
prej plačano zakupnino/naročnino za naj-
manj 15.000 SIT vključno z DDV za posa-
mezno klicno številko (MSISDN).

Povprečno stanje na računu naročnika
– pravne osebe, je stanje, ki v posamez-
nem obračunskem obdobju presega v na-
prej plačano zakupnino/naročnino za naj-
manj 30.000 SIT vključno z DDV za posa-
mezno klicno številko (MSISDN).

Trajanje naročniškega razmerja
Naročnik lahko kadarkoli pisno odpo-

ve naročniško razmerje, pri čemer je od-
povedni rok 30 dni. V kolikor želi naroč-
nik daljši odpovedni rok mora to izrecno
navesti na pisni odpovedi, v tem primeru
naročniško razmerje preneha z iztekom
odpovednega roka, ki ga je določil naroč-
nik

Odpovedni rok začne teči naslednji dan
po tem, ko WWI prejme pisno odpoved.

Splošno
WWI obračuna lastne storitve, opravlje-

ne v preteklem obračunskem obdobju za
naročnika ter tiste storitve, ki so jih zanj
opravili roaming partnerji, za katere je bil
WWI v preteklem obračunskem obdobju iz-
stavljen račun.

Vse storitve se obračunavajo po ceniku,
veljavnem v času opravljene storitve, stori-
tve se obračunajo za preteklo obračunsko
obdobje.

Morebitne spremembe cen bo WWI ob-
javil vnaprej in na primeren način.

Prvi račun za mesečno naročnino ali za-
kupnine lahko v skladu z WWI-jevo ponud-
bo vključuje tudi pristojbino za priključitev v
omrežje v enkratnem znesku.

Naročnina je določena fiksno in se plača
ne glede na dejansko uporabo SIM kartice.

Zakupnina je določena fiksno in se plača
ne glede na dejansko uporabo SIM kartice
do števila zakupljenih minut. Če naročnik
prekorači število zakupljenih minut, se na-
daljnja poraba minut obračunava po veljav-
nem ceniku.

Naročnina / zakupnina se plačuje me-
sečno vnaprej, vendar pa je na prvem re-
dno izstavljenem računu naročniku obra-
čunana poleg naročnine / zakupnine za
tekoče obračunsko obdobje tudi proporci-
onalni del naročnine / zakupnine iz obra-
čunskega obdobja, v katerem je bil vzpo-
stavljen prvi priključek na omrežje. Propor-
cionalni del naročnine / zakupnine se izra-
čuna tako, da se naročnina / zakupnina za
obračunsko obdobje pomnoži s številom
naročniških dni in deli s številom dni v obra-
čunskem obdobju.

Naročniku, ki sklene naročniški paket z
zakupnino, v katerem se mu dodeli za posa-
mezno obračunsko obdobje določeno šte-
vilo minut (npr. 60, 100, 200, 500, 800
…), WWI dodeli prvi dan obračunskega ob-
dobja celotno število minut, ki naročniku
pripadajo v tem obračunskem obdobju v
skladu z izbranim naročniškim paketom na
naročniški račun. Izjema je prvo obračun-
sko obdobje, v katerem je bilo sklenjeno
naročniško razmerje, v katerem WWI dodeli
naročniku na njegov naročniški račun pro-
porcionalno število minut. Proporcionalno
število minut se izračuna tako, da se število
minut določenega naročniškega paketa
pomnoži s številom naročniških dni v prvem
obračunskem obdobju in deli s številom
vseh dni v obračunskem obdobju. Naročni-
ku se neporabljene minute iz preteklega
obračunskega obdobja prenesejo v nasled-
nje obračunsko obdobje, razen če je za
posamezni naročniški paket to izključeno.
Neporabljene minute iz preteklega obračun-
skega obdobja se prenesejo v naslednje
obračunsko obdobje z omejitvijo, da število
prenesenih minut in na novo dodeljenih mi-
nut ne presežeta dvakratnika minut, ki pri-
padajo naročniku za obračunsko obdobje v
skladu z izbranim naročniškim paketom,
ostale neizkoriščene minute pa dokončno
zapadejo. (Primer: Paket VEGA 100 vklju-
čuje 100 dodeljenih minut. V začetku obra-
čunskega obdobja je lahko število minut naj-
več 200.)

Prehod iz višjega naročniškega paketa
na nižjega (prehod iz paketa z večjim števi-
lom dodeljenih minut na paket z manjšim
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številom dodeljenih minut) je možen pod
pogojem, da ima naročnik sklenjeno naroč-
niško razmerje za obstoječi višji paket vsaj
4 mesece, in da ima do WWI poravnane vse
obveznosti iz naročniškega razmerja. Pre-
hod iz višjega naročniškega paketa na nižje-
ga je možen samo enkrat v času trajanja
aneksa k naročniški pogodbi. Ob prehodu
je potrebno obvezno izpolniti zahtevek za
spremembe.

Prehod na nižji naročniški paket stopi v
veljavo s prvim dnem obračunskega obdob-
ja, ki sledi obračunskemu obdobju, v kate-
rem je bil pravilno izpolnjen zahtevek prejet.

Ob prehodu iz višjega naročniškega pa-
keta na nižjega se zaračuna na prvem na-
slednjem računu polovica zneska določe-
nega v 9. členu aneksa k pogodbi o skleni-
tvi naročniškega razmerja (pogodbena ka-
zen), ob morebitni predčasni prekinitvi
naročniške pogodbe pa ostane za plačilo
še druga polovica pogodbene kazni.

Ob prehodu iz višjega naročniškega pa-
keta na nižjega, število neporabljenih minut
višjega naročniškega paketa v celoti zapa-
de, WWI pa naročniku na dan veljavnosti
prehoda na nižji naročniški paket dodeli na
naročniški račun število zakupljenih minut
za nižji naročniški paket.

Prehod iz nižjega naročniškega paketa
na višji naročniški paket (prehod iz paketa
z manjšim številom dodeljenih minut na
paket z večjim številom dodeljenih minut)
je možen s podpisom zahtevka za spre-
membe.

Prehod na višji tarifni plan stopi v veljavo
prvi dan novega obračunskega obdobja v
mesecu, po prejemu pravilno izpolnjenega
zahtevka.

Ob prehodu iz nižjega naročniškega pa-
keta na višjega, WWI naročniku na dan ve-
ljavnosti prehoda na višji tarifni plan dodeli
na naročniški račun še dodatno število za-
kupljenih minut za višji tarifni plan.

Račun za opravljene storitve
WWI izstavi zbirni račun po naslednjih

skupinah storitev:
– priključnina
– mesečna naročnina,
– roaming klici,
– nacionalni klici,
– mednarodni klici,
– posredovanje roaming klicev,
– SMS sporočila,
– dodatne storitve,
– druge storitve in stroški.
Če ima naročnik sklenjenih več naročni-

ških razmerij, se za vsako posamezno na-
ročniško razmerje izstavi ločen zbirni račun.

Na podlagi pisne zahteve naročnika mu
bo WWI zagotovil specifikacijo z razčlenje-
nimi klici (račun z izpisom pogovorov), ki bo
dovolj podrobna, da omogoči preverjanje
računa za uporabo storitev ali posameznih
klicev, ki pa ne obsega tistih dohodnih kli-
cev, ki se ne zaračunajo naročniku, klicev
na brezplačne telefonske številke in na šte-
vilke za klic v sili.

Naročnik plača WWI stroške za opravlje-
no specifikacijo po veljavnem ceniku.

Specifikacija za nazaj se lahko izda naj-
več za zadnja 3 obračunska obdobja. Po-
datke posreduje WWI pisno s priporočeno
pošto in izključno naročniku. Zahteva po
specifikaciji ne zadrži plačila računa.

Dolžnost plačila
Naročnik je dolžan redno in pravočasno

poravnati obveznosti do WWI in poskrbeti
za natančno izvedbo plačila s pravilno na-
vedbo vseh potrebnih podatkov.

Obveznost plačila nastopi na podlagi
prejema računa WWI. Naročnik mora po-
ravnati celotno vsoto, navedeno na računu
v roku 15 dni od izdaje računa. WWI lahko
določi krajši rok plačila. Vse zapadle, pa
ne plačane obveznosti bremenijo naročni-
ški račun.

V primeru, če naročnik ne dobi računa
za opravljeno storitev v roku 10 dni po kon-
cu obračunskega obdobja je dolžan to pi-
sno sporočiti operaterju. V kolikor tega ne
stori se šteje, da je račun prejel.

Če naročnik ne poravna zapadle obvez-
nosti obračunane na rednem mesečnem ra-
čunu, mu WWI pošlje pisni opomin v kate-
rem ga pozove, da zapadlo obveznost po-
ravna v dodatnem roku šestih dni.

V primeru, da naročnik tudi v naknad-
nem roku ne poravna zapadle obveznosti
bodo v roku 3 do 6 dni od preteka naknad-
nega roka za plačilo, onemogočeni vsi nje-
govi odhodni klici in storitve, o čemer bo
predhodno obveščen z SMS.

Če naročnik tudi v tem primeru ne porav-
na zapadle obveznosti, bo v roku 10 do 13
dni v celoti izključen iz omrežja in sicer, če
tehnične možnosti to dopuščajo le za izvaja-
nje neplačane storitve, o čemer bo predho-
dno pisno obveščen.

V primeru, da naročnik plača zapadle
obveznosti po v opominu navedenem roku,
je dolžan potrdilo o plačilu posredovati WWI
in sicer po pošti ali po telefaksu št. 070
888 889, poslano oddelku za pomoč upo-
rabnikom. WWI naročnika na podlagi po-
sredovanega potrdila ponovno priklopi na
GSM omrežje, stroške priključitve nosi na-
ročnik. V primeru, da naročnik potrdila ne
posreduje, WWI ne prevzema odgovornosti
za katerekoli neizkoriščene ugodnosti, pri-
dobljene v času trajanja naročniškega ra-
zmerja.

Po poplačilu vseh nastalih obveznosti do
WWI (tudi v primeru, da še niso zapadle v
plačilo), priklopi naročnika na njegove stro-
ške nazaj na GSM omrežje.

Naročnik je WWI dolžan poravnati vse
stroške izterjave njegovih nastalih obvezno-
sti v skladu z veljavnim cenikom WWI in
stroškovnikom pooblaščene  družbe za
opravo izvršbe oziroma izterjave.

Naročnik je dolžan poravnati tudi plačila
za storitve, nastale zaradi uporabe SIM kar-
tice s strani uporabnika. V primeru uniče-
nja, izgube, zlorabe ali kraje SIM kartice, je
naročnik dolžan poravnati tiste storitve, ki
so bile opravljene do 24 ur od trenutka, ko
je WWI prejel pisno naročnikovo obvestilo o
uničenju, izgubi, kraji, drugi odtujitvi.

6) Uničenje, kraja in izguba SIM karti-
ce

Naročnik je dolžan nemudoma (v roku 1
ure) sporočiti oddelku za pomoč uporabni-
kom vsako napako ali poškodbo, kakor tudi
izgubo ali krajo SIM kartice in ob tem nave-
sti številko SIM kartice. V primeru uničenja,
izgube, zlorabe ali kraje SIM kartice, mora
to še potrditi pisno v roku 24 ur od sporoči-
la kraje ali izgube.

Na podlagi naročnikovega obvestila o
uničenju, napaki, poškodbi, kraji, izgubi ali
drugi odtujitvi kartice bo WWI onemogočil
naročniku vse odhodne storitve, izven ozem-
lja Republike Slovenije pa tudi vse dohodne
storitve.

V primeru, da naročnik pisnega obvestila
ne posreduje v 24 urah, lahko ponovno ne-
moteno uporablja vse storitve GSM omrežja.

Naročnik je dolžan plačati vse storitve in
stroške, nastale do trenutka, ko je WWI pre-
jel pisno obvestilo o uničenju, napaki, po-
škodbi, kraji, izgubi ali drugi odtujitvi SIM
kartice.

7) Zloraba SIM kartice
Operater ima pravico preveriti, ali SIM

kartico uporablja nepooblaščena oseba.
Če operater tudi po opravljenem prever-

janju sumi, da SIM kartico uporablja nepoo-
blaščena oseba, ima pravico začasno izklo-
piti SIM kartico iz omrežja.

V interesu varovanja potrošnikovih kori-
sti bo operater začasno izklopljeno SIM kar-
tico ponovno priključil na omrežje na naroč-
nikovo pisno zahtevo.

8) Uporaba SIM kartice s strani upo-
rabnika

SIM kartico lahko uporablja samo naroč-
nik ali uporabnik. Uporabnik lahko uporab-
lja SIM kartico le, če je tako navedeno v
naročniški pogodbi ali če ima izrecno pisno
dovoljenje naročnika in ga je naročnik po-
sredoval oddelku za naročnike s priporoče-
no pošto. Naročnik lahko dovoli uporabo
SIM kartice uporabniku le, če WWI s tem ni
oteženo zagotavljanje storitev po pogodbi.

Naročnik je samostojno in izključno od-
govoren za povračilo stroškov, nastalih za-
radi uporabe SIM kartice s strani tretje ose-
be.

9) Pogoji za izklop iz omrežja in po-
goji za prenehanje naročniškega ra-
zmerja

Izklop iz omrežja
WWI je upravičen do celotnega ali del-

nega izklopa posameznega naročnika iz
omrežja v naslednjih primerih:

1. Če na strani naročnika nastopijo dej-
stva, oziroma so ugotovljena dejstva, kot so
definirana v 4. točki teh SPP, v podpoglavju
z naslovom Odklonitev zahteve po sklenitvi
naročniškega razmerja oziroma če preneha
izpolnjevati pogoje za sklenitev naročniške-
ga razmerja.

2. če je naročnik v zamudi s plačilom po
pogodbi in sicer po preteku roka, določe-
nem v poslanem pisnem opominu.

3. če je naročnik prekoračil povprečno
stanje na naročniškem računu, na način in
pod pogoji, navedenimi v podpoglavju z na-
slovom Stanje na računu.

4. Če naročnik krši bistvene določbe
teh SPP, še posebej tiste, ki služijo varnosti
ter funkcionalni nemotenosti omrežja, ka-
kor tudi tistih določb, ki služijo varnosti tre-
tjih oseb.

5. Kadar je to potrebno zaradi varovanja
naročnikovih interesov ali preprečevanja zlo-
rab.

6. WWI lahko prepreči uporabo storitev
v lastnem omrežju, kakor tudi omrežjih tujih
operaterjev, če WWI ali tuj operater ugotovi,
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da se SIM kartica uporablja v mobilnem te-
lefonu, ki je ukraden, zlorabljen ali odtujen
na protipraven način. WWI bo tako ravnal v
primeru prijave uničenja, izgube ali kraje
SIM kartice.

7. WWI izklopi naročnika iz omrežja v
vseh primerih prenehanja naročniškega ra-
zmerja, tako da se šteje, da je SIM kartica
onemogočena v trenutku prenehanja naroč-
niškega razmerja.

Prenehanje naročniškega razmerja
1. Naročniško razmerje preneha z izte-

kom dogovorjenega časa.
2. Naročniško razmerje lahko kadarkoli

sporazumno preneha. V takem primeru pre-
neha naročniško razmerje z iztekom tistega
obračunskega obdobja, v katerem sta se
WWI in naročnik sporazumela o preneha-
nju.

3. Naročnik lahko kadar koli pisno s pri-
poročeno pošto odpove naročniško razmer-
je. Odpovedni rok je 30 dni. Naročnik mora
do izteka odpovednega roka dostaviti SIM
kartico na WWI. V primeru, da SIM kartice
do izteka odpovednega roka ne vrne, je
dolžan povrniti vso škodo in stroške, ki so
nastali WWI. WWI zaračuna storitve in stro-
ške, opravljene oziroma nastale do izteka
odpovednega roka.

4. WWI lahko takoj odstopi od naročni-
ške pogodbe:

– če ugotovi, da naročnik krši določila
SPP, naročniške pogodbe ali druga določi-
la veljavnih predpisov s področja telekomu-
nikacij,

– če naročnik v roku, določenem v pisnem
opominu ne poravna računa oziroma zapadlih
obveznosti iz naročniškega razmerja.

– če naročnik ne posreduje sprememb
podatkov, ki so pogoj za sklenitev naročni-
škega razmerja (sprememba prebivališča,
zaposlitve, sprememba v zvezi z računi, pre-
ko katerih posluje ter sprememba drugih
pogojev, ki so bistveno vplivali na odločitev
za sklenitev naročniškega razmerja). Vse fi-
nančne posledice, nastale zaradi nepravo-
časnega javljanja sprememb, bremenijo na-
ročnika.

– če naročnik ne izpolni drugih obvez-
nosti po teh SPP oziroma veljavnih predpi-
sih.

Naročniško razmerje preneha z dnem
izklopa naročnika iz omrežja. WWI pisno
obvesti naročnika o prenehanju naročniške-
ga razmerja.

5. Naročniško razmerje avtomatično pre-
neha, če naročnik ki je fizična oseba umre
ali izgubi poslovno sposobnost. V obeh pri-
merih lahko vstopi v naročniško razmerje
družinski član naročnika. Družinski član lah-
ko vstopi v naročniško razmerje v 14 dneh
od dneva, ko WWI prejme pravno veljavno
dokazilo o smrti oziroma izgubi poslovne
sposobnosti naročnika.

6. Naročniško razmerje avtomatično pre-
neha, če naročnik, ki je pravna oseba, pre-
neha obstajati oziroma je nad njim začet
stečajni postopek, postopek likvidacije ali
postopek izbrisa iz sodnega registra. V pri-
meru nad naročnikom začetega postopka
prisilne poravnave, naročniško razmerje pre-
neha, razen če se WWI z naročnikom dogo-
vori drugače.

7. Naročniško razmerje avtomatično pre-
neha tudi v primeru, da je naročnikov pri-

ključek na željo naročnika izklopljen iz omre-
žja neprekinjeno več kot 4 mesece.

V primeru prenehanja naročniškega ra-
zmerja WWI ne vrača denarja za katerekoli
neizkoriščene nedenarne ugodnosti, pri-
dobljene v času trajanja naročniškega ra-
zmerja, prav tako pa takšne ugodnosti niso
prenosljive na drug naročniški račun.

10) Dolžnost obveščanja
Naročnik mora najkasneje v roku 5 dni

pisno obvestiti WWI o spremembah podat-
kov, ki so pomembni za sklenitev naročni-
škega razmerja, med drugim zlasti: osebno
ime (firmo), ter druge označbe pod katerimi
je naročnik voden v poslovnih dokumentih
pri WWI, kakor tudi spremembo naslova (se-
deža), spremembo računa, prek katerega
posluje, registrsko številko  družbe….

Naročnik je dolžan predložiti dokumen-
te, iz katerih so razvidni novi podatki, ki jih
navaja.

V kolikor naročnik ne izpolni dolžnosti iz
prejšnje določbe, se računi, kakor tudi dru-
ga pomembna sporočila poslana naročniku
s strani WWI na nespremenjeni naslov, ozi-
roma na podlagi nespremenjenih podatkov,
štejejo za prejeta.

11) Reševanje sporov oziroma ugo-
vori naročnika zoper izstavljeni račun

Naročnik ima pravico do pisne reklama-
cije vsakega računa, ki je izstavljen s strani
WWI, v roku 15 dni od datuma prejema
računa, in sicer pisno s priporočeno pošto
ali po telefaksu št. 070 888 889, poslano
oddelku za pomoč uporabnikom (Customer
Care).

WWI bo na ugovor naročnika pisno od-
govoril v roku 15 dni. Ugovor zoper izstav-
ljeni račun ne zadrži dolžnosti plačila po tem
računu, v roku kot je naveden na računu. O
ugovoru naročnika zoper izstavljeni račun
odloči oddelek za pomoč uporabnikom.

V primeru, da je ugovor naročnika ute-
meljen, bo WWI naročniku izplačal razliko
preveč plačanega zneska. Zgoraj omenje-
no izplačilo se bo praviloma opravilo tako,
da bo WWI na omenjeni znesek z zgoraj
navedenimi obrestmi naročniku priznal do-
bropis na njegovem naročniškem računu, ki
se bo upošteval ob naslednjem plačilu.

V kolikor WWI ne ugodi naročnikovemu
ugovoru ali o njem ne odloči v 15 dneh po
njegovem prejemu, sme naročnik vložiti pri-
tožbo na Agencijo.

WWI se zavezuje, da v primeru vložitve
ugovora ali pritožbe ne bo izklopil naročnika
iz omrežja, oziroma mu prenehal zagotavlja-
ti storitve, če je naročnik v roku poravnal
nesporni del računa ali del terjatve iz spor-
nega računa v višini povprečnega nespor-
nega zneska plačil za iste storitve zadnjih
treh obračunskih obdobij pred izdajo spor-
nega računa.

Za reševanje sporov iz naročniške po-
godbe sklenjene med naročnikom in WWI
je pristojno sodišče v Ljubljani.

12) Varstvo osebnih podatkov
WWI se zavezuje varovati osebne podat-

ke naročnika, do katerih ima dostop na pod-
lagi sklenjene naročniške pogodbe.

WWI od naročnikov zahteva predložitev
tistih osebnih dokumentov in podatkov, ki

so pogoj, da pooblaščene osebe WWI pre-
verijo pogoje za sklenitev naročniškega ra-
zmerja določene v podpoglavju z naslovom
Pogodbene stranke.

Za namene oglaševanja storitev WWI je
posredovanje podatkov naročnika v javnosti
možno le ob predhodnem pisnem soglasju
naročnika.

WWI je upravičen razkriti osebne podat-
ke naročnika tretjim osebam, z namenom
identificiranja naročnika, oziroma ugotavlja-
nja naročnikove kreditne sposobnosti ali če
je tako zahtevano z odredbo sodišča.

WWI zbira o naročnikih naslednje podat-
ke:

1. priimek in ime oziroma firmo naročni-
ka in njeno organizacijsko enoto,

2. dejavnost naročnika na njegovo željo,
3. naslov naročnika,
4. telefonsko številko,
5. na željo naročnika akademski naslov

pred imenom in poklic za imenom naročni-
ka,

6. na podlagi dodatnega plačila še do-
datne podatke, če to želi naročnik in se s
tem ne poseže v pravice tretjih,

7. davčno številko in EMŠO za fizično
osebo ter davčno in matično številko za
pravno osebo,

8. druge informacije, potrebne za skle-
nitev naročniškega razmerja.

Te podatke lahko WWI uporablja le za:
1. sklepanje, izvajanje, spreminjanje in

prekinitev pogodbe z naročnikom,
2. zaračunavanje storitev,
3. pripravo in izdajanje imenikov naroč-

nikov skladno z Zakonom o telekomunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 30/01).

WWI lahko izda imenik naročnikov v elek-
tronski obliki. Pri tem objavi podatke iz 1.
do 4. točke prejšnje določbe teh SPP, v
kolikor naročnik temu ne nasprotuje. Na že-
ljo naročnika WWI objavi tudi podatke iz 5.
do 7. točke prejšnje določbe.

Naročnik lahko zahteva popravo, spre-
membo, izbris ali ponoven vpis vseh ali le
dela svojih podatkov.

WWI posreduje enkrat letno podatke iz
prve do četrte točke petega odstavka te
odločbe javnim službam za sestavo javnega
telefonskega imenika, vendar samo tiste po-
datke, katerih objave naročniki niso naspro-
tovali.

Podatki o naročniku se lahko objavijo v
imeniku samo na podlagi pisnega soglasja
naročnika. Če naročnik ne poda svojega
pisnega soglasja, se šteje, da naročnik
nasprotuje objavi podatkov o sebi.

13) Povračila naročniku zaradi ne-
ustreznih storitev

WWI zagotavlja raven kakovosti storitev v
skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki
urejajo storitve.

V kolikor WWI ne zagotovi ravni stori-
tve določene v prejšnjem odstavku, je na-
ročnik na zahtevo upravičen zahtevati po-
vračilo.

Pritožba naročnika, v kateri uveljavlja ozi-
roma zatrjuje, da raven kakovosti ne ustre-
za, se vloži v 15 dneh od dneva, ko je
naročnik ugotovil motnje oziroma neustrez-
no raven kakovosti storitev. Naročnik po-
sreduje WWI pritožbo pisno s priporočeno
pošto naslovljeno na Oddelek za pomoč
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uporabnikom. WWI o pritožbi naročnika
odloči v 7 dneh po njenem prejemu.

Najvišji znesek višine povračil naročni-
kom je določen v naročniški pogodbi.

Družba WWI ne odgovarja za povzroče-
no škodo in nastale stroške naročniku, če
WWI motnje pri naročnikovi uporabi storitev
brez svoje krivde ni mogel preprečiti ali od-
praviti in se jim tudi ne izogniti.

Družba WWI ne odgovarja za povzroče-
no škodo, ki izhaja iz neprimerne, nepravil-
ne ali neustrezne uporabe mobilnega tele-
fona ali opreme s strani naročnika.

14) Skrb za naročnika
WWI zagotavlja neprekinjeno delovanje

oddelka za pomoč uporabnikom (Customer
Care).

Oddelek za pomoč uporabnikom preje-
ma prijavo sporočil, obravnava zahteve na-
ročnikov glede storitev, kakovosti, reklama-
cij računov in morebitnih napak, svetuje o
problemih v delovanju omrežja in posreduje
podatke o naročnikih. Oddelek za pomoč
uporabnikom je dosegljiv po telefonu vse
dni v tednu, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Oddelek za pomoč uporabnikom se odzove
na vsak klic najkasneje v 30 sekundah in
odpravi napako nemudoma oziroma v naj-
krajšem možnem času. Vsi klici naslovljeni
na oddelek za pomoč uporabnikom se zvoč-
no snemajo.

WWI zagotavlja brezplačne klice iz la-
stnega omrežja na številki 112 in 113.

Te klice WWI zagotavlja tudi če je SIM
kartica blokirana.

WWI zagotavlja in objavlja številke za stike
z naročniki in prijavo motenj ter pošiljanje
SMS sporočil iz lastnega omrežja v oddelek
za pomoč uporabnikom (Customer Care).

15) Osnovna priporočila naročniku
WWI naročniku priporoča uporabo iz-

ključno tistih mobilnih telefonov (s pripada-
jočo opremo), katerih uporabnost in tehnič-
ne značilnosti so v skladu z veljavnimi pred-
pisi Republike Slovenije in v skladu z navo-
dili proizvajalca ter pod stalnim naročnikovim
nadzorom.

Naročnik je dolžan SIM kartico in vse
podatke (PIN kodo, PUK kodo) ter elemen-
te, ki omogočajo uporabo mobilnega tele-
fona oziroma storitev po naročniški pogodbi
ali iz drugega naslova, skrbno varovati pred
tretjimi tako, da je tretjim onemogočena ne-
pooblaščena raba oziroma zloraba mobil-
nega telefona oziroma storitev po naročni-
ški pogodbi ali iz drugega naslova.

Pri uporabi mobilnega telefona v vozilu
je zaradi večje varnosti in po Zakonu o var-
nosti v cestnem prometu obvezna vgradnja
dodatnega pribora, ki omogoča prostoroč-
no telefoniranje in zagotavlja tudi boljšo kva-
liteto signala.

Delovanje mobilnega telefona lahko
moti druge naprave in ljudi, zaradi česar
naj naročnik ne uporablja mobilnega tele-
fona na mestih, kjer bi bile takšne motnje
možne in na mestih, kjer je uporaba mo-
bilnega telefona prepovedana (v letalih,
bolnišnicah, avtobusih,...), ali pa bi pred-
stavljala nepotrebno motenje ostalih pri-
sotnih ljudi.

Western Wireless International,
družba za telekomunikacije d.o.o.

Objave gospodarskih
družb

Ob-83863
Uprava družbe Restavracija Iskra Kranj,

Gostinske storitve in trgovina, d.d., Savska
loka 1, Kranj, seznanja v skladu z drugim
odstavkom točke m 533. člena Zakona o
gospodarskih družbah upnike, da imajo pra-
vico zahtevati zavarovanje za njihove neza-
padle, negotove ali pogojne terjatve, če je
zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihove
terjatve in če tako zavarovanje zahtevajo v
šestih mesecih po objavi vpisa delitve v re-
gister.

Restavracija Iskra, d.d., Kranj

Javne prodaje delnic

Ob-83937
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objav-
lja

ponudbo za prodajo delnic
Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Prodajalec: Iskra Stikalni elementi,
d.d., Predstruge 29, 1312 Videm Dobre-
polje.

Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 2,400.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Avtomerkur Vozila, d.o.o.,

Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 6 delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 2,500.000 SIT po delni-

ci; v primeru, da bi bilo več zainteresiranih,
ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo ce-
no.

Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d. namenjena obstoječim delničar-
jem 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.

Zavarovalnica Triglav d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-83745
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, z dne 9. 12. 2002

direktor družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, vpisane v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/23430/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani viši-

ni 33,500.000 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 26,800.000 SIT tako, da
osnovni kapital družbe znaša 6,700.000
SIT.

Direktor družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

PIL 2 inženiring, d.o.o., Grosuplje

Ob-83839
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe ASTEC d.o.o. Ljubljana z
dne 11. 12. 2002 direktor družbe ASTEC
d.o.o. Ljubljana, ki je vpisana v sodni regi-
ster Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/10961/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini

137,155.600 SIT se zaradi prevelikega ob-
sega kapitala glede na dejavnost družbe zni-
ža za znesek 107,155.600 SIT tako, da
osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša
30,000.000 SIT.

Direktor družbe ASTEC d.o.o. Ljubljana
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

ASTEC d.o.o. Ljubljana

Ob-83984
V skladu s 445. členom Zakona o gos-

podarskih 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

Ob-84149
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Salco Pohištvo Izvoz Uvoz
d.o.o. Ljubljana, Koprska 94, Ljubljana, z
dne 28. 12. 2001 direktor družbe Salco
d.o.o., vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod vložkom 1/25202/
00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani viši-

ni 157,988.000 SIT se zaradi prevelikega



Stran 8512 / Št. 110-112 / 20. 12. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 113,374.000 SIT tako, da
osnovni kapital družbe znaša 44,614.000
SIT.

Direktor družbe Salco d.o.o. poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Salco d.o.o. Ljubljana

Sklici skupščin

Ob-83831
Direktor Pooblaščene investicijske dru-

žbe Krona Senior d.d. na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in na podlagi 10.4.2.
točke Statuta pooblaščene investicijske dru-
žbe Krona Senior d.d. Ljubljana sklicuje

10. sejo skupščine,

ki bo dne 30. 1. 2003 ob 10. uri na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, 8.
nadstropje, mala sejna dvorana z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine Hvale Stanko in preštevalki gla-
sov Mateja Šketa Puklek in Darja Oven Ko-
lenc. Seji prisostvuje notarka Nada Kumar.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta
na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi poteka mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta skup-
ščina s 4-letnim mandatom s pričetkom 11.
2. 2003, izvoli nove člane nadzornega sve-
ta družbe PID Krona Senior d.d. in sicer:
Svetko Kobal, Stanko Hvale, Alojz Cuznar,
Janez Winkler, Samo Primožič, Roman Mazi
in Franc Žmavc.

4. Informacija o poslovanju družbe v po-
slovnem letu 2002 in o predvidenih aktivno-
stih v zvezi s preoblikovanjem PID Krona
Senior d.d.

Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poo-

blaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s 10.4.2. točko Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Se-
nior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
27. 1. 2003. Skladno s točko 10.1. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Se-
nior d.d. število glasov posameznega delni-
čarja določajo glasovi delnic, ki so po evi-
denci v delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni
pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana med
10. in 12. uro.

PID Krona Senior d.d.
direktor Jože Tepina

Ob-83850
Na podlagi 8.3 člena statuta družbe La-

meta d.d., uprava – direktor družbe sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Lameta delniška družba

pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 23. 1. 2003 ob 12. uri v

prostorih Poklicno gasilskega reševalnega
servisa, Cesta železarjev 35, Jesenice z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Petra Fili-
pič Špiler. Za verifikacijsko komisijo se ime-
nujejo Gregor Plahuta, Vister Aljoša in Zu-
pan Simona.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Svetina.

2. Seznanitev skupščine s poročilom o
računovodskih izkazih za leto 1998, sezna-
nitev skupščine s poročilom o reviziji raču-
novodskih izkazov za leto 1999, seznanitev
skupščine s poročilom o reviziji računovod-
skih izkazov za leto 2000 in seznanitev
skupščine s poročilom o reviziji računovod-
skih izkazov za leto 2001 ter podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
Lameta d.d.

Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe sprejme na znanje

informacijo o poročilu o računovodskih iz-
kazih družbe Lameta d.d. za poslovno leto
1998.

2. Skupščina družbe sprejme na znanje
informacijo o poročilu o reviziji računovod-
skih izkazov družbe Lameta d.d. za poslov-
no leto 1999.

3. Skupščina družbe sprejme na znanje
informacijo o poročilu o reviziji računovod-
skih izkazov družbe Lameta d.d. za poslov-
no leto 2000.

4. Skupščina družbe sprejme na znanje
informacijo o poročilu o reviziji računovod-
skih izkazov družbe Lameta d.d. za poslov-
no leto 2001.

5. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo:

– Osovnikar Ljubo, Frankovo naselje 87,
Škofja Loka,

– Ravnik Marjan, Kamnje 21, Bohinjska
Bistrica,

– Šulc Milan, C. maršala Tita 96, Jeseni-
ce,

– Erjavec Stanislav, Breznica 42, Žirov-
nica,

– Brajič Nikola, Ul. F. Benedičiča 7, Je-
senice,

– Repovž Erika, C. Toneta Tomšiča 50,
Jesenice,

– Štros Bernarda, Blejska Dobrava 97,
Jesenice,

– Cuznar Sonja, Lipce 62, Blejska Do-
brava,

– Uršič Marjan, Alpska c. 22, Lesce.
4. Določitev višine sejnine za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se za udeležbo na seji nadzornega sveta
izplača sejnina v višini 10.000 SIT, predse-

dniku nadzornega sveta se za udeležbo na
seji nadzornega sveta izplača sejnina v viši-
ni 15.000 SIT. Predsedniku in članom nad-
zornega sveta se povrne tudi potne stroške
za prisotnost na seji v višini kilometrine, ve-
ljavne v času, ko je bila seja razpisana.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe Lameta d.d. za poslovno leto 2002.

Za revizijo računovodskih izkazov dru-
žbe Lameta delniška družba pooblaščenka
d.d., Jesenice se imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Neuber-
gerjeva ulica 30.

Gradiva, o katerih bo odločala skupšči-
na družbe, vključno z letnimi poročili uprave
za leta 1998, 1999, 2000 in 2001, so
delničarjem na razpolago in vpogled, in si-
cer na naslovu Cesta Borisa Kidriča 44,
Jesenice, od 16. 12. 2002 dalje vsak de-
lovni dan od 10. do 12. do ure.

Na zasedanju skupščine družbe lahko
sodelujejo zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci delničarjev, ki se izkažejo z veljav-
nim pooblastilom.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in pooblaščenci delničarjev morajo svojo
udeležbo na skupščini pisno najaviti najka-
sneje 3 dni pred dnevom skupščine na se-
dežu uprave družbe in shraniti svoja poobla-
stila na sedežu uprave družbe najkasneje
do vključno 20. 1. 2003.

Delničarje pozivamo, da najkasneje v 8
dneh po prejemu vabila na sejo skupščine
upravi družbe podajo morebitne nasprotne
predloge.

Kolikor skupščina družbe ob uri sklica
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13. uri. Ob ponovnem zasedanju
bo skupščina družbe veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Lameta, d.d. Jesenice
uprava- direktor
Ludvik Bergles

Ob-83882
Na podlagi določil 7.3 točke Statuta Go-

stinskega podjetja »Trojane« d.d., Trojane
11, sklicuje uprava družbe

11. sejo skupščine
GP »Trojane« d.d.,

ki bo 28. 1. 2003 ob 17. uri v prostoru
restavracije družbe, Trojane 11.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti, sprejem dnevnega re-
da ter ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.

2. Sprejem sklepa pooblastila upravi za
nakup lastnih delnic.

Uprava in nadzorni svet družbe pod 2.
točko dnevnega reda 11. zasedanja skup-
ščine delniške družbe GP Trojane d.d. –
pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic,
predlagata skupščini sprejem naslednjega
sklepa: skupščina družbe pooblašča upra-
vo, da v skladu z osmo alineo prvega od-
stavka 240. člena ZGD lahko pridobiva la-
stne delnice, katerih skupni nominalni zne-
sek ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
tala.

Najvišja nakupna cena ne sme biti višja
od 60% knjigovodske vrednosti delnice na
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dan nakupa, najnižja cena pa ne sme biti
nižja kot je nominalna vrednost delnice dru-
žbe. Vir za odkup delnic se zagotavlja v
skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah. Pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa na seji skupščine.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnega skle-
panja o zmanjšanju osnovnega kapitala v
soglasju z nadzornim svetom.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječih del-
ničarjev v soglasju z nadzornim svetom.

3. Sprejem sprememb statuta Gostin-
skega podjetja Trojane d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta Go-
stinskega podjetja »Trojane« d.d.

4. Sprejem Poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe poslovnika
o delu skupščine.

Popolno gradivo za 11. sejo skupščine
je delničarjem na vpogled vsak dan v tednu
(razen sobote in nedelje), in sicer od 10. do
14. ure v pisarni računovodstva družbe v
upravni zgradbi, na Trojanah 11.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji družbe oziroma njihovi za-
koniti zastopniki oziroma pooblaščenci. Za
udeležbo na zasedanju skupščine in za ure-
sničitev glasovalne pravice je potrebna pred-
hodna pisna najava, ki mora biti dostavljena
upravi družbe najkasneje tri dni pred začet-
kom zasedanja družbe. Če se namesto del-
ničarja udeležijo zasedanja skupščine nji-
hovi pooblaščenci, mora biti pisno poobla-
stilo dostavljeno upravi družbe najkasneje
tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.

Pol ure pred začetkom zasedanja skup-
ščine se bodo udeleženci zasedanja prijavili
v tajništvu družbe, v upravni zgradbi, Troja-
ne 11, kjer bodo podpisali prejem glasov-
nic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor. Ob 17.30 bo v
istem prostoru ponovljena 11. seja skupšči-
ne z istim dnevnim redom (2. sklic). Na
ponovnem zasedanju bo skupščina sklep-
čna ter bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

GP »Trojane« d.d.
uprava družbe

Ob-83928
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in v skladu s statutom del-
niške družbe AMA, trgovina in storitve d.d.,
Ložnica 53A, Žalec, uprava in nadzorni svet
družbe objavljata in sklicujeta

4. skupščino
delničarjev družbe AMA d.d.,

ki bo v sredo, 29. januarja 2003 ob 13.
uri v kolegijski sobi družbe Juteks d.d. na
Ložnici 53A.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Za predsednico skupščine se izvoli Bre-

da Hladnik, za preštevalki glasov se izvolita
Jelka Štorman in Alenka Gobec. Na skup-
ščini sodeluje vabljeni notar.

2. Prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku.

Predlog sklepa: delničarji družbe AMA,
trgovina in storitve d.d., Ložnica 53A, Ža-
lec, sprejmejo sklep o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku in njenem izbrisu
iz sodnega registra.

Premoženje družbe se med delničarje
družbe razdeli v skladu z njihovim deležem
v osnovnem kapitalu družbe. Premoženje
se med delničarje razdeli v obliki denarja in
delnic, ki so v lasti družbe.

Ta sklep velja pod pogojem, da vsi delni-
čarji podajo izjavo v skladu s prvim odstav-
kom 394. člena ZGD do 7. 2. 2003, kar po
pooblastilu skupščine preveri direktor druž-
be.

3. Sklep o likvidaciji družbe.
Predlog sklepa: delničarji družbe AMA,

trgovina in storitve d.d., Ložnica 53A, Ža-
lec, sprejmejo sklep, da v primeru, če vsi
delničarji družbe do 7. 2. 2003 ne podajo
izjave v skladu s prvim odstavkom 394. čle-
na ZGD družba preneha po izvedenem likvi-
dacijskem postopku, ki se začne z dnem
9. 2. 2003.

Družba preneha, ker v njenem okviru del-
ničarji ne morejo več uresničevati ciljev, za-
radi katerih je bila družba ustanovljena.

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od dneva objave sklepa. Družba nima del-
nic na prinosnika.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Mitja Zagoričnik, stan. Kidričeva 3, Žalec.

Skupščina za sprejem poročila o poteku
likvidacijskega postopka in sklepa o predlo-
gu za razdelitev premoženja pooblašča nad-
zorni svet družbe.

Premoženje se med delničarje razdeli v
obliki denarja in delnic, ki so v lasti družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure v času od
dneva objave do 29. januarja 2003.

Morebitne nasprotne predloge (z razum-
no obrazložitvijo v smislu ZGD) je treba spo-
ročiti upravi družbe v roku 7 dni od objave
tega sklica.

Delničarji oziroma pooblaščenci se lah-
ko udeležijo skupščine in uresničujejo svo-
jo glasovalno pravico pod pogojem, da svo-
jo udeležbo pisno najavijo upravi družbe naj-
kasneje do 27. 2. 2003, pooblaščenci mo-
rajo ob prijavi udeležbe priložiti tudi pisno
pooblastilo.

Glasovanje bo potekalo na podlagi gla-
sovnic, ki jih bodo udeleženci prejeli ob
vstopu v dvorano.

Delničarji – fizične osebe in pooblaščen-
ci se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom in potrdilom o številu
delnic, zastopniki delničarjev – pravnih oseb
pa z osebnim dokumentom, pooblastilom in
izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora biti pred ali ob začetku
skupščine predloženo družbi.

AMA, d.d., Žalec
uprava družbe

Ob-83929
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 31. člena statuta družbe
ravnatelj delniške družbe EGP Embalažne-
ga grafičnega podjetja d.d. Škofja Loka, skli-
cuje

11. skupščino delničarjev
EGP Embalažnega grafičnega

podjetja d.d. Škofja Loka,
ki bo v torek, 21. 1. 2003 ob 10. uri v

prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva
cesta 82, Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje notarka mag. Ni-
na Češarek. Ugotovi se sklepčnost skup-
ščine. Skupščina sprejme predlog za iz-
volitev predsednika skupščine in prešte-
valca glasov.

2. Odpoklic dosedanjih članov nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme naslednji sk-
lep: odpokliče se dosedanja člana nad-
zornega sveta Marka Koniča in Sama Sto-
niča. Članoma nadzornega sveta preneha
mandat z dnem sprejema tega sklepa.

3. Imenovanje novih članov nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme naslednji sk-
lep: za nova člana nadzornega sveta dru-
žbe se imenuje Matjaža Satlerja in Toneta
Černiča.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe

sprejme spremembe statuta družbe v pre-
dlaganem besedilu.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, vključno s pre-

dlaganimi spremembami statuta, je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od
9. do 12. ure.

Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD na dan 11. 1. 2003 ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem,
da najmanj tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zasto-
pniku ali po pooblaščencu. Pooblastilo
mora bit pisno in pred začetkom skupšči-
ne predloženo družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 25% zastopanega osnov-
nega kapitala.

EGP Embalažno grafično podjetje
d.d.,

Škofja Loka
Marko Mohar

ravnatelj družbe

Ob-83932
Na podlagi 18. člena Statuta Krekove

zavarovalnice d.d. in sklepa 5. seje nad-
zornega sveta Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana z dne 12. 12. 2002, uprava Kre-
kove zavarovalnice d.d., sklicuje

4. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril

Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo 21. 1. 2003 ob 9. uri, v prostorih

Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov
trg 1, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov, razglasitev sklepčno-
sti, imenovanje notarja in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa:
a) skupščina Krekove zavarovalnice

d.d. imenuje za predsednika skupščine
Franca Ješovnika;

b) notarski zapisnik skupščine bo se-
stavila notarka Nada Kumar;

c) skupščina potrdi predlagani dnevni
red.

3. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k let-
nemu poročilu, poročila notranje revizij-
ske službe za leto 2001 z mnenjem nad-
zornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa:
a) skupščina Krekove zavarovalnice d.d.

Ljubljana je seznanjena z letnim poročilom
o poslovanju za leto 2001 in pisno poroči-
lo nadzornega sveta k letnemu poročilu;

b) skupščina Krekove zavarovalnice
d.d. Ljubljana, se je seznanila z letnim
poročilom o notranjem revidiranju za leto
2001 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe bilančnega dobička, pokrivanju
izgube in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) ugotovljena revidirana izguba za leto

2001 iz naslova življenjskih zavarovanj
ostane nepokrita;

b) ugotovljena revidirana izguba za leto
2001 iz naslova ostalih zavarovanj ostane
nepokrita;

c) skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

5. Dopolnitve in spremembe statuta
Krekove zavarovalnice, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Krekove
zavarovalnice d.d., Ljubljana in čistopis
Statuta Krekove zavarovalnice d.d., Ljub-
ljana, v predloženem besedilu.

6. Povečanje osnovnega kapitala Kre-
kove zavarovalnice d.d.

Predlog sklepa:
a) osnovni kapital zavarovalnice se po-

veča z novimi vložki za 200,000.000 SIT
na 1.398,480.000 SIT;

b) za povečani kapital se izda 20.000
novih navadnih delnic, ki dajejo imetni-
kom pravice v skladu s statutom zavaro-
valnice. Nominalna vrednost ene delnice
je 10.000 SIT;

c) delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določbami statu-
ta;

d) ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. in 4. točki prvega odstav-
ka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 58/99);

e) obstoječi delničarji imajo, v sora-
zmerju z njihovimi deleži v osnovnem ka-
pitalu, prednostne pravice do vpisa novih
delnic v roku 14 dni od dneva sprejema
tega sklepa na skupščini Krekove zavaro-
valnice d.d., Ljubljana;

f) nove delnice se vplačajo v celoti v
denarju na transakcijski račun Krekove za-
varovalnice d.d., Ljubljana. Cena ene del-
nice je 10.000 SIT;

g) delnice je potrebno v celoti vplačati
najkasneje do 30. 4. 2002;

h) delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki;

i) skupščina prenaša pooblastilo za
spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila glede osnovnega ka-
pitala, na nadzorni svet družbe.

7. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

pooblašča upravo družbe, da kupuje v sk-
lad lastnih delnic z namenom umika kapi-
tala in z nameni, določeni v 1., 2., 3. in 6.
alinei 240. člena ZGD. Vir za pridobitev
lastnih delnic so rezerve za lastne deleže.
Uprava družbe lahko izključi predkupno
pravico pri nakupu ali prodaji obstoječim
delničarjem. Družba bo prodajala lastne
delnice po ceni, ki bo višja od 10.000 SIT
in nižja 15.000 SIT. Družba oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 10% osnovnega
kapitala. Uprava lahko umakne lastne del-
nice brez nadaljnjega sklepanja o zma-
njšanju osnovnega kapitala. Ta sklep velja
18 mesecev od dneva njegovega spreje-
ma.

8. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Kre-
kove zavarovalnice d.d., Ljubljana, za leto
2002 se imenuje revizor ITEO Abeceda.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

novega člana nadzornega sveta Franca
Ješovnika in Saša Lasiča.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in

uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan skupščine in ki najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupšči-
ni. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Skupščine se lahko udeležijo tudi člani
uprave in nadzornega sveta družbe.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar oziroma pooblaščenec ob
vstopu na skupščino. V primeru, da ob
napovedani uri skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne in v istih prostorih ob 9.15. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno prosimo vse udeležence skup-
ščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začet-
kom zasedanja skupščine, kjer bodo po-
trdili svojo prisotnost.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od dneva objave sklica
skupščine naprej, vsak delovni dan med
9. in 14. uro, v tajništvu Krekove zavaro-
valnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljublja-
na.

Krekova zavarovalnica d.d.
uprava družbe

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2002/00517 IZ-20609
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2002/00517 z dne 30. 10.
2002, v izvršilni zadevi upnice Banke Celje
d.d., Celje, zoper dolžnico Barborič Jožico
s.p., Psihološka svetovalnica, Stanetova 04,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnice v višini 7,477.881 SIT s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine, in sicer po-
slovnih prostorov št. 24, ki obsegajo pisar-
no v izmeri 18,55 m2 in pisarno v izmeri 35
m2, skupaj v izmeri 53,33 m2, ki so locirani
v I. nadstropju poslovnega objekta na naslo-
vu Stanetova 04 v Celju, katerega lastnica
je zastaviteljica Jožica Barborič, Ul. Alme
Karlin 52, Celje, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 7. 2002 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 10. 2002

Z 02/00523 IZ-20610
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00523 z dne 30. 10. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Ce-
lje, zoper dolžnika Klančišar Martina, Vrun-
čeva 31, Celje zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
35.097,74 EUR s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, in sicer stanovanja v stanovanj-
ski hiši na Vrunčevi 31, Celje, v izmeri
96,69 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
12,22 m2, sobo v izmeri 21,68 m2, sobo v
izmeri 18,06 m2, sobo v izmeri 19,14 m2,
kabinet v izmeri 4,44 m2, predsobo v izmeri
5,78 m2, shrambo v izmeri 1,35 m2, kopal-
nico v izmeri 3,71 m2, WC v izmeri 1,04 m2,
klet v izmeri 7,53 m2 in balkon v izmeri
1,74 m2 in solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, napravah in funkcionalnem
zemljišču, katerega je lastnik dolžnik Klan-
čišar Martin, Vrunčeva 31, Celje, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2.
1992 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 10. 2002

Z 02/00433 IZ-21031
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00433 z dne 20. 11. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d. Ce-
lje, Vodnikova 2, zoper dolžnika in zastavi-
telja KAC d.o.o., Sernčeva 10, Celje, zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 35,000.000 SIT s pogod-
beno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvi-
jo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
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vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, poslovnih pro-
storov v izmeri 201,60 m2, v delu V. etaže
poslovne stavbe Ingrad IPC, Lava št. 7 v
Celju, ki v naravi predstavljajo kuhinjo, jedil-
nico in spremljajoče prostore, katerih je la-
stnik dolžnik kot zastavitelj na podlagi ku-
pne pogodbe z dne 14. 9. 2000, dodatka z
dne 5. 3. 2002 in aneksa št. 01 z dne
31. 7. 2001 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2002

Z 02/00526 IZ-21033
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00526 z dne 20. 11. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Ce-
lje, zoper dolžnika in zastavitelja Stanovanj-
ski sklad občine Laško v Laškem in zoper
drugo zastaviteljico Občino Laško, Mestna
ul. 2, Laško, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
67,921.352 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičninah, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnin:

– enoinpolsobnega stanovanja št. 15 v
mansardi stanovanjskega bloka Cesta v Re-
čico 8, Laško v skupni izmeri 55,05 m2 in
pripadajočo kletno shrambo št. 15 v izmeri
3,22 m2, s pripadajočim deležem na sku-
pnih prostorih, napravah in funkcionalnem
zemljišču, ki se nahaja v stavbi, ki leži na
parc. št. 1230/14, k.o. Rečica, in katerega
je lastnik Stanovanjski sklad Občine Laško
v Laškem, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 2. 7. 2002;

– enosobnega stanovanja št. 15 v man-
sardi stanovanjskega bloka Cesta v Rečico
6, v skupni izmeri 39,25 m2 in pripadajoči
kletni shrambi št. 15 v izmeri 2,17 m2 in
dvosobnega stanovanja št. 16 v mansardi
stanovanjskega bloka Cesta v Rečico 6, v
skupni izmeri 55,85 m2, s pripadajočo klet-
no shrambo št. 16 v izmeri 2,93 m2, vse
stoječe na parc. št. 1230/14, k.o. Rečica,
s pripadajočim deležem na skupnih prosto-
rih, napravah in funkcionalnem zemljišču,
katerih je lastnik Stanovanjski sklad Občine
Laško v Laškem, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 7. 2002;

– enosobnega stanovanja št. 3 v pritli-
čju stanovanjskega bloka Cesta v Rečico
6, v skupni izmeri 44,50 m2, s pripadajo-
čo kletno shrambo št. 3 v izmeri 2,33 m2

in dvosobnega stanovanja št. 5 v pritličju
stanovanjskega bloka Cesta v Rečico 6, v
skupni izmeri 61,35 m2, s pripadajočo
kletno shrambo št. 5 v izmeri 2,12 m2 ter
dvosobnega stanovanja št. 8, v 1. nad-
stropju stanovanjskega bloka Cesta v Re-
čico 6, v skupni izmeri 61,35 m2, s pripa-
dajočo kletno shrambo št. 8 v izmeri
2,90 m2, vse stoječe na parc. št.
1230/14, k.o. Rečica, s pripadajočim de-
ležem na skupnih prostorih, napravah in
funkcionalnem zemljišču, katerih je lastnik
Stanovanjski sklad Občine Laško v La-
škem, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 7. 2002;

– dvosobnega stanovanja št. 13 v 2. nad-
stropju stanovanjskega bloka Cesta v Reči-
co 6, v skupni izmeri 61,35 m2, s pripadajo-
čo kletno shrambo št. 13 v izmeri 3,28 m2,
stoječega na parc. št. 1230/14, pri vl. št.
464, k.o. Rečica, s pripadajočim deležem
na skupnih prostorih, napravah in funkcio-
nalnem zemljišču, katerega je lastnik Stano-
vanjski sklad Občine Laško v Laškem, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 7. 2002;

– dvosobnega stanovanja št. 12 v 2. nad-
stropju stanovanjskega bloka Cesta v Reči-
co 6, v skupni izmeri 61,35 m2, s pripadajo-
čo kletno shrambo št. 12 v izmeri 2,33 m2,
stoječega na parc. št. 1230/14 pri vl. št.
464, k.o. Rečica, s pripadajočim deležem
na skupnih prostorih, napravah in funkcio-
nalnem zemljišču, katerega je lastnik Stano-
vanjski sklad Občine Laško v Laškem, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 7.
2002;

– dvosobnega stanovanja št. 9 v 1. nad-
stropju stanovanjskega bloga L11, v skupni
izmeri 61,35 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 9 v izmeri 2,28 m2, stoječega
na parc. št. 1230/14 in 1230/15, k.o. Re-
čica, s pripadajočim deležem na skupnih
prostorih, napravah in funkcionalnem zem-
ljišču, katerega je lastnica Občina Laško v
Laškem, Mestna ul. 2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 8. 7. 2002.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 11. 2002

Z 2001/00047 IZ-4211
Na podlagi skepa opr. št. Z

2001/00047, ki ga je dne 2. 3. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 47 v izmeri
57,45 m2, ki se nahaja v drugem nadstro-
pju stanovanjske hiše Glavarjeva ulica 17,
sedaj Levčeva 17, Mengeš, na parc. št.
830/10, 827/4, 826/4, 824/12, 824/10
in 822/4, vse k.o. Mengeš, ki je last dolžni-
kov-zastaviteljev, zastavna pravica v korist
upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z.o.j,
Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach, Borovlje,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
385.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 3. 2001

Z 2002/00096 IZ-21034
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00096, ki ga je dne 13. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v pri-
tličju št. B1-L1-P-2, v neto koristni površini
65,75 m2 in 43,03 m2 atrija, s kletnim pro-
storom v izmeri 2,71 m2 ter parkirnim me-
stom št. 107 v garažni kleti, na naslovu Ljub-
ljanska ceta 12a, Trzin, ki je last dolžnikov,
vsakega do 1/2, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 54.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 11. 2002

Z 2002/01494 IZ-21016
Na podlagi skepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01494 z dne 15. 11.

2002, je bilo stanovanje C.P. 14, po pro-
jektni dokumentaciji 24,23 m2, ki leži v pri-
tličju stanovanjsko poslovnega objekta C, v
območju urejanja VS3/2-2 Nova Grbina, z
atrijem 5,25 m2, parkirnim mestom P-222 v
kleti objekta ter shrambo v kleti 7 m2, s
sorazmernim deležem na skupnih prosto-
rih, napravah in funkcionalnem zemljišču last
dolžnika, z dnem 18. 10. 2002 zarubljeno
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR v tolarski protivrednosti s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2002

Z 2002/01475 IZ-21018
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01475, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju z ga-
lerijo št. 16, v 4. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, s kletjo oziroma drvarnico, ki stoji
na parc. št. 1246, 1247 in 1470, k.o. Ježi-
ca, v skupni izmeri 61,13 m2, ter z ustrez-
nim delom lastništva na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah te zgradbe,
vključno s solastnino oziroma trajno pravico
souporabe zemljišča na katerem objekt sto-
ji oziroma kateremu služi kot funkcionalno
zemljišče, ki je last dolžnika na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 28. 6. 2002, sklenje-
ne s prodajalcem Hypo Leasing d.o.o., Trg
OF 12, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 95.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002

Z 2002/01609 IZ-21019
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01609, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na bivalni površini 16E02S v
izmeri 40,80 m2, shrambi 16ES06K v izme-
ri 6,49 m2, atriju 16E02A v izmeri 40,39 m2

in parkirnem mestu 21P15P v večstano-
vanjskem objektu 16E02 v ulici Lojzeta Spa-
cala 32, Ob Koseškem bajerju v Ljubljani, ki
leži na parc. št. 1065/2 in 1068/8, obe
k.o. Zgornja Šiška, pri vl. št. 1767 oziroma
na novi parceli št. 1065/160, ki je last dol-
žnice na podlagi pogodbe št. 8803000009
z dne 17. 7. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Imos d.d., Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002

Z 2002/01583 IZ-21020
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01583, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 71 na Preglo-
vem trgu 13, v 6. nadstropju, v izmeri
34,37 m2 in pripadajočem prostoru v kleti,
s pripadajočo solastninsko pravico na zem-
ljišču, na katerem stavba stoji in funkcional-
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nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, kar je vpisano na parc. št. 1156
in 1157, vl. št. 860, k.o. Moste, ki je last
dolžnika in zastaviteljice na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 19. 6. 2002, skle-
njene s prodajalcem Bojanom Učakom iz
Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002

Z 2002/01570 IZ-21022
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01570, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. C.II.10, ki se
nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Cesta na Brdo 55, 1111 Ljublja-
na, v skupni izmeri 78,77 m2 in shrambi v
kleti objekta v izmeri 6,62 m2 ter na garaži
št. G-12 v kleti pripadajočega garažnega
objekta v skupni izmeri 18,30 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251,
1252/1, 1252/2, 1252/6, 1253/2,
1254/6, 1254/7, 1273/1, 1274/9,
1274/10, 1274/12, 1245/1, 1243/2,
1243/4, 1204/2, 1205/2, 1205/4,
1206/2, 1206/3, 2019/7, 2019/3 in
2019/4, vpisanih v vl. št. 3645, k.o. Vič, ki
je last dolžnika na podlagi prodajne pogod-
be z dne 27. 9. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obreme-
nitve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,949.732 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002

Z 2001/02150 IZ-21023
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02150 z dne 20. 11.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 22,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Jakčeva ulica 2, v skupni
izmeri 63,93 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 748, vpisani v vl. št. 550, k.o. Štepanja
vas, ki je last dolžnika Saša Severja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 11. 2001, sklenjene med prodajalko
Stanislavo Repar in dolžnikom Sašom Se-
verjem kot kupcem, z dnem 20. 11. 2002
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve zoper:

– dolžnika Saše Severja v višini
9,976.497 SIT s pp in

– dolžnika Bele Sever v višini 4,275.641
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2002

Z 2002/01786 IZ-21024
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01786, ki ga je dne 20. 11. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 56, v 8. nad-
stropju v objektu A2, na naslovu Vogelna 6,
v soseski VS-1 Trnovo v Ljubljani, v izmeri
93,52 m2, ki mu pripadata še dve shrambi v
kleti pod št. 55 in 56, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
20/4 in 20/5, k.o. Trnovsko predmestje, ki
je last dolžnika in zastaviteljice na podlagi
kupoprodajne pogode z dne 23. 7. 2001,
sklenjene s prodajalcema Milanom Vojnovi-
čem in Majo Vojnovič iz Ljubljane, s prepo-
vedjo odtujitve in nadaljnje obemenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002

Z 2002/01310 IZ-21039
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01310, ki ga je dne 22. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju v
stanovanjski hiši v Ljubljani, Vide Pregarče-
ve 18, stoječe na parc. št. 961/1, vl. št.
367, k.o. Moste, ki je last zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7.
1992, sklenjene s prodajalko Starič Milico
iz Ljubljane, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002

Z 2002/00883 IZ-21013
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Šoemna s Ptuja, opr. št. SV
756/02 z dne 7. 8. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00883 z dne
29. 10. 2002, odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiščko knjigo in obse-
ga stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske
hiše v Mariboru, Krčevinska ul. 57, v izmeri
70,51 m2, s kletno shrambo št. 1 v izmeri
6,20 m2 in 5,64 m2, ki je v lasti dolžnice in
zastaviteljice Natalije Gimpel, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 11. 2001, vse
v korist upnika Raiffeisenbank Mureck, Re-
publika Avstrija, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 14.000 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2002

Z 02/00874 IZ-21014
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00874 z dne
19. 11. 2002, je bila ustanovljena na triso-
bnem stanovanju št. 22 v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Mlinska ul.
26, v izmeri 71,68 m2, s pripadajočim klet-
nim prostorom - shrambo, ki stoji na parc.
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1,
1889, 1789/2, 1820 in 2175/2, vse k.o.
Maribor - Grad, ki je last zastavitelja Stavbar
- IGM d.d., Miklavška 82, Sp. Hoče, do
celote, vse v korist upnice Raiffeisen Kre-
kova Banka d.d., Slomškov trg 18, Mari-

bor, za zavarovanje upničine denarne terja-
tve v višini 12,255.822,70 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Maribor
dne 19. 11. 2002

Z 02/00859 IZ-21015
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 02/00859 z dne 19. 11.
2002, je bila ustanovljena na poslovnem pro-
storu št. 4.1.87,88.,89 v izmeri 75,05 m2,
ki se nahaja v 4. nadstropju TPC City Mari-
bor, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
stoječem na zemljišču parc. št. 1771, k.o.
Maribor Grad, po prodajni pogodbi z dne
10. 3. 1999, sklenjene med prodajalcem
SKB - Investicijsko podjetje d.o.o. Ljubljana,
ter dolžnikom kot kupcem, vse v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje upničine denarne terjatve v višini
50,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002

Z 2002/00488 IZ-21778
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 488/2002 z dne 24. 5. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00488
z dne 10. 7. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
štirisobnega stanovanja št. E-608 v izmeri
90,68 m2, z dvema terasama v izmeri dva-
krat 7,20 m2, v IV. in V. etaži, s pripadajo-
čim kletnim prostorom št. S-E-608 in garaž-
nim mestom št. K 2 GM 76 v II. kletni etaži v
izmeri 13,20 m2, v poslovno stanovanjskem
objektu Dravske terase v Mariboru (Koro-
ška cesta, Strma ulica in Lavričeva ulica), ki
stoji na parc. št. 1978, 1979, 1983/1,
1983/3, 1984 in 1982/4, vse k.o. Koro-
ška vrata, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, napravah objekta in na zem-
ljišču, na katerem objekt stoji ter funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnika na osno-
vi prodajne pogodbe št. 04/2002-199/01
z dne 26. 4. 2002, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
11,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2002

Z 02/00102 IZ-21011
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča v Radovljici opr. št. Z
02/00102 z dne 10. 9. 2002, je bila ne-
premičnina, stanovanje št. 2 v skupni izmeri
59,48 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega objekta na Bledu, Riklijeva 5, stoje-
čega na parc. št. 56/1, vl. št. 657, k.o.
Bled, s pripadajočo garažo št. 2 in kletjo ter
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih objekta in napravah, ki služijo objektu
kot celoti ter na pripadajočem zemljišču, ki
je neposredno namenjeno njegovi redni ra-
bi, zarubljena v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v znesku 39.200 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 11. 2002
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IZ-84081
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1361/2002 z dne
5. 12. 2002 so bile nepremičnine:

– last dolžnice PGM, trgovina in storitve
d.o.o., Strma ulica 008, Maribor do
14/100, kar je razvidno iz originalne pro-
dajne pogodbe št. 01-2002 z dne 6. 9.
2002 in aneksa št. 01-2002 z dne 21. 10.
2002, ter predstavlja del poslovnih prosto-
rov (stanovanje), ki se nahajajo v II. nadstro-
pju poslovne stavbe v Mariboru, Strma ulica
8, stoječe na parc. št. 1978/1, pripisane
pri vložni št. 1738, k.o. Koroška vrata, v
skupni izmeri 69,14 m2, in

– garaže v III. etaži poslovno stanovanj-
skega objekta v soseski Dravske terase v
Mariboru, št. garažnega mesta K3-GM-66 v
velikosti 12,5 m2, št. garažnega mesta
K3-GM-67 v velikosti 12,5 m2, št. garažne-
ga mesta K3-GM-49 v velikosti 12,5 m2,
stoječe na parc. št. 1978, 1979, 1983/1,
1983/3, 1984 in 1982/4 k.o. Koroška vra-
ta, last dolžnice PGM, trgovina in storitve
d.o.o., Strma ulica 008, Maribor, do celo-
te, kar je razvidno iz originalne prodajne
pogodbe št. 180/2001 z dne 4. 5. 2001,

zastavljene v korist upnice Abanke d.d.
Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Can-
karjeva 6b, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 11,500.000 SIT s pri-
padki.

IZ-84082
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1402/2002 z dne
16. 12. 2002 so bile nepremičnine, ki pred-
stavljajo lokal št. 6 v izmeri 48,44 m2, v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta št.
2, stoječem na zemljišču parc. št. 402/2,
402/18, 402/19, k.o. Zg. Radvanje, s so-
lastninsko pravico na skupnih prostorih, de-
lih in napravah objekta, na pripadajočem
stavbnem in funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, kar je razvidno iz originalne kupopro-
dajne pogodbe št. 275 L6/2 z dne 12. 9.
2002, sklenjene med Kograd gradnje d.o.o.
Maribor, kot prodajalcem in Perigej d.o.o.
Maribor, kot kupcem, zastavljene v korist
upnice Abanke d.d. Ljubljana, Glavna po-
družnica Maribor, Cankarjeva 6b, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,400.000 SIT s pripadki.

IZ-84083
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV – 4477/2002 z dne 11.
12. 2002 je bilo stanovanje št. 2, v pritličju,
v tlorisni velikosti stanovanjske površine
58,65 m2, kateremu pripada tudi solastnin-
ska pravica in delež (8,82%) na prostorih,
objektih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti, kakor tudi delež stavbišča in funkcio-
nalnega zemljišča, ki služi stanovanjski hiši
za redno rabo, v lasti Majde Božič, stan.
Kajuhova ulica 11, Postojna, na podlagi pro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
026/13-2/93 z dne 14. 5. 1993, sklenje-
ne z LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,
p.o. Postojna, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnika BKS – leasing d.o.o., Ko-
menskega 12, Ljubljana, za zavarovanje de-

narne terjatve v višni EUR 25.000 v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.

IZ-84084
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-4512/2002 z dne 13. 12.
2002 je bilo stanovanje št. 2 v izmeri
50,92 m2, v stanovanjski hiši na Aljaževi 22
v Ljubljani, stoječi na parc. št. 855/2, vl. št.
1438 k.o. Sp. Šiška, v lasti zastaviteljice
Vinke Miklavčič, Ljubljana, Videmska ulica
5, na podlagi prodajne pogodbe z dne
19. 11. 2001, sklenjene z Martino Tomšič,
Toma Brejca 11A, Kamnik, kot prodajalcem,
zastavljeno v korist upnice Slovenske inve-
sticijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8.706 EUR s pripadki.

IZ-84085
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 1009/02 z dne 6. 12.
2002, je sicer na poslovnem prostoru št. L
23 N v izmeri 35,52 m2, ki se nahaja v
objektu TPC Dravograd, stoječem na zem-
ljišču parc. št. 1329/2, 1106 in 1365/2,
vse k.o. Dravograd, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe št. 122/97-2/4
z dne 5. 8. 1997, sklenjene s prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, d.d.,
Ljubljana, Emonska 8, ustanovljena zastav-
na pravica za zavarovanje bodoče in po-
gojne terjatve v višini 4,500.000 SIT, s
p.p. po pogodbi o zastavi nepremičnin št.
06/02 z dne 28. 11. 2002, ter po bodo-
čih kreditnih ali drugih pogodb, ki jih bosta
upnik in dolžnik sklenila v okviru citirane
pogodbe o zastavi nepremičnin, od katerih
zadnja zapade v plačilo dne 31. 12. 2007,
pri čemer bodo višina terjatve, rok zapa-
dlosti, višina obresti, stroški in drugi pogoji
določeni v posameznih pogodbah, skle-
njenih med strankama v okviru pogodbe o
zastavi nepremičnin št. 06/02 z dne
28. 11. 2002;

v korist zastavne upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Podružnica Koroška,
Meža 10, Dravograd.

IZ-84086
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slo-
venj Gradca, opr. št. 1035/02 z dne 16.
12. 2002, je bilo trisobno stanovanje v izme-
ri 98,02 m2 v pritličju desno, v večstano-
vanjski hiši na naslovu Vrunčeva ulica 12,
Slovenj Gradec, last dolžnikov Veršovnik An-
dreja in Marije na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 5. 12. 2002, sklenjene s pro-
dajalko Natašo Sinreih, slednja je izkazala
lastništvo predmetnega stanovanja na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 466-100/92 z dne 3. 6. 1992
in notarskim zapisom sporazuma v smislu
64. člena ZZZDR z dne 10. 10. 2000, za-
stavljeno za zavarovanje terjatve v višini
39.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, kar znaša na dan sklenitve tega spora-
zuma 8,969.036,70 SIT, s končnim rokom
vračila 20. 12. 2014 in s pp v korist zastav-
nega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-

gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.

IZ-84097
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera z dne 9. 12. 2002, opr. št.
700/02, je bil poslovni prostor št. 8 v izme-
ri 89,32 m2 v poslovno stanovanjskem ob-
jektu v Prešernovi ulici v Ljutomeru, pri če-
mer objekt stoji na parcelah št. 1915/6,
1915/7, 1923/1 in 2842/4, vl. št. 1834
k.o. Ljutomer, katerega lastnik je Elcom Mla-
den Budna s.p. iz Veščice 46, 9240 Ljuto-
mer, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 10. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Segrap rudarstvo, proizvodnja in grad-
beništvo d.o.o. iz Ljutomera, zastavljen v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za znesek 8,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-84107
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1481/02 z dne 12.
12. 2002, je bilo zastavljeno trisobno sta-
novanje v skupni izmeri 67,40 m2, ki se
nahaja v nizu vrstnih hiš, stoječem na parc.
št. 6310/5, k.o. Semedela, ki je last zasta-
viteljice Jožice Škraban, EMŠO
0107955505904, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, na podlagi kupoprodajne pogodbe skle-
njene dne 22. 11. 2002 z Marijo Banko
(prej Pregarc). Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke,
d.d., Ljubljana, Dunajska 128a, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.800 EUR s pripadki.

IZ-84108
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1488/02 z dne
16. 12. 2002, je bilo zastavljeno trisobno
stanovanje tipa BD, z oznako BS9, v nad-
stropju hiše št. 5 v nizu B, v skupni izmeri
86,08 m2, z nepozidanim zemljiščem v
izmeri 10 m2 in dvema parkirnima prostoro-
ma št. 51 in 68, v Ljubljani, Ulica Zore Maj-
cnove 18, last zastaviteljev, in sicer zastavi-
teljice v deležu 70/100 in zastavitelja v de-
ležu 30/100 na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 15. 11. 2002, sklenjene s
prodajalcem Barbaro Rus Gadžijev in An-
drejem Gadžijev. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 8,500.000
SIT s pripadki.

IZ-84109
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
1114/02 z dne 10. 12. 2002, je bilo sta-
novanje št. 7 v skupni izmeri 44,53 m2, ki
leži v 1. nadstropju stanovanjskega objekta
Kvedrova cesta 20, 1000 Ljubljana, stoje-
čega na parc. št. 1256/2, vl. št. 77, k.o.
Nove Jarše in sestoji iz kuhinje v izmeri
12,77 m2, sobe v izmeri 16,86 m2, sobe v
izmeri 7,35 m2, predsobe v izmeri 4,29 m2,
kopalnice v izmeri 2,40 m2 in pomožnega
prostora v izmeri 0,86 m2, last sopogodbe-
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nika in zastavitelja Zilić Smajila, pridobljene-
ga na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja
št. 606/92 z dne 8. 7. 1992, sklenjene
med Občino Ljubljana–Moste Polje, kot pro-
dajalcem in Zilić Smailom, Kvedrova 20,
Ljubljana kot kupcem, pravilno Zilić Smajil,
Kvedrova 20, Ljubljana, ter dodatka k kupo-
prodajni pogodbi št. 606/92 z dne 8.  7.
1992, z dne 27. 11. 2002 zastavljeno v
korist upnika Kaerntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 33.750 EUR v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.

IZ-84110
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kam-
nika, opr. št. SV 709/02 z dne 11. 12.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. S1 v
izmeri 64,82 m2 neto (66,09 m2 bruto) v I.
nadstropju, kletna shramba št. K1 v izmeri
3,55 m2 v kleti, ki se nahaja v objektu B1,
vhod III, na naslovu Usnjarska ulica 14, Kam-
nik, ki stoji na delu parcele št. 158, vl. št.
2641 k.o. Kamnik, v poslovno stanovanj-
skem kompleksu K-6 Utok, soseske Mali
Grad v Kamniku, s pripadajočim solastnin-
skim deležem na skupnih delih in napravah
hiše, ter stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, kar vse je last dolžnika in zastavitelja
Mirana Kastelica, na temelju kupoprodajne
pogodbe št. 100-012-98/02 z dne 29. 10.
2002, s prodajalcem Zil Inženiringom d.d.,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s p.p.

IZ-84111
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora opr. št. SV 1253/2002 z dne
11. 12. 2002, je trisobno stanovanje št. 3 v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Ruska ulica 15, v izmeri 76,10 m2, od
tega s pripadajočim kletnim prostorom
-shrambo v izmeri 0,81 m2, ki stoji na parc.
št. 426/1, pripisani pri vl. št. 1892 k.o. Tez-
no, katerega lastnica je Gorup Nina, stanujo-
ča Maribor, Ruska ulica 15, na podlagi no-
tarskega zapisa opr. št. SV 1269/02-1 z
dne 28. 11. 2002, sklenjenega v notarski
pisarni notarke Horvat Brede iz Maribora,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, skupaj s prepovedjo
odsvojitve in obremenitve za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 25.200 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

IZ-84112
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 2117/02 z dne 12. 12. 2002
je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje z
oznako S4, v izmeri 89,33 m2, pokritim bal-
konom v izmeri 18,6 m2, shrambo št. S4 v
kleti v izmeri 5,47 m2, parkirnim garažnim
mestom PM 4 v izmeri 15 m2, ki se nahaja v
pritličju severnega dvojčka na naslovu Ljub-
ljana, Mladinska ulica v Podutiku v Ljubljani,
stoječem na parc. št. 844/4 in 844/5, k.o.
Glince, s pripadajočim sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih delih, prosto-

rih in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču, last dolžnic in zastaviteljic, vsake do
1/2, na podlagi pogodbe o prodaji in naku-
pu stanovanja S4 v severnem dvojčku sta-
novanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, skle-
njeni dne 5. 11.2002, s prodajalcem Ga-
namm d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
in sicer v korist upnice Zveze bank, registri-
rane zadruge z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband, registrierte Genos-
senschaft mit beschränkter Haftung, s se-
dežem Pavlitschgasse 5-7, A-9010 Klagen-
furt, Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 60.000 EUR s pripadki.

IZ-84113
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja opr. št. SV 2030/2002 z dne 13. 12.
2002, je stanovanje št. 7 v skupni neto
površini 77,60 m2, s pripadajočimi kletnimi
prostori in pripadajočimi skupnimi deli in
napravami stanovanjskega bloka F (F2/2N),
ki stoji na delu parc. št. 489/2 in 490/2, ki
sta obe vpisani v vl. št. 971 k.o. Križe, last
dolžnice na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene 1. 8. 2000, s Stanovanjsko za-
drugo Gorenjske z.o.o., zastavljeno v korist
upnika Miha Kozamernika, Jama 44, Mav-
čiče, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v višini 15.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti po prodajnem tečaju Gorenjske ban-
ke d.d., Kranj, s pripadki.

IZ-84114
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-903/02 z dne
13. 12. 2002, je bilo stanovanje številka 5,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše v Žalcu, Ulica talcev 5, na parc. št.
468, k.o. Žalec, v skupni izmeri 67,91m2, s
solastniškim deležem 6,57%, last zastavite-
ljice Lidije Brvar Koren, stanujoča Ulica tal-
cev 5, Žalec, na podlagi sklepa o dedova-
nju D 155/2002 z dne 27. 12. 2002, v
korist upnika Vavžik Dražena za zavarovanje
denarne terjatve po 250. členu ZIZ v višini
2,543.860 SIT s pripadki.

IZ-84115
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-920/02 z dne
16. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 41, ki
se nahaja v petem nadstropju stanovanjske
hiše v Celju, Čopova ulica 23, na parc. št.
710/28, k.o. Celje, v skupni izmeri
28,39m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v
izmeri 2,02m2, last zastavitelja Hozjan Pet-
ra, Šmiklavška cesta 14, Ljubečna, 3211
Škofja vas, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 31. 1. 2002, sklenjene med prodajal-
cem Stanovanjskim skladom Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana
in zastaviteljem Hozjan Petrom, Šmiklavška
cesta 14, Ljubečna, 3211 Škofja vas, v ko-
rist upnika Zanoški Josipa, Ulica Danila Bu-
čarja 17, Novo mesto, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,363.590 SIT s pri-
padki.

IZ-84116
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-

lenja, opr. št. SV-758/02 z dne 5. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 36 v izmeri
141,02 m2, v šestem nadstropju zgradbe v
Velenju, Šaleška 2 D v Velenju, ki je na
podlagi kuprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 598/93 z dne 19. 10. 1993 in
kuprodajne pogodbe z dne 13. 5. 2000,
last Janežič Ivana iz Velenja, Šaleška cesta
2 D, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pripadki.

IZ-84117
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-762/02 z dne 5. 12.
2002, so bili poslovni in parkirni prostori, ki
so na podlagi prodajne pogodbe št.
01/06/02 z dne 14. 6. 2002, last Promel
d.o.o. Velenje, Koroška 48, 3320 Velenje,
in sicer poslovni prostor v kletni etaži K010,
velikosti 169,70 m2, K005, velikosti
7,45m2, prostor v pritličju P105, velikosti
123,90 m2, P106, velikosti 6,50 m2, P107,
velikosti 4,50m2, P108 velikosti 10,35m2,
pripadajoči parkirni prostori P14, P15, P16,
P18, P19, P21, P22 in pripadajoči delež
skupnih prostorov in funkcionalnega zemlji-
šča predmetnega objekta, stoječega na par-
celi št. 702 k.o. Velenje, zastavljeni v korist
upnice Raiffeisen Krekova banka d.d.,
Slomškov trg 18, 2000 Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 87.200 EUR
s pripadki.

IZ-84118
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Ve-
lenja, opr. št. SV-772/02 z dne 9. 12.
2002, je bil poslovni prostor – bivša proda-
jalna “ Dan na dan” v Velenju, v pritličju
stanovanjskega bloka v Velenju, Stantetova
15, ki obsega vetrolov, prodajni prostor,
hodnik, pisarna, predprostor WC, WC, sto-
pniščni prostor in klet, v skupni izmeri
105,19 m2, last dolžnika Gorišek Romana,
s.p., Trgovina Dan na dan, Stantetova 15,
3320 Velenje, na podlagi kupne pogodbe z
dne 21. 6. 1999, zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
Republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000  SIT s
pripadki.

IZ-84119
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj opr. št. SV 775/02 z
dne 3. 12. 2002, so bili poslovno prodajni
prostori, ki se nahajajo v pritličju stanovanj-
ske stolpnice S-C v Centru II na Jesenicah,
Cesta maršala Tita št. 45, v skupni izmeri
231,28 m2, objekt je lociran na parc. št.
456/1 in 457 k.o. Jesenice, last zastavite-
lja –družbe Andor d.o.o. Sežana, Klanec
19 c, Kozina, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji nepremičnine, sklenjene
dne 1. 10.1996, z družbo Varteks d.d. Va-
raždin, zastavljeni v korist upnice Banke Za-
savje d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c, Tr-
bovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 55,000.000 SIT z obrestmi iz 4. in 6.
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člena pogodbe in vsemi pripadki ter more-
bitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljav-
ljanjem vračila terjatve in prepovedjo odtuji-
tve in obremenitve, razen v korist upnika.

IZ-84120
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marjane Ko-
lenc-Rus iz Trbovelj opr. št. SV 802/02 z
dne 11. 12. 2002, je bila garsonjera št. 47,
ki se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Beblerjev trg 8, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 260, 262, 276, 275
k.o. Šmartno ob Savi, v skupni izmeri 30,28
m2, last dolžnice družbe Spekter Geam
d.o.o., Trbovlje, Obrtniška cesta 14, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
22. 11. 2002, z Dragico Černe, zastavljena
v korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT z
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terja-
tve in prepovedjo odtujitve in obremenitve,
razen v korist upnika.

IZ-84121
Na podlagi  neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1012/02
z dne 13. 12. 2002, je bilo trisobno stano-
vanje št. 67 v 12. etaži v stan. stavbi na
naslovu Na zelenici 8 v Celju, v izmeri
68 m2, s pripadajočim solast. deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah v večstan. hiši in funkcionalnem zemlji-
šču last do celote Pintarič Ivana, pridoblje-
no na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja št. 2/93 z dne 18. 1. 1993,
zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,500.000 SIT s pripadki napram dolžni-
ci Škorja Marjetki.

IZ-84122
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1014/02
z dne 13. 12. 2002, je bilo dvosobno sta-
novanje s kletjo in ropotarnico locirano v 7.
nadstr. stanovanjske hiše Kajuhova 11 v
Celju, v izmeri 47,52 m2, s pripadajočim
solast. deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstan. hiši in fun-
kcionalnem zemljišču last do celote Plesnik
Silva, pridobljeno na podlagi kupne pogod-
be z dne 9. 12. 2002, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Celje, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki napram dolžniku Plesnik Sil-
vu.

IZ-84123
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notrja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 1020/02 z dne 16. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 15 v 2. nadstro-
pju stan. hiše Javornik 46, Ravne na Koro-
škem, v izmeri 43,93 m2, ki stoji na parc. št.
100/1, k.o. Ravne, s pripadajočim solast.
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah v večstan. hiši in funkcional-
nem zemljišču last do celote Kos Mravljak
Anice, pridobljeno na podlagi kupoprodaj-

ne pogodbe o prodaji stanovanja št. 159
C/91 z dne 25. 11. 1993, aneksa h kupo-
prodajni pogodbi o prodaji stanovanja št.
159 C/91 z dne 25. 11. 1993, datiranega
5. 11. 2002, ter aneksa št. 2 h kupoprodaj-
ni pogodbi o prodaji stanovanja št. 159
C/91 z dne 25. 11. 1993, datiranega z
26. 11. 2002 zastavljeno v korist upnika
Kärntner Sparkasse, AG Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 26.500 EUR s pp v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki napram
dolžnici Kos Mravljak Anici s.p.

IZ-84124
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2145/02 z dne 10. 12.
2002, sta bila garsonjera št. 14 A, v dru-
gem nadstropju na jugozahodni strani sta-
novanjskega objekta v Ljubljani, Kogojeva
ulica 8, stoječega na parc. št. 809/3 k.o.
Dravlje, v izmeri 25,67 m2 in kletni prostor v
izmeri 2,31m2, ki sta vpisana v vložku št.
E-4, B XIX, k.o. Dravlje, last zastavitelja Ba-
šić Esada, zastavljena v korist upnice Dragi-
ce Intihar, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30.240 EUR s pripadki.

IZ-84133
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2150/02 z dne 11. 12.
2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
23 v izmeri 76,35 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljublja-
ni, Vojkova ulica 87, stoječe na parc. št.
974, 975, 976, 977, 955, 604, 967, 956,
957, 958, 959 k.o. Stožice, last zastavite-
ljice Biance Julijane Telban, zastavljeno v
korist upnika Šteblaj Slavka, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 13.200 EUR s pri-
padki.

IZ-84144
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2175/02 z dne 13. 12.
2002, je bil poslovni prostor - sobe v izmeri
116,12 m2, hodnik v izmeri 9 m2 ter del
stopnišča, sanitarije in hodnika pred sanita-
rijami v skupni izmeri 11,67 m2, torej vse
skupaj 136,79 m2, ki se nahaja v II. nad-
stropju poslovne stavbe na naslovu Devova
5, Ljubljana, stoječe na parc. št. 440/8
k.o. Dravlje, last zastavitelja ARCI II. d.o.o.,
zastavljen v korist upnice Raiffeisen Kreko-
va banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
114.800 EUR s pripadki.

IZ-84156
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2182/02 z dne 16. 12.
2002, je bil del gradbenega objekta št. 1
pod oznako 1B12 v kompleksu-Center go-
spodarstva Miles, Gospodarska cona Gro-
suplje, v izmeri 154 m2, s 5 parkirnimi mesti
s številčnimi oznakami 49, 50, 51, 52 in
53, stoječega na parc. št. 2002, 2003
2004, 2005, 2006/1, 2007, 2019, vložek
št. 1510 k.o. Grosuplje, last zastavitelja To-
kas d.o.o., Brodarjev trg 10, Ljubljana, za-

stavljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,500.000 SIT s
pripadki.

IZ-84157

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2190/02 z dne 17. 12.
2002, je bilo stanovanje v skupni izmeri
64 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši -
bloku v Stahovici, Črna 17, stoječi na parc.
št. 554/8 k.o. Županje njive, solast zastavi-
teljev Branke Dekić in Hamdija Dekić, za-
stavljeno v korist upnika Pistotnik Marka za
zavarovanje denarne terjatve v višini 16.548
EUR s pripadki.

IZ-84158
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2194/02 z dne 17. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 17, v skupni
izmeri 57,04 m2, ki se nahaja v 4. nadstro-
pju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
Revolucije 7, stoječe na parc. št. 539, vlo-
žek št. 962 k.o. Jesenice, last zastaviteljice
Erjavec Jožefe, zastavljeno v korist upnika
Osmana Okanovića za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13.860 EUR s pripadki.

IZ-84159
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra pod
opr. št. SV 324/2002 z dne 17. 12. 2002
v zvezi z dopolnitvijo notarskega zapisa opr.
št. SV 324/2002 – 1 z dne 17. 12. 2002
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
do dolžnika – zastavitelja Podjetje za obde-
lavo kamna – inženiring Ruda, d.o.o. Se-
čovlje, za zavarovanje terjatve v skupni vre-
dnosti 15,000.000 SIT, ki se revalorizira in
obrestuje v višini najvišje obrestne mere po
vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih me-
rah za posamezne vrste posojil, depozitov
in hranilnih vlog SKB banke d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljubljana, za revalorizacijo, redne in
zamudne obresti in stroške provizij, kar se
vse spreminja po sklepu o obrestnih merah
SKB banke d.d. ter za tečajne razlike in
druge nastale stroške, vključno s stroški, ki
bi jih zastavni upnik imel z vpisom, overitvijo
in sodnim uveljavljanjem plačila terjatev, z
ustanovitvijo zastavne pravice, s prepove-
djo obremenitve in odtujitve ter z zaznambo
izvršljivosti na nepremičninah, ki niso vknji-
žene v zemljiški knjigi, in sicer poslovnem
prostoru št. L2.18 v izmeri 34,55 m2 v 2.
nadstropju objekta A2, ki se nahaja v TPC v
Luciji pod nazivom TPC Lucija III. faza, sto-
ječ na parceli št. 5533/1 k.o. Portorož, last
dolžnika do celote, pridobljenega na podla-
gi prodajne pogodbe št. 33/2000 z dne
7. 3. 2000 in parkirnem mestu označenim
s št. 14, v garažni hiši vzhod – 1. nadstro-
pje, ki se nahaja v TPC v Luciji pod nazivom
TPC Lucija III. faza, stoječ na parceli št.
5533/1 k.o. Portorož, pridobljenega na
podlagi prodajne pogodbe št. 305/2000 z
dne 14. 12. 2000, oboje last dolžnika do
celote, vse v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4.
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IZ-84160
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz Ptu-
ja, opr. št. Sv 531/02 z dne 17. 12. 2002
je bilo trisobno stanovanje v drugem nad-
stropju stanovanjske hiše Kajuhova ulica 5,
Ptuj, v skupni izmeri 79,46 m2, ki stoji na
parc. št. 222/1 k.o. Ptuj, last zastaviteljice
Potocnik Leber Cvetke, stan. Ul. Vide Alič
7, Ptuj do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 11. 2002, sklenjene s
prodajalcem Franjom Mačkom, stanujoč Ka-
juhova ulica 5, Ptuj, zastavljeno v korist upni-
ce Nove KBM d.d. Podružnice Ptuj, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pripadki.

IZ-84161
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec, Tr-
žaška c. 2, 1000 Ljubljana, opr. št. SV
1142/02 z dne 17. 12. 2002 je bilo stano-
vanje št. 17 v skupni izmeri 62 m2, ki leži v
3. nadstropju stanovanjskega objekta Gub-
čeva ulica 2, 4000 Kranj, stoječega na vl.
št. 26, parc. št. 146/1, k.o. Huje in sestoji
iz kuhinje v izmeri 13,86 m2, sobe v izmeri
14,40 m2, sobe v izmeri 18 m2, kopalnice
in WC v izmeri 3,40 m2, predsobe v izmeri
6,30 m2, lože v izmeri 4,95 m2 in kleti v
izmeri 4,50 m2, last zastaviteljev Kovačič
Boštjana in Kmet Mateje, pridobljenega na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 2002, sklenjene med Nemanič Na-
do, Gubčeva ulica 2, 4000 Kranj, kot pro-
dajalko in Kovačič Boštjanom, Gubčeva uli-
ca 2, 4000 Kranj ter Kmet Matejo Britof
220, 4000 Kranj, kot kupcema, zastavljeno
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 34.500 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila s pripadki.

IZ-84162
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1499/02 z dne
17. 12. 2002, je bilo zastavljeno stanova-
nje št. 6, v skupni izmeri 91,95 m2, s shram-
bo v izmeri 7,59 m2 in dvema parkirnima
mestoma, ki se nahaja v stanovanjski hiši
Ulica Lojzeta Spacala 38, Ob Koseškem
bajerju, Ljubljana, last zastaviteljev Franca
Pungerčiča in Marinke Pungerčič, oba iz
Ljubljane, Ulica Ane Ziherlove 6. Stanova-
nje je zastavljeno v korist upnice SKB ban-
ke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pripadki.

IZ-84163
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1409/2002 z dne
17. 12. 2002 je bil apartma št. 25 z neto
površino 110,49m2, ki se nahaja v objektu 5
z oznako Cedra (v pritličju) apartmajskega
naselja na Jadranski cesti 39 v Ankaranu,
zgrajenega na parceli številka 1039/1 in
1039/3, pripisani pri vložni številki 554,
katastrska občina Oltra, last dolžnika Gra-
dis Consult Ljubljana d.o.o., Šmartinska

134/a, Ljubljana, na podlagi prodajne po-
godbe št. 25-2000 z dne 22. 12. 2000,
sklenjene z Gradis Consult Ljubljana d.o.o.,
Šmartinska 134/a, Ljubljana, Gradis Nizke
gradnje, d.d., Lavričeva 003, Maribor in
Gradis GP Celje, d.d., Ul. XIV. divizije 10,
Celje, kot prodajalci, zastavljen v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 40,000.000 SIT s
pripadki.

IZ-84164
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-
ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1367/02-1 z dne 16. 12. 2002, je bilo
dvoinpolsobno stanovanje številka 11 v II.
nadstropju v izmeri 66,54 m2, ki se sestoji
iz dveh sob, enega kabineta, kuhinje, sani-
tarij, lože in drugih prostorov, kar vse se
nahaja v stanovanjskem bloku v Mariboru,
Ulica bratov Greifov 36, zgrajenem na par-
celi številka 1170/1 katastrska občina Po-
brežje, last zastavitelja Zorana Ivanova do
celote na podlagi darilne pogodbe, sklenje-
ne in potrjene v notarskem zapisu notarke
Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka
SV 1356/02-1 z dne 13. 12. 2002, skle-
njene med zastaviteljem Zoranom Ivanovom
kot obdarjencem ter med Dušanom Ivano-
vom kot darovalcem, zastavljeno v korist
upnice Poštne banke Slovenije d.d., za za-
varovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pripadki in bodoče in
pogojne denarne terjatve v višini največ
12,000.000 SIT s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 14/2002-61 S-83746
Poravnalni senat tega sodišča je s skle-

pom, ki je postal pravnomočen dne 4. 12.
2002, potrdil prisilno poravnavo dolžnika
Imgrad, Industrija montažnih gradbenih
materialov Ljutomer d.d., Ljutomer, Or-
moška cesta 46.

Vse terjatve upnikov, razen ločitvenega
upnika Nova Ljubljanska banka d.d., Divizija
Pomurje Murska Sobota, na katerega prisil-
na poravnava nima učinka, so razvrščene v
en plačilni razred tako, da bodo poplačane
v višini 20% v roku enega leta po pravno-
močnosti tega sklepa brez obresti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 12. 2002

St 21/2002-54 S-83747
Zoper likvidacijskega dolžnika Turistič-

no društvo Polana, Velika Polana 44/a,
se z dnem 9. 12. 2002 začne stečajni po-
stopek in se iz razloga člena 99/I ZPPSL
takoj zaključi.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 12. 2002

Objave sodišč

St 41/2002 S-83748
To sodišče je pod opr. št. St 41/2002

potdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Vibis d.o.o., Kragujevških žrtev 10, Mari-
bor, in njegovimi upniki, ki glasi:

– razred 1 – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni (ločitveni upniki);

– razred 2 – razred upnikov - delavcev,
katerih se položaj tudi po pravnomočno po-
trjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo terjatev (II. odst.
160. člena ZPPSL);

– razred 3 – razred upnika (Republika
Slovenija), ki se poplača v višini 20% v
roku enega leta in pri katerem gre v skladu
s 3. točko 16. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij odpust celotne obvez-
nosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se
natekle od neplačanih davkov in prispev-
kov do dneva začetka postopka prisilne
poravnave;

– razred 4 – razred upnika, ki svojo ter-
jatev konvertira v lastniški kapital dolžnika;

– razred 5 – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta v nominalni višini po prav-
nomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prislni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
2. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2002

St 28/98-156 S-83749
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi Barta & Barta Podjetje za
posredovanja doma in v tujini d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Ul. kragujevških žrtev
6, dne 27. 1. 2003 v sobi št. 240 ob 9. uri
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 217)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2002

St 55/2002 S-83782
To sodišče je s sklepom opr. št. St

55/2002 z dne 21. 11. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom In-
vec Remacon, trgovsko proizvodno po-
djetje d.o.o., Ljubljana, Streliška 81 in
njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:

– terjatve razreda 1 v celoti in v skladu s
pogodbenimi določili,

– terjatve razreda 2 v celoti, in sicer v
roku petih let po pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave, skupaj z obres-
tmi, izračunanimi na podlagi letne revalori-
zacijske obrestne mere (TOM + 0%),
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– terjatve razreda 3 v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa o po-
trditvi prisilne poravnave, skupaj z obrestmi,
izračunanimi na podlagi letne revalorizacij-
ske obrestne mere (TOM +0%).

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 26. 3. 2002 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v de-
sti koloni (priznane terjatve) Priloge 1 k skle-
pu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navdeni v
šesti koloni Priloge 2 k sklepu.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
18. 11. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 4. 12.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

St 77/02 S-83783
To sodišče je s sklepom St 77/2002

dne 3. 12. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom SRS d.o.o. - v stečaju,
Pokljukarjeva 102, Ljubljana, matična
številka: 1243748.

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 9. 12. 2002

St 143/02-26 S-83784
To sodišče je s skelpom opr. št. St

143/2002 z dne 21. 11. 2002 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Inini d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 11
in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik iz-
plačal:

– upnikom prvega razreda v višini 60%
ugotovljenih terjatev na dan 24. 7. 2002, v
roku 2 let od pravnomočnosti tega sklepa in
z 2% realnimi letnimi obrestmi do dneva
plačila,

– upnikom drugega razreda v višini
100% ugotovljenih terjatev na dan 24. 7.
2002, v roku 1 leta od pravnomočnosti te-
ga sklepa.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljeno) priloge z imenom
“polpačilo upniških tejratev”, ki je sestavni
del tega sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini in rokih, kot so navedeni v
izreku tega sklepa in v zneskih, kot so razvi-
dni iz terjatve kolone priloge (poplačilo).

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do dne 24. 7. 2002 kot dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave in je dolžnik dol-
žan v enaki višini in roku, kot upnikom prve-
ga razreda iz izreka sklepa, plačati tudi vse
terjatve tistih upnikov, ki svojih terjatev v
postopku prisilne poravnave niso prijavili,
kolikor se bodo naknadno ugotovile.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 11. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 6. 12.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

St 180/2002 S-83785
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

180/2002 dne 9. 12. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Marani d.o.o.,
Cesta 9. avgusta 68, Zagorje ob Savi,
matična številka: 5436702, šifra dejavno-
sti: 70.129 ter nato z istim sklepom ta po-
stopek zaključilo.

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 9. 12. 2002

St 106/2001-29 S-83786
To sodišče je s sklepom St 106/2001

dne 9. 12. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Dioniz d.o.o., Uskoška
17, Kočevje.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

St 183/2002 S-83787
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

183/2002 dne 6. 12. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Caligra d.o.o.,
založništvo, oblikovanje, snovanje
advertising, Ljubljana, Bratov Učakar 10,
matična številka: 5525454, šifra dejavno-
sti: 22.130 ter nato z istim sklepom ta po-
stopek zaključilo.

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 9. 12. 2002

St 15/99-200 S-83788
To sodišče je s sklepom opr. št. St

15/99 z dne 6. 12. 2002 v stečajni zadevi
nad dolžnikom Orby, obdelava kovin, tr-
govina in storitve, d.o.o., Alpska 43, Le-
sce - v stečaju, sklenilo:

stečajni postopek nad dolžnikom se za-
ključi.

Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 12. 2002

St 43/2002-5 S-83789
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2002 z dne 10. 12. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Pristavec,
družba za šport in trgovino Bled d.o.o.,
Sebenje 64, Bled, matična številka dru-
žbe: 1122169, šifra dejavnosti družbe:
51.190.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.

4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 2. 2003 ob 14. uri v sobi št.
12/pritličje tega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 10. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2002

St 36/2002 S-83790
To sodišče je s sklepom opr. št. St

36/2002 z dne 11. 11. 2002 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Schuster,
trgovina in storitve v blagovnem prome-
tu, d.o.o., Izola, Obrtna ulica 9, matična
št. 5770637, šifra dejavnosti 51.190, in ga
takoj zaključilo, ker dolžnik nima premože-
nja, ki bi prišlo v stečajno maso oziroma je
neznatne vrednosti.

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 9. 12. 2002

St 21/2002 S-83791
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 21/2002 z dne 5. 12. 2002
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Berex International trgovina,
uvoz - izvoz, zastopstvo d.o.o., Jesenice
na Dolenjskem 9b, matična številka
5914647, šifra dejavnosti 51.450.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– SGP Posavje d.d., Trg svobode 18,

Sevnica;
– Quadrum d.o.o., Tomaj 33, Dutovlje;
– Termotehnika d.o.o., Pod trško goro

3, Novo mesto;
– Emona obala Koper d.d., Pristaniška

12, Koper;
– Elcom d.o.o., Litijska 70, Ljubljana;
– Orbico d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
– Ladislav Rožič, delavski zaupnik ZSS

Slovenije, OOS Posavja, CKŽ 30, Krško.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 5. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 12. 2002

St 49/2000-35 S-83852
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev stečajne mase v stečajnem
postopku nad dolžnikom Global, svetova-
nje, finančne, agencijske in druge stori-
tve, Kranj, d.o.o. – v stečaju, Oprešniko-
va 11, Kranj, bo dne 24. 1. 2003 ob 10.
uri v sobi 113/I tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni - soba št. 6 v pritličju tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 12. 2002
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St 19/94 S-83853
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Ferromoto informatika d.o.o. – v ste-
čaju, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2002

St 73/2000 S-83855
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Kvik d.d. – v stečaju, Maribor, se v
skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega po-
stopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2002

St 6/2002-33 S-83867
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 6/2002 na seji senata dne 12. 12.
2002 sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Pion
Tehnološki procesi d.o.o., – v stečaju,
Kanižarica 41, Črnomelj, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Pion Tehnološki procesi d.o.o. – v ste-
čaju, Kanižarica 41, Črnomelj, izbriše iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2002

St 4/94-390 S-83868
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 4/94 na seji senata dne 11. 12. 2002
sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Iskra
energetska elektronika d.o.o. – v steča-
ju, Velika Cikava 22, sedaj Podbevško-
va 4, Novo mesto, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik Iskra energetska elektronika d.o.o. - v
stečaju, Velika Cikava 22, sedaj Podbev-
škova 4, Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 12. 2002

St 121/2001 S-83869
To sodišče je s sklepom St 121/2001

dne 12. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Družbeno podjetje Veletr-
govina Global p.o. Ljubljana, Stari trg 3,
matična številka: 5274265.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Majda Šantl 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, 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 dokazi o obstoju terjatve in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 3. 2003 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2002

St 59/2002 S-83870
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 59/2002 sklep z dne 12. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Tim trade, Trgovska družba d.o.o., Čo-
pova 5, Žalec (matična številka
5382661), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki prito-
žijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Tim trade, Tr-
govska družba d.o.o., Čopova 5, Žalec
(matična številka 5382661), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2002

St 46/2002 S-83957
To sodišče v stečajnem postopku ste-

čajnega dolžnika EKO, Elektrokovinarska
oprema d.d., Štrbenkova 10, Velenje - v
stečaju razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne ma-
se, ki bo 29. 1. 2003 ob 8.30 v sobi št.
106/I tega sodišča.

Na narok vabimo vse upnike stečajne-
ga dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:

1. višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 385,635.610,90 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 32,89%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve -
1. št. 159-161) na oglasni deski sodišča
ali v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča,
med uradnimi urami sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2002.

St 23/2002 S-84029

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Plan Export, gradbeništvo, inže-
niring, trgovina d.o.o., Mariborska 3,
Dravograd, matična številka 5640342, ši-
fra dejavnosti 74.204.

II. Odslej se firma dolžnika glasi Plan
Export, gradbeništvo, inženiring, trgovina
d.o.o. - v stečaju, Mariborska 3, Dravo-
grad.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek., Navr-
ški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
12. 3. 2003 ob 9. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-

nega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa, ali drugega računa upnika. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katere-
ga njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo nave-
sti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžni-
ka.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 13. 12.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 12. 2002

St 45/2002 S-84030

To sodišče je s sklepom St 45/2002
dne 13. 12. 2002 ustavilo postopek prisil-
ne poravnave in začelo stečajni postopek
nad dolžnikom I.P.C. Holding, trgovina
in zastopanje d.o.o., Dunajska 103,
Ljubljana, matična številka 5951038, ši-
fra dejavnosti 74.843.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnika Andreja Toša iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso. Za terjatve, ki so bile prijav-
ljene na oklic za sklenitev priislne poravna-
ve, se šteje, da so prijavljene tudi v stečaj-
nem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 3. 2003 ob 12.15, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 12. 2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2002

St 1/2002 S-84031
To sodišče je s sklepom St 1/2002

dne 11. 12. 2002 zaradi premajhne ste-
čajne mase zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Poslovni sistem Saturnus
d.o.o. - v stečaju, Letališka 17, Ljublja-
na, št. reg. vl. 061/11423600, matična
številka: 50359902.

Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2002
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Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

SU 43-02/99-6 ZK-20666
Predsednica Okrožnega sodišča v Novi

Gorici, okrožna sodnica svetnica Darinka
Kogoj, na podlagi prvega odstavka 122.
člena in prvega odstavka 136. člena Zako-
na o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.
33/95), izdaja naslednjo odločbo:

ugotovi se, da so novi zemljiškoknjižni
podatki pri zemljiškoknjižnem vložku št.
341, k.o. Šentviška Gora, nastavljeni in se z
dnem 11. 6. 2001 začnejo uporabljati.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2001

Amortizacije

N 60/2002 AM-21044
Na predlog Borisa Palirja, Vrbje 85/e,

Žalec, zastopanega po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000327 z dne 15. 9. 1995, za 339 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasni-
ce št. 0000327/B z dne 15. 3. 1996, za
953 delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT,
ki jih je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 64/2002 AM-21045
Na predlog Mitje Stropnika, Miklošičeva

5, Celje, zastopanega po odv. Ivanu Levcu
iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodi-
šču postopek za razveljavitev začasnice št.
0000443 z dne 15. 9. 1995, za 126 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki jo je iz-
dalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 68/2002 AM-21046
Na predlog Venčeslava Zaverška, Erjav-

čeva 4, Celje, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 0000531 z dne 15. 9. 1995, za 106
delnic nominalne vrednsoti 1.000 SIT in za-
časnice št. 0000531/B z dne 15. 3. 1996,
za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, ki jih je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 66/2002 AM-21047
Na predlog Wirth Hermana, Milčinskega

12, Celje, zastopanega po odv. Ivanu Lev-
cu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem so-

dišču postopek za razveljavitev začasnice
št. 0000524 z dne 15. 9. 1995, za 126
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in
začasnice št. 0000524/B z dne 15. 3.
1996, za 354 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki jih je izdalo Cetis - Graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 27/2002 AM-21048

Na predlog Janeza Jernejška, Sp. Re-
čica 84, Laško, zastopanega po odv. Iva-
nu Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukaj-
šnjem sodišču postopek za razveljavitev za-
časnice št. 0000168 z dne 15. 9. 1995,
za 189 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT in začasnice št. 0000168/B z dne 15.
3. 1996, za 533 delnic nominalne vredno-
sti 1.000 SIT, ki jih je izdalo Cetis - Graf
d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 73/2001 AM-21049
Na predlog Zdenke Lekoč, Miklošičeva

5, Celje, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000240 z dne 15. 9. 1995, za 106 del-
nic nominalne vrednosti 1.000 SIT in zača-
snice št. 0000240/B z dne 15. 3. 1996,
za 299 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, ki jih je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 38/2002 AM-21050
Na predlog Petra Požuna, Ljubljanska

31, Celje, zastopanega po odv. Ivanu Lev-
cu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 0000377 z dne 15. 9. 1995, za
289 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
ki jo je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 70/2002 AM-21051

Na predlog Franca Žureja, Čopova 11,
Celje, zastopanega po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000552 z dne 15. 9. 1995, za 151 del-
nic nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki jo je
izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 79/2001 AM-21052
Na predlog Darinke Stračanek, Gornja

vas 4, Stranice, zastopane po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 0000439/B z dne 15. 3. 1996, za
299 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
ki jo je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 25/2002 AM-21053
Na predlog Dušana Božiča, Cesta na

Ostrožno 129, Celje, zastopanega po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukaj-
šnjem sodišču postopek za razveljavitev za-
časnice št. 000033 z dne 15. 9. 1995, za
216 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT
in začasnice št. 000033/B z dne 15. 3.
1996, za 608 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, ki jih je izdalo Cetis - Graf d.d.
Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 62/2002 AM-21054
Na predlog Mirka Potokarja, Pod kosta-

nji 4, Celje, zastopanega po odv. Ivanu Lev-
cu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem so-
dišču postopek za razveljavitev začasnice
št. 0000375 z dne 15. 9. 1995, za 126
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, ki jo
je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 58/2002 AM-21055
Na predlog Nežike Mratinkovič, Heroja

Rojška 15, Celje, zastopane po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 0000301/B z dne 15. 3. 1996, za
456 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT,
ki jo je izdalo Cetis - Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Če listina v roku ne bo predložena sodi-

šču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 137/2002 SR-21796
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okraj-

nem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Henigsman Julijane, Kot pri
Semiču 29, Semič, ki jo zastopa pooblašče-
nec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam: 1. neznano kje bivajoči
Kochevar Matt, nazadnje stan. 1007 North
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Union Colorado Springs, USA; 2. neznano
kje bivajoči Kochevar William, nazadnje stan.
BOX 388, Rock Springs Wyoming, USA; 3.
neznano kje bivajoča Lovelace Clara, nazad-
nje stan. 1726 E 5 TH.  STR. Pueblo Colo,
USA; 4. neznano kje bivajoča Stevens Mary,
nazadnje stan. 2985 Glenoel, Denver, Colo-
rado, USA in 5. neznano kje bivajoča Koče-
var Cecilija, nazadnje stan. 1726 E 5 TH
STR. Pueblo Colo, USA, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, dne 18. 11. 2002
postavlja začasnega zastopnika neznano kje
bivajočem Kochevar Maatu, nazadnje stan.
1007 North Union Colorado Springs, USA;
neznano kje bivajočem Kochevar Williamu,
nazadnje stan. BOX 388, Rock Srings Wyo-
ming, USA; neznano kje bivajoči Lovelace
Clari, nazadnje stan. 1726 E 5 TH. STR.
Pueblo Colo, USA; neznano kje bivajoči Ste-
vens Mary, nazadnje stan. 2985 Glenoel,
Denver, Colorado, USA in neznano kje biva-
joči Kočevar Ceciliji, nazadnje stan. 1726 E
5 TH. STR. Pueblo Colo, USA. Začasni za-
stopnik je univ. dipl. pravnik - odvetnik Dušan
Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo 4a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko neznano kje bivajočega
Kochevar Matta, nazadnje stan. 1007 Nor-
th Union Colorado Springs, USA; neznano
kje bivajočega Kochevar Williama, nazad-
nje stan. BOX 388, Rock Springs Wyoming,
USA; neznano kjebivajočo Lovelace Claro,
nazadnje stan. 1726 E 5 TH. STR. Pueblo
Colo, USA; neznano kje bivajočo Stevens
Mary, nazadnje stan. 2985 Glenoel, Den-
ver, Colorado, USA in neznano kje bivajočo
Kočevar Cecilijo, nazadnje stan. 1726 E 5
TH. STR. Pueblo Colo, USA, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 11. 2002

P 134/2002 SR-21801
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Janžekovič Janeza,
roj. l. 1961, Radovica 85, Metlika in Janže-
kovič Miro, roj. l. 1962, Radovica 85, Metli-
ka, proti toženi stranki Matekovič Jožetu iz
Boldraža 20, Metlika, sedaj neznanega biva-
lišča, neznanega kje v Ameriki, zaradi prizna-
nja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto. 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, dne 20. 11. 2002,
postavlja začasnega zastopnika Matekovič
Jožetu iz Boldraža 20, Metlika, sedaj nezna-
nega bivališča, neznano kje v Ameriki.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik -
odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg svo-
bode 1.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Matekovič Jožeta iz Bol-
draža 20, Metlika, sedaj neznanega bivali-
šča, neznano kje v Ameriki vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 11. 2002

I 2000/01599 SR-18988
Okrajno sodišče v Domžalah je po okraj-

ni sodnici Kristini Petrič v izvršilni zadevi
upnika Jamstveni in preživninski sklad RS,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Sabina
Klun Lavš, zoper dolžnika Florjančič Bog-
dana, neznanega prebivališča, zaradi izter-
jave 365.314 SIT s pp, v smislu 4. točke
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne 10.
10. 2002 sklenilo:

dolžniku Florjančič Bogdanu, neznane-
ga prebivališča, se postavi začasni zasto-
pnik, odvetnik Bojan Makovec, kolodvorska
6, Domžale.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je pos-
tvil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 10. 2002

II D 101/2000 SR-1166
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Koncilja Ma-
riji, roj. Prek, hčeri Franca, upokojenki, roj.
3. 10. 1925, umrli 7. 11. 1999, nazadnje
stan. v Ljubljani, Zaloška c. 83, državljanki
RS.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju sodišče poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči pri tem sodišču.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2001

P 2268/2002 SR-18986
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Katarini Marolt Kuret, v pravdni
zadevi tožeče stranke Sabedina Takaja, po-
ljanska c. 52, Ljubljana, ki ga zastopa Vinko
Kastelic, odvetnik v Ljubljani, proti toženi
stranki Emini Takaj, neznanega bivališča,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 3. 10.
2002 sklenilo:

toženki Takaj Emini se postavi začasni
zastopnik jernej Pavšek, odvetnik v Ljublja-
ni, Tržaška 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženko v
predmetni pravdni zadevi, dokler toženka ne
bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2002

I P 67/99 SR-20656
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Mojci Bartenjev, v pravdni zadevi
tožeče stranke Strungrad, d.o.o., Šmartin-
ska 152, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Miro Senica in ostali iz Ljubljane, proti tože-
nim strankam 1. Anteju Kovaču, Sojerjeva
10, Ljubljana, 2. Vesni Kovač, Sojerjeva 10,
Ljubljana, 3. Mojci Brun, Jakčeva 43, Ljub-
ljana in 4. Aljoši Brunu, Jakčeva 43, Ljublja-
na, zaradi plačila 2,869.264 SIT s pripadki,
dne 4. 10. 2002 sklenilo:

četrtemu tožencu Alojši Brunu se postavi
začasna zastopnica Sonja Puppis, odvetnica
v Ljubljani, Slovenska 55 b/III, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala četrte-
ga toženca v predmetni pravdni zadevi, do-
kler četrti toženec ne bo nastopil pred sodi-
ščem ozrioma dokler mu pristojni organ ne
bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

VII I 2519/94 SR-21065
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Helmich Miloša, Go-
sposvetska 8, Ljubljana, zaradi izterjave
1,384.974,50 SIT s pp dne 26. 9. 2002
sklenilo:

dolžniku Helmich Milošu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Stošič Ivan, Dalmatinova 4 iz Ljublja-
ne.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2002

IV P 263/2000 SR-21071
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Kristini Štern Pogačar, v
pravdni zadevi tožeče stranke mld. Žige Pet-
elinška, Jakopičeva 19, Ljubljana, zastopa-
nega po materi – zakoniti zastopnici Darji
Perme, naslov isti, proti toženi stranki Gre-
gorju Petelinšku, nazadnje Petrovičeva 11,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi zvišanja preživnine, dne 14. 11. 2002
sklenilo:

toženi stranki se v tej pravdni zadevi po-
stavi za začasno zastopnico odvetnico Moj-
co Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2002

P 26/2002 SR-21066
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Občine Komen, Ko-
men 86, ki jo zastopa Komunalno stano-
vanjsko podjetje d.d., Partizanska c. 2, Se-
žana, ki ga zastopa odv. Igor Trebec iz Križa
pri Sežani, zoper toženo stranko Francija
Gračnerja, Komen 72/a, Komen, zaradi od-
povedi najemne pogodbe in izpraznitve sta-
novanja (pcto 114.551 SIT), s sklepom z
dne 18. 11. 2002 na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku toženi stranki Franciju Grač-
nerju postavilo začasnega zastopnika, in si-
cer odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane, Par-
tizanska c. 33/b, ki bo toženo stranko v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 11. 2002
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I 3285/97 SR-20650
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika Trgovskega podjetja Potroš-
nja Zagorje, ki ga zastopa odv. Milena Luk-
mar iz Zagorja, proti dolžniku Milanu Konči-
na, Cesta zmage 67, Zagorje ob Savi, zara-
di izterjave 1,012.732,80 SIT s pp sklenilo:

dolžniku Končina Milanu, Cesta zmage
67, Zagorje ob Savi, se v tem izvršilnem
postopku postavi začasno zastopnico Sta-
šo Lepej, odvetnico v Zagorju, Cesta zma-
ge 7, Zagorje ob Savi.

O postavitvi začasne zastopnice se ob-
vesti CSD Zagorje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem, ozi-
roma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 2. 2002

Oklici pogrešanih

N 18/2001 PO-21790
Gomboc Vilma roj. Baša, roj. 10. 1.

1896 v Kruplivniku, nazadnje stanujoča v
Kruplivniku, je pogrešana od 13. 4. 1945
dalje. Predlagateljica dokazovanja smrti je
njena hčerka Korošec Regina Marija iz Ma-
ribora, Čopova ul. 12. Skrbnik pogrešane
je Nemec Bojan, zaposlen na Centru za
socialno delo Murska Sobota. Sodišče s
tem oklicem vabi vse, ki bi kaj več vedeli o
smrti pogrešane, naj to sporočijo njenemu
skrbniku, predlagateljici tega postopka ali
temu sodišču.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 2002

Kolektivni delovni spori

Kd 1/2002 K-21803
Delovno sodišče Koper, Oddelek v No-

vi Gorici, na podlagi 49. člena Zakona o
delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni
spor med predlagateljem - Sindikatom dru-
žbe HIT d.d. Nova Gorica, Vrba, Neodvi-
snost, KNSS, Vršiška c. 23, Kranjska Gora
in nasprotnim udeležencem HIT, Hoteli,
Igralnice, Turizem d.d., Delpinova 7/a, No-
va Gorica, v zvezi z odločitvijo reprezenta-
tivnosti sindikata.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pi-
sno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
29. 1. 2003 ob 8.30 v sobi št. 24 v IV.
nadstopju Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1.

Delovno sodišče Koper
dne 10. 12. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Srg 2002/08642 Rg-22002
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 2002/08642 z dne 12. 12.
2002 pod št. vložka 1/24600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5817145.
Firma: TRI-M d.o.o., družba za trgovi-

no in zastopanje Ljubljana.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Trg MDB 14, 1000 Ljubljana.
Osnovni kapital: 1,505.382 SIT.
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame Ficko
Anton, Spodnji log 8, 1330 Kočevje, osnov-
ni vložek 1,505.382 SIT, ne odgovarja,
vstop 2. 10. 1997.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-
la vseh morebitnih obveznosti izbrisane dru-
žbe. Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Rg-22420
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 2002/06563 z dne 13. 12.
2002 pod št. vložka 1/15956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARST marketing, računalniš-
tvo in storitve, d.o.o., Ljubljana.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo.

Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana.

Osnovni kapital: 1,620.158,60 SIT.
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzameta Žni-
daršič Boštjan, Ferberjeva 19, 1000 Ljub-
ljana, osnovni vložek 810.079,30 SIT, ne
odgovarja, vstop 17. 2. 1992 in Harter Sil-
vo, Reboljeva 33, 1234 Trzin, osnovni vlo-
žek 810.079,30 SIT, ne odgovarja, vstop
17. 2. 1992.

Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-

spodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz so-
dnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plači-
la vseh morebitnih obveznosti izbrisane dru-
žbe. Pravni pouk: zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 09214/2002 Rg-21059
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče po okrožni sodnici Marji
Mächtig na predlog družbe Dejan - Cvetić &
Co., prevozi, d.n.o., Preglov trg 5, Ljublja-
na, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Dejan - Cvetić & Co., d.n.o., Preglov
trg 5, Ljubljana, objavlja sklep:

Družba Dejan - Cvetić & Co., prevozi,
d.n.o., Preglov trg 5, Ljubljana, reg. št. vl.
1/33467/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 15. 10.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Kukec Mladen, Preglov
trg 5, Ljubljana in Cvetić Zorica, Delakova
4, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, 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 26. 11. 2002

Srg 08931/2002 Rg-21754
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
Avtotehna Logistika, družba za opravljanje
storitev skladiščenja in transporta, d.o.o., Ce-
lovška c. 228, Ljubljana, objavlja sklep:

Avtotehna Logistika, družba za oprav-
ljanje storitev skladiščenja in transpor-
ta, d.o.o., Celovška c. 228, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/27169/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Avtotehna zastopanje, trgo-
vina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d.,
Slovenska c. 54, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 4,500.000 SIT, ki prevzema
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obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika Avtotehno d.d.

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 2. 12. 2002

Srg 09482/2002 Rg-21755
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Menart, trgovsko in storitveno po-
djetje d.o.o., Riharjeva 22, Ljubljana, objav-
lja sklep:

Menart, trgovsko in storitveno podje-
tje d.o.o., Riharjeva 22, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/102835/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Boštjan Menart, Čučkova
ulica 35, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 52,150.885 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.

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 2. 12. 2002

Srg 09480/2002 Rg-21756
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe OFF, elektroinštalacije, inženiring in
vzdrževanje grafične opreme, d.o.o., Kam-
nik pod Krimom 119, Preserje, objavlja sk-
lep:

OFF, elektroinštalacije, inženiring in
vzdrževanje grafične opreme, d.o.o.,
Kamnik pod Krimom 119, Preserje, reg.
št. vl. 1/04456/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 9. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Anton Ogrič, Kamnik pod
Krimom 119, Preserje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.

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 2. 12. 2002

Srg 09685/2002 Rg-21757
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Lego pot, poslovne storitve, d.o.o.,
Zapotok 3a, Ribnica, objavlja sklep:

Lego pot, poslovne storitve, d.o.o.,
Zapotok 3a, Ribnica, reg. št. vl.
1/11795/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 10.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenika sta Levstek Goran in Lev-
stek Čampa Tadeja, Goriča vas 18, Ribni-
ca, z ustanovitvenim kapitalom 2,201.028
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja v sorazmerju z njihovi-
mi poslovnimi deleži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2002

Srg 8099/2002 Rg-21759
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog družbe
NEA-Commerce, Podjetje za trgovino in raz-
voj, d.o.o., Glonarjeva 8, Ljubljana, za vpis
prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku v sodni register, dne 28. 11. 2002 ob-
javlja sklep:

družba NEA-Commerce, Podjetje za
trgovino in razvoj, d.o.o., Glonarjeva 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 8. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Družabnika sta M.T.V., podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Glonarjeva 8, Ljub-
ljana in LES, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Rovtarske Žibrše 35, Rovte, z usta-
novitvenim kapitalom 8,526.200 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na oba ustanovitelja, 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 28. 11. 2002

NOVA GORICA

Srg 990/2002 Rg-19487
Družba Mondialclima, klimatizacija in

ogrevanje d.o.o., Volčja Draga 12b, Vol-
čja Draga, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-04070-00,
preneha  po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja družbe z dne 8. 10. 2002.

Ustanovitelj družbe je Fattori Alberto, Via
Alessandro Manzoni 3, Soave, Italija, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sk-
lep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 10. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Cestno podjetje Maribor, družba za
gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., Iztoko-
va ul. 30, Maribor, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
CESTNO PODJETJE MARIBOR družba za
gradnjo in vzdrževanje cest d.d. 1-1.
Ob-84146

Levičar Marija s.p. Devedix, Stara ce-
sta 23, Vrhnika, štampiljko kvadratne obli-
ke, dimenzij 20 x 40 x 60 mm z vsebino
DeVeDiX, Stara cesta 23, 1360 Vrhnika,
Tel: 01 750 52 35. gng-107365

LMM TILIA avtošola, turizem in trgovi-
na d.o.o., Gerbičeva 44, Ljubljana, štam-
piljko pravokotne in okrogle oblike z napi-
som LMM TILIA avtošola, turizem in trgo-
vina d.o.o. Ljubljana. gnw-107082

Priglasitveni list

Avtonega Meglič Drago s.p., Zbilje
55/a, Medvode, priglasitveni list, opravil-
na št. 27-0835/94, ERO 5412792, iz-
dan dne 30. 5. 1994. gno-107032

Bebevc Alojzija, Kovor 106, Tržič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 58-225/94,
mat. št. 5591530. gnj-107112

Brolih Peter, Potrčeva 2, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna
št. 064-6419/2000, izdan dne 23. 2.
2000. gnm-107109

Černe Mira, Trbeže 1, Ljubljana-Polje,
priglasitveni list, opravilna št. 261321/95,
izdan dne 1.1.1995 in 27. 5. 1996.
gnm-106984
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Dajčman Marijana, Cesta talcev 89,
Rače, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2670/94, izdan dne 21. 12.
1994. gnv-107025

Fabijan Breda, Cesta zmage 91, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1528/94. gnl-107110

Itex, Faletič Alojz s.p., Cankarjeva 14,
Nova Gorica, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 002904/0131/00-47/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnk-107261

Jankoski Bože, Tržaška cesta 10, Lo-
gatec, priglasitveni list, opravilna
št. 30-0083/94, izdan dne 21. 4. 1994.
gnx-107173

Jovanovič Zlatko, Kolodvorska cesta
6, Črnomelj, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0040/94, matična številka
5027794, izdan dne 6. 5. 1994.
gnc-107019

Kabaret Barcaffe Nebotičnik, Samo
Pungartnik s.p., Štefanova 1, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna
št. 25-0446/94, matična št. 5918038,
izdan dne 30. 5. 1994. gnd-106943

Kodrič Davorin, Črniče 79/d, Črniče,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 005966/0858/00-11/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnl-107210

Kump Roman s.p. - avtoprevozništvo,
Krpanova ulica 2, Črnomelj, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 6. 3. 1995.
gnk-107361

Kuzelj Marija, Rozmanova 68/e, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/II./3-1145/94, izdan dne
29. 12. 1994. gnk-107111

Mahmutović Rasim s.p., Zidarstvo -
prevozi, Tržaška ulica 10, Izola - Isola,
obrtno dovoljenje,
št. 016080/0628/00-23/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnj-107362

Majerič Jelka, Štrekljeva 38, Maribor,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-7060/2001, izdan dne 15. 6.
2001. gnq-107005

Matjaž Friderika, Cesta 14. divizije 13,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-0638/94, izdan dne 4. 5. 1994.
gnr-107004

Mediana, Grenc Bernarda s.p., Cesta
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 24-1774/97, izdan dne
4. 4. 1997. gnz-106946

Novak Alojzij s.p., Breza 11, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna
št. 057-0271/94, izdan dne 19. 7. 1994.
gno-107207

Obersne Ivana Marija, Cankarjev vrh
1, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0551/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnf-107166

Oset Albin, Črnoliška ulica 12, Šen-
tjur, priglasitveni list, opravilna
št. 52-0583/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnt-107352

Planinšek Marija, Podlipoglav 25, Ljub-
ljana-Dobrunje, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1176/94. gni-107113

Povše Dušan, Zbiljska cesta 23, Med-
vode, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0119/96, izdan dne 1. 4. 1996.
gnw-107024

Pučnik Janez s.p., elektronika, Karde-
ljeva 69, Maribor, priglasitveni list, opra-
vilna št. 064-2902/94, izdan dne 15. 1.
1997. gnr-107204

Rakipi Dževat, Vurnikova ulica 9, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0829/97, izdan dne 15. 3. 1997.
gnn-107383

Rečnik Andrej s.p., Hočko Pohorje 8,
Hoče, priglasitveni list, opravilna
št. 064-3103/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnd-107018

Starešinič Franc, Miklošičeva 30, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0310/94, izdan dne 7. 12. 1994.
gnx-107148

Sterle Viktor, Sveti Vid 15, Cerknica,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 010548-02580/00-14/1995 in obrt-
no dovolenje z isto številko. gnq-107180

Šmirmaul Branimir, Nad Čreto 29,
Kamnica, obrtno dovoljenje,
št. 065334/6545/01-74/1996, izdano
dne 5. 4. 1996. gny-106922

Verbič Zdravko, Ljubljanska 32, Postoj-
na, priglasitveni list, opravilna
št. 41-585/95, izdan dne 1. 1. 1995 in
27. 6. 2002. gnx-106923

Založnik Andrej, Orehovec 6, Loka pri
Žusmu, priglasitveni list, opravilna
št. 54-32169, izdan dne 29. 11. 1995.
gnk-107061

Potne listine

Ahčin Nataša, V Toplice 4, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. P00696891.
gnr-107329

Arčon Boris, Arčoni 1/a, Renče, potni
list, št. P00595874. gnp-107256

Arčon Boris, Arčoni 1/a, Renče, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 81973, izda-
la UE Nova Gorica. gnn-107258

Arnautovska Urška, Vodnikova 70/a,
Ljubljana, potni list, št. P00150833.
gng-106990

Bajrić Muhamed, Levstikov trg 8, Ljub-
ljana, potni list, št. P00037261.
gni-107338

Božič Anton, Wildstr. 96, 45356 Es-
sen, Nemčija, potni list, št. P00658888.
gnl-106960

Čivović Jasmin, Tomačevo 41, Ljublja-
na, potni list, št. P00535104.
gnu-107026

Drvoderić Rudolf, Cesta maršala Tita
62, Jesenice, potni list, št. P00697766.
gnl-107360

Džanić Edna, Jenkova 11, Velenje,
potni list, št. P00407847. gnm-106959

Furst Jožef, Goriška 4, Celje, potni list,
št. P00132870. gnr-107279

Kožman Rebecca, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, potni list, št. P00153509.
gnd-107293

Krenker Klemen, Kavčičeva 60, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 901162, izdala UE
Ljubljana. gng-107215

Kristl Albin, Opekarska 3, Ljubljana,
potni list, št. P00125858. gnb-107270

Krmac Nuša, Podbrežna pot 18, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA
763568. gnp-107231

Lah Mihael, Ulica Alme Karlinove 6,
Celje, potni list, št. P00398462.
gnq-107055

Lapajne Bojana, Ledine 6, Nova Gorica,
potni list, št. P00692898. gnx-107248

Lesničar Pučko Goran, Na jami 7, Ljub-
ljana, potni list, št. P00685007.
gnu-107305

Lesničar Pučko Tatjana, Na jami 7,
Ljubljana, potni list, št. P 00685008.
gnr-107304

Lovrec Josip, Kidričeva 37, Ljutomer,
potni list, št. P00407689. gnr-107229

Mel David, Cesta na Lenivec 10, Seža-
na, maloobmejno prepustnico, št. AI
148827, izdala UE Sežana. gny-107297

Mevžek Andrej, Hradeckega cesta 6,
Ljubljana, potni list, št. P00045125.
gng-106948

Miketič Lilijana, Vevška cesta 19, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. P00432774.
gnw-107174

Osolnik Jožefa, Mali vrh 60, Šmar-
je-SAP, potni list, št. P00670697.
gnv-106950

Pirc Stojan, Bevkova 7, Ajdovščina,
potni list, št. P00274694. gnt-106977

Podjed Anton, Olševek 49, Preddvor,
potni list, št. P00828299. gnf-107216

Pogačić Simonca, Dobrova 8, Ruše,
potni list, št. P00927693. gny-107247

Radočaj Gordana, Cesta revolucije 4,
Jesenice, potni list, št. P00300064.
gnz-107246

Rebol Jernej, Vesna 10, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 57501, izdala UE Piran. gnd-107343

Redžepi Hava, Šutna 4, Kamnik, potni
list, št. P00198873. gny-106947

Sredojević Mirjana, XXX. divizije 20,
Portorož - Portorose, potni list, št.
P00361560. gni-107042

Šimećak Dijana, Ulica bratov Učakar
74, Ljubljana, potni list, št. P00169112.
gnp-107031

Štendler Primož, Podlipovica 33, Izla-
ke, potni list, št. BA 682880, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnw-107399

Vrbanc Božo, Zgornje Gameljne 33/d,
Ljubljana Šmartno, potni list, št.
P00123246. gnw-107349

Vršič Dare, Segovci 34/a, Apače, pot-
ni list, št. P00507697. gnm-107159

Vules Mirko, Prešernova 9, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
34864, izdala UE Nova Gorica.
gnv-106975

Zogović Miloša, Celovška 34, Ljublja-
na, potni list, št. P000488897.
gnh-107364

Osebne izkaznice

Ajdič Miran, Skoke, Uskoška ulica 76,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 1226319. gnt-107152

Ališič Ida, Poljanski nasip 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 218644.
gnq-106955
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Aljančič Nives, Reboljeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 761342.
gnm-107084

Antonič Bojan, Ulica Pohorskega bata-
ljona 65, Maribor, osebno izkaznico,
št. 517064. gnq-107355

Anžin Uroš, Taborska 31, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 949824.
gnl-107185

Arčon Boris, Arčoni 1/a, Renče, ose-
bno izkaznico, št. 1333548.
gnq-107255

Baumgartner Matjaž, Račica 12, Loka
pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico,
št. 81853. gng-107040

Belak Dušan, Boračeva 35/a, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 1327425.
gnx-107348

Blas Bernardina, Ribno, Savska 15,
Bled, osebno izkaznico, št. 706054.
gnu-107126

Boštele Uroš, Gosposvetska 19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1351188.
gnw-107353

Brajnik Bernarda, Robindvor 36, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 28363.
gnm-107234

Brglez Henrik, Novi log 19/e, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1056597.
gnn-107133

Brlič Robert, Smetanova ulica 50, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 718099.
gnb-107145

Burja David, Potok v Črni 6/a, Stahovi-
ca, osebno izkaznico, št. 152490.
gnv-107079

Cvetko Igor, Nanoška 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 407972.
gnn-107083

Čehovin Xufe, Cesta na Lenivec 4, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 151738.
gnd-107368

Demšar Tomislav, Mala vas 46, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 332332.
gne-107392

Dolar Anton, Hrenova 32, Nova Cer-
kev, osebno izkaznico, št. 638219.
gni-107263

Dušanić Branimirka, Gradiška 32, Stra-
ža, osebno izkaznico, št. 930701.
gnw-107249

Džubur Diana, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1108801. gnq-107330

Đorđić Mitar, Janševa 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 654666.
gnk-107390

Emini Selajdin, Gosposvetska 31, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. AH 21406 -
za tujca. gnp-107356

Esih Eva, Cesta Kozjanskega odreda
2, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 1124238. gni-107063

Esih Romana, Cesta Kozjanskega
odreda 2, Šentjur, osebno izkaznico,
št. 1124225. gnj-107062

Farkaš Štefan, Prušnikova 30, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1498677.
gnc-107144

Ferlan Žaklina, Milčinskega ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1114140.
gnm-107059

Fujan Martina, Polje 15/a, Vodice,
osebno izkaznico, št. 454362.
gnf-107391

Godić Predrag, Černelavci, Liškova 2,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 467217. gnp-107306

Golob Sabina, Zagorje 27, Sveti To-
maž, osebno izkaznico, št. 756325.
gnv-107250

Gorišek Vitoslava, Zidanškova 2, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 422128.
gnf-107066

Gradišek Jakob, Ribče 35/a, Kresni-
ce, osebno izkaznico, št. 1153484.
gnx-107123

Grivec Boštjan, Gimnazijska cesta
15/f, Trbovlje, osebno izkaznico,
št. 131866. gnl-107335

Grobin Jasmina, Steklarska ulica 20,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 774221.
gnu-107251

Gumpot Janoš, Škapinova 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 735236.
gnx-107273

Hostnik Stanka, Blato 25, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 534632.
gnc-107219

Ilić Dragan, Šalara 52, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 106437.
gns-107053

Ivančič Tadeja, Hrvatini 177/a, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico,
št. 774087. gnv-107050

Ivič Franci, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1521920.
gns-106953

Jančar Andrej, Gašperšičeva 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1016565.
gno-107332

Jančar Marjeta, Ulica Zore Ragancino-
ve 2, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 999124. gny-107372

Jelavić Ante, Cesta Ceneta Štuparja
134, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1428604. gnn-107033

Jelenc Jože, Puterlejeva 51, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 308436.
gnk-107286

Jesenovec Janez, Brezje 65, Dobro-
va, osebno izkaznico, št. 594964.
gnw-106999

Jona Aleksander, Dobrna 57/a, Dobr-
na, osebno izkaznico, št. 722440.
gne-107242

Kajtazović Ernadin, Pod smreko 2, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 1543517.
gng-107140

Kaloh Jožef, Ruperče 51, Maribor,
osebno izkaznico, št. 156682.
gnn-106983

Kastelic Stanka, Praproče pri Temeni-
ci 6, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 1310615. gnt-107402

Kebe Karmen, Dolenje jezero 20, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 420802.
gni-107213

Kenda Verica, Meline 9, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 1114891.
gnk-106986

Ključevšek Marjan, Pod knapovko 3,
Radeče, osebno izkaznico, št. 1122039.
gnu-107151

Kobše Anton, Dole 8, Suhor, osebno
izkaznico, št. 1099499. gni-107163

Kodba Petar, Ljubljanska 106, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 616060.
gnt-107302

Kodila Irena, Stara ulica 10, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1251393.
gnm-107134

Kondić Goran, Stara cesta 2, Rakek,
osebno izkaznico, št. 257192.
gnp-107381

Kos Štefan, Podgornikova ulica 13,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 259539.
gni-106963

Kovačič Justina, V Varde 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 517367.
gnx-107323

Kovačič Polonca, Pot na zduše 16,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 566693. gnr-107129

Kranjc Jožef, Brezje v Podbočju 14,
Krško, osebno izkaznico, št. 551884.
gnc-107244

Kraševec Miha, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309310.
gne-107117

Kronaveter Mateja, Prušnikova 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 226772.
gnh-106964

Kure Polona, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1304933.
gnc-107394

Kvas Sebastjan, Žiče 89/a, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 671071.
gny-107147

Lah Mihael, Ulica Alme Karlinove 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 37882.
gnp-107056

Lapanja Mirjam, Fužinarska 15, Meži-
ca, osebno izkaznico, št. 211621.
gno-107132

Lazić Čedo, Ljubljanska cesta 24, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 293199.
gni-107238

Lednik Polonca, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 1376530.
gnm-107034

Lenard Vid, Rožna dolina, Cesta IV/50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 882512.
gnu-107076

Levičar Marijana, Golek 22, Krško,
osebno izkaznico, št. 1336768.
gny-106972

Livk Karolina, Bloška polica 3/b, Gra-
hovo, osebno izkaznico, št. 961443.
gnv-107375

Lorbek Pintar Polona, Pod kostanji 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 1258812.
gnh-107039

Lukačič Anja, Stantetova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1504673.
gng-106965

Lukačič Denis, Stantetova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1504675.
gnf-106966

Makorič Filip, Miren 121/a, Miren,
osebno izkaznico, št. 1420298.
gnr-106979

Marguč Sašo, Skaletova 9, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 183862. gnd-107268

Matahlija Goran, Vojkova cesta 8/c,
Solkan, osebno izkaznico, št. 1263924.
gns-107028

Mesarič Franc, Ul. Frankolovskih žrtev
17/b, Celje, osebno izkaznico,
št. 1033175. gnl-107235

Mesarič Zvonko, Jelovice 28, Maj-
šperk, osebno izkaznico, št. 205134.
gnk-107036
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Miklič Ivan, Ulica Tončke Čečeve 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 224419.
gnv-107125

Modrinjak Dušan, Metliška cesta 1, Se-
mič, osebno izkaznico, št. 527801.
gng-107065

Molan Tadeja, Mali Obrež 9/a, Dobo-
va, osebno izkaznico, št. 261842.
gnl-107260

Mramor Ana, Na Gmajni 2, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 340081.
gng-107315

Muravec Bojan, Červanova 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 335716.
gnv-107400

Natuš Ciril, Čepinci 76, Petrovci, ose-
bno izkaznico, št. 1271362. gnt-107127

Nezović Hafiz, Clevelandska 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1029779.
gnf-107016

Nikolič Dejan, Vilfanova 6, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 343224.
gnt-107252

Oblak Daniel, Bukov vrh 11, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 551052. gnz-107346

Omahen David, Jurčkova cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 272511.
gne-107217

Omić Mesud, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 306470.
gnd-107118

Ožir Franc, Podvin pri Polzeli 51, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 1564393.
gnr-107054

Pernat Vinko, Podova 44, Rače, ose-
bno izkaznico, št. 204618. gnu-106976

Peternel Simona, Spodnje Rute 6,
Gozd Martuljek, osebno izkaznico,
št. 819596. gnw-107224

Petrovič Anton, Kočevarjeva ulica 6,
Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 307201. gnc-106969

Pichler Ferdinand, Prelog, Breznikova
3, Domžale, osebno izkaznico,
št. 1467682. gnw-106974

Plestenjak Alojzija, Poklukarjeva 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55911.
gnh-107339

Plestenjak Frančišek, Poklukarjeva 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 56757.
gng-107340

Plevnik Jelka, Podplat 2/b, Podplat,
osebno izkaznico, št. 1543404.
gnl-107160

Podgoršek Robert, Medno 16, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 815808. gnr-106954

Podlesnik Irena, Trg Komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 923019. gng-106915

Poglavšek Silva, Reboljeva 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 563883.
gno-106982

Polak Tadej, Cesta na ključ 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1212909.
gno-107257

Popijač Boris, Dol. Pirošica 18, Cer-
klje ob Krki, osebno izkaznico,
št. 1160004. gng-107165

Potrpin Terezija, Dobovec 29/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 10050.
gnb-107120

Praznik Marija, Rimska 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 260037. gnp-107156

Premrl Irma, Stara 1, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 1547736.
gnr-107254

Primc Sanja, Bazoviška cesta 3/a, Ilir-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 239360. gnj-107037

Prosenc Frančiška, Serjuče 12, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 473772.
gnk-107386

Puher Darinka, Miloša Zidanška 9/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 799490.
gnq-106980

Rajh Darko, Pivkova 13/a, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 240038. gne-107342

Ramšak Zofija, Veliki vrh 9, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 1306479.
gnd-106993

Razgoršek Zofija, Otemna 6, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 499066. gnb-106995

Recher Kostja, Viška cesta 69/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1301458.
gns-107203

Rodošek Vanja, Dezno 8/b, Podle-
hnik, osebno izkaznico, št. 414044.
gnz-106971

Roškar Franc, Stojnci 116, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1265663.
gni-107038

Roškar Urška, Hofmanova 3, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 896455.
gnz-107146

Rožman Marinka, Novomeška 2, Šen-
tjernej, osebno izkaznico, št. 904821.
gnu-107080

Sadri Farija, Ulica Kneza Koclja 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 544253.
gne-107367

Sali Naser, Ulica Dušna Kvedra 20,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 169925.
gnb-107245

Savič Ana, Mali otok 1/a, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1317039.
gnk-107161

Setničar Anita, Prapreče 18, Žužem-
berk, osebno izkaznico, št. 667546.
gnc-107044

Sikirić Fanika, Draga 41, Draga, ose-
bno izkaznico, št. 18869. gnd-107143

Smole Jernej, Temenica 121, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 312742.
gni-107388

Spina Julijana, Ravnica 27, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 930872. gny-107347

Svetina Miroslav, Črtomirova 21/b,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1224073. gnx-107073

Šabić Denis, Podvozna pot 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 33554.
gnk-107336

Šašek Anja, Mirana Jarca 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1339413.
gne-106967

Šegula Branko, Dragovič 16, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 1441460.
gnc-107344

Šilc Urban, Rimska 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1081018. gnz-107171

Šipek Pavel, Tekstilska ulica 8, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1544135.
gnn-107358

Škarja Jure, Volaričeva ulica 34, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 1345193.
gnv-107150

Škoberne Nada, Ptujska cesta 347,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 951112. gnl-107060

Švara Mojca, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 878594. gns-107128

Tanšek Rudolf, Suho 16, Dobje pri Pla-
nini, osebno izkaznico, št. 200170.
gnh-107064

Tešić Jozo, Golarjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1371629.
gnw-107324

Tomazin Marko, Pokopališka pot 2, Lo-
gatec, osebno izkaznico, št. 1256889.
gnw-107299

Tomažič Gregor, Parižlje 68/a, Bra-
slovče, osebno izkaznico, št. 106111.
gnd-106968

Toplak Rozalija, Ul. Arnolda Tovornika
19, Maribor, osebno izkaznico,
št. 751876. gng-107290

Tratnik Pavla, Efenkova cesta 21, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 1538366.
gnq-107155

Trentelj Nejc, Sallaumines 3, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 943379.
gnj-107337

Troha Marija, Mengeška pot 4, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 126460.
gnt-107377

Turk Barbara, Luize Pesjakove 14,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1501202. gnz-107046

Ujčič Katja, Jablanica 27, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 1272746.
gnv-107075

Vajzman Štefanija, Porabska ulica 2,
Gornja Radgona, osebno izkaznico,
št. 1279715. gnq-107230

Verbek Andrej, Milčinskega ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 413235.
gnj-107162

Vesenjak Suzana, Štrekljeva 60, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1336198.
gnn-107058

Vogrin Konrad, Veronikova cesta 7,
Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 988239. gnu-107301

Vogrinec Bojan, Gerečja vas 68, Haj-
dina, osebno izkaznico, št. 751181.
gnx-106973

Vončina Matjaž, Zelena 24, Maribor,
osebno izkaznico, št. 838807.
gnc-106994

Vrtačnik Ivanka, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1338107. gnl-107385

Zavec Andrej, Cesta na Ostrožno 98,
Celje, osebno izkaznico, št. 1368709.
gng-106940

Zdešar Edo, Britof 382, Kranj, osebno
izkaznico, št. 224278. gnj-106962

Zdovc Štefanija, Strmca 24, Laško,
osebno izkaznico, št. 1019083.
gnw-107149

Zmajšek Damjana, Raka 68/a, Raka,
osebno izkaznico, št. 646184.
gnf-107241

Žabčič Dragica, Drašiči 25, Metlika,
osebno izkaznico, št. 617364.
gnd-107043

Žekš Nena, Salamenci 54, Puconci,
osebno izkaznico, št. 971345.
gnt-107052
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Živko Anja, Cesta VII/4, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 510706. gnr-107154

Žižek Dejan, Mostje 6, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 227572.
gnz-106996

Vozniška dovoljenja

Ajdič Miran, Skoke, Uskoška ulica 76,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, št. S 1378269,
reg. št. 30197. gns-107153

Ambrožič Pavel, Seidlova 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17004, izdala UE Novo mesto.
gnr-106933

Antončič Mojca, Globočnikova 8, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13193. gnp-107006

Antonič Bojan, Ulica Pohorskega bata-
ljona 65, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 875396, reg. št. 37747,
izdala UE Maribor. gnv-107354

Arčon Boris, Arčoni 1/a, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14090,
izdala UE Nova Gorica. gny-107197

Bavčar Julijana, Ulica Metoda Mikuža
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1065638, reg. št. 189185,
izdala UE Ljubljana. gnf-107291

Belak Dušan, Boračeva 35/a, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10272, izdala UE Gornja Radgona.
gng-107190

Beloglavec Miran, Mikloš Kuzmiča 25,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 16788. gnv-106925

Bernard Uroš, Ljubljanska cesta 27,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 493097,
reg. št. 37795. gne-107067

Bolha Andrej, Ig 165, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1460312, reg.
št. 230605, izdala UE Ljubljana.
gng-107115

Bratković Blaž, Cerov log 34, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 30664, izdala UE Novo mesto.
gnk-107086

Bregar Uroš, Na peči 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502626, reg. št. 245643, izdala UE
Ljubljana. gnn-107387

Bric Marija, Potok 25, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4222, iz-
dala UE Nova Gorica. gnt-106927

Brvar Romana, Vodnikova 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18330,
izdala UE Brežice. gno-107157

Čas Bojan, M. Mislinja 1, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12677.
gnc-107194

Črne Andrej, Medenska cesta 93,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1459989, reg. št. 208230, izdala
UE Ljubljana. gny-106997

Čuk Marjanca, Ulica bratov Rozmanov
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 814827, reg. št. 128769, iz-
dala UE Ljubljana. gnd-107393

Čurman Sašo, Linhartova cesta 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367759, reg. št. 225687, izdala
UE Ljubljana. gns-107328

Derenda Žiga, Mariborska ulica 25,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 103/2002.
gnt-107177

Fajt Martin, Trinka Zamejskega 14, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 39124, izdala UE Nova
Gorica. gnv-107175

Ferjan Mojca, Gotska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191636, reg. št. 153452. gnc-107294

Ferš Jožef, Ulica Ruške čete 2, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 934,
izdala UE Ruše. m-1550

Florjančič Franc, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 814977, reg. št. 50133, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-107341

Fon Franc, Sp. Brnik 60, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 475991, reg. št. 3743.
gnm-106934

Gajšek Petra, Petrovče 100, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
377097, izdala UE Žalec. gnc-107069

Gantar Bojan, Zelenica 18, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 3337, izdala UE Logatec. gni-107363

Godić Predrag, Černalavci, Liškova 2,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 27489. gny-107322

Grešak Jurij, Podšmihel 12, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13530,
izdala UE Laško. gnb-107295

Gulič Branko, Skopo 63/a, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9040,
izdala UE Sežana. gnx-107198

Hočevar Mirko, Cesta Cirila Kosmača
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 354687, reg. št. 32240,
izdala UE Ljubljana. gnf-106991

Hostnik Stanka, Blato 25, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001227344, reg. št. 11251, izdala UE
Trebnje. gnd-107218

Humar David, Ozeljan 118, Šempas,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 78/02. gnj-107187

Humek Jožica, Dobrunjska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1588160, reg. št. 144997, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-107223

Jančar Marjeta, Ulica Zore Ragancino-
ve 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483136, reg. št. 52773, izda-
la UE Ljubljana. gnz-107371

Jona Aleksander, Dobrna 57/a, Dobr-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018908, reg. št. 41065. gnd-107243

Jovanovič Jasna, Ulica Kam. Zas. odre-
da 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13998, izdala UE Kamnik.
gnu-107051

Juričev Marija, Majaronova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90604, reg. št. 182266, izdala UE
Ljubljana. gny-107222

Jus Dejan, Grdina 8/c, Stoperce, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 42355, iz-
dala UE Ptuj. gnu-106926

Kastelic Stanka, Praproče pri Temeni-
ci 6, Šentvid pri Stični, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 587428, reg.
št. 13050, izdala UE Grosuplje.
gnu-107401

Kaše Gabrijela, Cigaletova ulica 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16860. gnn-107183

Kebe Karmen, Dolenje jezero 20, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1253804, reg. št. 10416. gnj-107212

Kenda Verica, Meline 9, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje, št. S 533590,
reg. št. 4942. gnl-106985

Kene Mateja, Pavlova vas 21, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12904. gnh-107264

Ključevšek Marjan, Pod Knapovko 3,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 491119, izdala UE Laško.
gne-106992

Klopčavar Štublar Nataša, Šmartno 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928308, reg. št. 199268, izdala UE
Ljubljana. gnt-107027

Kobal Boris, Rožna dolina, Cesta XI/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419466, reg. št. 144679, izdala
UE Ljubljana. gny-107397

Kobal Valter, Male Žablje 44, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1118719, reg. št. 11172, izdala UE
Ajdovščina. gnk-106961

Koca Enver, Lokve 31, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10926, izdala UE Črnomelj.
gni-106988

Kocbek Bogdan, Spodnja Ščavnica 6,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 4344, izdala UE Gornja
Radgona. gnp-106931

Kodelja Vida, Kromberk, Iztokova ulica
17, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20363, izdala UE Nova Gorica.
gnl-106935

Koder Pavle, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373573, reg. št. 14728, izdala UE
Ljubljana. gnb-107170

Košmelj Miran, Valvasorjeva ulica 10,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 109/2002.
gns-107003

Kovačič Katarina, Nad mlini 37, Novo
mesto, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 91/02.
gnu-107376

Kozelj Gregor, Hotemaže 16, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1392456, reg. št. 45598, izdala UE
Kranj. gnt-107077

Krajcar Ludvik, Bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 745246,
reg. št. 18795. gnm-107359

Kraljič Marja, Kidrčeva 22, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1523556, reg. št. 7535 - duplikat II, iz-
dala UE Kranj. gnn-107108

Kraševec Miha, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933775, reg. št. 172573, izdala UE
Ljubljana. gnf-107116

Krebs Renata, Ljubljanska 104, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472277, reg. št. 104135, izdala UE Ma-
ribor. gnn-107158

Kunšek Metod, Marijina vas 24, Jur-
klošter, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 5604, izdala UE Laško. gnb-107370
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Kurtović Samir, Mlaka pri Kočevju
59/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 11989, izdala UE Koče-
vje. gnj-107237

Kvas Sebastjan, Žiče 89/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11418. gnu-107101

Lah Mihael, Ulica Alme Karlinove 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 14852. gno-107057

Lapajne Marko, Jelični vrh 2, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
S 5430563, reg. št. 5315, izdala UE Idri-
ja. gnl-107085

Lazić Čedo, Ljubljanska cesta 24, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
553971, reg. št. 38108. gnh-107239

Livk Karolina, Bloška polica 3/b, Gra-
hovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1008189, reg. št. 6711, izdala UE Cer-
knica. gnw-107374

Marič Jožef, Murski Črnci 20, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 28104.
gnb-107095

Matahlija Goran, Vojkova cesta 8/c,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43726, izdala UE Nova Gorica.
gnr-107029

Matkovič Valter, Dekani 4, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6398.
gnd-107318

Mazzini Bibijana, Gradnikova 23, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 869671, reg. št. 16524.
gni-107313

Merčun Marjana, Andrčeva ulica 33,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 72/2002.
gnb-107220

Mesarič Franc, Ul. Frankolovskih žrtev
17/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 553744, reg. št. 9559.
gnk-107236

Mežgoj Hinko, Plečnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
367338, reg. št. 22244, izdala UE Mari-
bor. gnf-106941

Miklič Ivan, Ulica Tončke Čečeve 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 1618091, reg. št. 29012, izda-
la UE Ljubljana. gnw-107124

Milavec Veronika, Rožna dolina, Cesta
IV/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185112, reg. št. 75825, izda-
la UE Ljubljana. gnu-107226

Mrak Klemen, Zg. Lipnica 1/a, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 901146, reg. št. 20626.
gnw-107199

Mramor Ana, Na Gmajni 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930725, reg. št. 60346, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-107314

Mraz Grega, Levstikova cesta 4, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1423201, reg. št. 30325, izdala UE Ve-
lenje. gnu-107001

Muršec Bogdan, Spodnja Voličina
97/k, Voličina, vozniško dovoljenje, št. S
449716, izdala UE Lenart. gnt-107102

Napret Uroš, Zdraviliška cesta 38,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, reg.
št. 38936, izdala UE Celje. gnj-106987

Novaković Željko, Ob Hublju 2, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1456471, reg. št. 17243, izdala UE
Ajdovščina. gnl-107135

Obradović Boris, Selo 5, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1423031, reg. št. 30203, izdala UE Ve-
lenje. gnt-107277

Oplotnik Majda, Jurija Vodovnika 27,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3680. gnk-107011

Osojnik Franc, Orehovski vrh 21, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 3551, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-106930

Ošlovnik Beno, Stari trg 287, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4268, izdala UE Dravograd. gnr-106929

Ožura Primož, Ob mahovniški cesti 13,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12011, izdala UE Kočevje.
gns-107253

Palaković Omar, Obala 105, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12977, izdala UE Piran.
gnj-107012

Palčič Julijana, Peščenk 38, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
384433, reg. št. 1685, izdala UE Cerkni-
ca. gnz-107071

Pavlič Gabrijela, Šmarjeta 15/a, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8553, izdala UE Novo me-
sto. gnh-107089

Petričič Daniel, Zarečje 12/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001100262, izdala UE Ilirska Bistri-
ca. gnm-107009

Petrović Čedomir, Finžarjeva 19, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 09401. gnh-107189

Pirher Marija, Fulneška 4, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
79249, reg. št. 5372, izdala UE Ljuto-
mer. gno-107232

Pisk Aleš, Zatolmin 41, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 192202, izdala UE
Tolmin. gnp-107106

Planovšek Matej, Dobletina 22, Nazar-
je, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10203, izdala UE Mozirje.
gni-107138

Plohl Silvo, Hlaponci 13/a, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45280, izdala UE Ptuj. gnz-107021

Podjed Žiga, Velesovo 2, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1533001, reg. št. 50009.
gnq-107105

Podlesnik Irena, Trg Komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1609580, reg. št. 249884,
izdala UE Ljubljana. gnh-106914

Podržaj Primož, Ježa 58, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
844854, reg. št. 175867, izdala UE Ljub-
ljana. gni-106938

Premrl Irma, Stara ulica 1, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 29503.
gni-107188

Prešeren Jože, Begunjska 13, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900665, reg. št. 20843. gnf-107041

Prezelj Marija, Ajševica 71, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36218, izdala UE Nova Gorica.
gnr-107104

Primc Sanja, Bazoviška 3/a, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, št. S 1327392,
reg. št. 9976. gno-107007

Primožič Simona Judita, Na terasi 13,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
24497, izdala UE Žalec. gnb-106970

Puher Darinka, Miloša Zidanška 9/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6370, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-106978

Pukčič Mitja, Ločki vrh 62, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 43879, izdala UE Ptuj. gnf-107091

Pušnik Tomaž, Žiberci 14, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13505,
izdala UE Gornja Radgona. gng-107090

Recher Kostja, Viška cesta 69/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 732287, reg. št. 63069, izdala UE
Ljubljana. gnt-107202

Reflak Luka, Pod vrbami 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1251583, reg. št. 210875, izdala UE
Ljubljana. gnh-107114

Ribič Simona, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10788. gne-107192

Rogelja Anže, Tržaška cesta 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1434651, reg. št. 237866, izdala UE
Ljubljana. gns-107078

Rojs Štefan, Stari grad 95, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10893, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-107308

Savšek Anton, Tenetiše 3, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1198817, izdala UE Litija. gnn-107233

Senčar Miha, Peršonova 3, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 42888, iz-
dala UE Ptuj. gnj-106937

Sežun Tiberij, Trg prekomorskih bri-
gad 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 959465, reg. št. 12759, izda-
la UE Postojna. gnw-107378

Simonič Andrej, Gosposvetska cesta
33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 912151, reg. št. 49126, iz-
dala UE Maribor. gnh-107139

Skubic Katja, Britof 221/h, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307614, reg. št. 5617, izdala UE Kranj.
gnf-107316

Spina Julijana, Ravnica 27, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29254, iz-
dala UE Nova Gorica. gnz-107196

Sterle Janez, Brdnikova ulica 34/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1341459, reg. št. 90773,
izdala UE Ljubljana. gno-106957

Stojanov Tošo, Prvačina 167, Prvači-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43946. gnb-107195

Stojanović Ljubica, Gregorčičeva 32,
Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3808, izdala UE Piran.
gnw-107099

Strelec Vid, Gregorčičeva ulica 2, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9547, izdala UE Gornja Radgona.
gno-106932

Šilc Urban, Rimska 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 844262,
reg. št. 179099, izdala UE Ljubljana.
gny-107172
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Šmid Sonja, Na kresu 23, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. A-IBGH,
št. 30174, izdala UE Škofja Loka.
gnb-107395

Šolar Ivanka, Dražgoše 36, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9638,
izdala UE Škofja Loka. gnl-107035

Špruk Tinca, Glavarjeva cesta 86, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 853998, reg. št. 11916, izdala UE
Kamnik. gnz-107221

Šuligoj Elena, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/2002.
gnu-107351

Švara Mojca, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 43986, izdala UE Nova Gorica.
gnk-106936

Tekalec Rajko, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1632667, reg. št. 12525, iz-
dala UE Maribor. gnv-107350

Tomazin Marko, Pokopališka pot 2, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 5111, izdala UE Logatec.
gnv-107300

Toplak Rozalija, Ul. Arnolda Tovornika
19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1607611, reg. št. 52904, iz-
dala UE Maribor. gne-107292

Trentelj Nejc, Sallaumines 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 11786, izdala UE Trbovlje.
gnj-107087

Udovič Gregor, Trnje 5, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1478002, reg. št. 11492, izdala UE Treb-
nje. gnl-107389

Ujčič Katja, Jablanica 27, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269356, reg. št. 8478, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnw-107074

Valenčič Viljenka, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 67, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 573427, reg. št. 100321, iz-
dala UE Maribor. gno-107357

Valerijev Nenad, V. Vodopivca 103/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 15150, izdala UE Nova
Gorica. gng-107015

Varmuž Stanislava, Jadranska cesta
61/b, Ankaran - Ankarano, vozniško do-
voljenje, kat. AB, št. 22077. gns-106928

Vidic Marjan, IX. korpus 30, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2145, izdala UE Izola. gns-107307

Viler Dušan, Parecag 164, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, št. 3626. gnd-107193

Vindiš Damir, Ranca 2, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1241842, reg. št. 7888. m-1542

Vrabec Matej, Šipkova ulica 8, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18817, izdala UE Kamnik.
gnj-107287

Vrtačnik Ivanka, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243956, reg. št. 170685, izdala
UE Ljubljana. gnm-107384

Zlupko Yaroslava, Ilirska 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339056, reg. št. 46241. gnp-107281

Žagar Jasna, Arbajterjeva 8, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30875, iz-
dala UE Ptuj. gnf-107191

Zavarovalne police

Ademi Tahir, Tivolska cesta 40, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 592380, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-107259

Ažman Janko, Miklošičeva cesta 16,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0476751, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnz-107321

Benčina Miha, Hrovača 12/a, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 0858924, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-107121

Cajnar Monika, Ulica 1. maja 6, Metli-
ka, zavarovalno polico, št. 390874, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-107100

Klančar Miha, Brilejeva 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 470283, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnv-107379

Kokić Dragoljub, Cesta v Gorice 141,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
545295, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-106949

Kraševec Miha, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0939587, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnc-107119

Lajič Žarko, Frankovo naselje 69, Ško-
fja Loka, zavarovalno polico, št. AO
498884, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gno-107107

Lapuh Martin, Scopolijeva 19, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 461670,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-107369

Novak Edita, Palmejeva ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 692947, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-107048

Petrovič Simon, Nemčavci 14/b, Mur-
ska Sobota, zavarovalno polico, št. AO
511724, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnb-107049

Pleša Uroš, Struževo 4, Kranj, zavaro-
valno polico, št. AO 530022, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnd-107093

Sever Maša, Globočnikova 18, Postoj-
na, zavarovalno polico, št. 1005916, iz-
dala zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
gnm-107309

Slemenik Bojan, Kašeljska cesta 49,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101458477, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gns-107228

Stopar Tomaž, Glinška ulica 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št.
AO00101503737 in kupone, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnu-106951

Todorović Ranka, Planina 4, Kranj, za-
varovalno polico, št. 823160, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnj-107312

Todorović Stanoje, Cesta španskih
borcev 61/a, Ljubljana, zavarovalno poli-
co, št. 00101481304, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gnu-107184

Trček Marko, Rovte 82/a, Rovte, za-
varovalno polico, št. 458707, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnf-107020

Vlašič Matjaž, Dolenjci 8, Adlešiči, za-
varovalno polico, št. 0804221, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnc-106919

Spričevala

Ahačič Sušnik Margareta, Blejska ce-
sta 3, Tržič, spričevalo SŠPRNMU - smer
računalniško progamerski tehnik, izdano
leta 1986. gni-107317

Antončič Martin, Globočnikova ulica 8,
Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljublja-
ni, izdano leta 2001 in 2002. gnr-107333

Bajrić Salko, Tomačevska cesta 11/a,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ver-
žej, izdano leta 1986. gnm-107334

Bratož Matej, I. tankovske brigade 5,
Sežana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le - Gimnazija, izdano leta 1998.
gnb-107320

Bubanja Dijana, Jaka Platiše 3, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika SNKŠ Kranj,
izdano leta 1996 in 1997. gnk-107311

Čebular Bernarda, Čečovje 8/b, Rav-
ne na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole Slovenj Gra-
dec - smer kuhar. gni-107013

Ćuskić Mirza, Vojkova 17, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gnt-106952

Davidovič Dejan, Slavniška cesta 11,
Kozina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske in turistične šole v Izo-
li. gnn-107208

Dimitrijević Tijana, Tomačevo 55, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnb-107070

Ekart Anton, Starše 85/b, Starše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in diplomo
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1962. m-1544

Eršte Marko, C. Kokrškega odreda 11,
Kranj, spričevalo Srednje šole za strojniš-
tvo, izdano leta 1994/95. gnz-106921

Franković Romana, Krašnova ulica 7,
Kranj, diplomo Pedagoške fakultete v
Ljubljani, št. 01-643/95-R, izdana v Ljub-
ljani 10. 3. 1995. gns-107303

Grošič Zenko, Praprošče 11, Litija,
spričevalo o končani OŠ Litija, izdano leta
1986. gnx-107098

Gunzek Marija, Olešče 37, Laško, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole v Zagorju,
izdano leta 2001. gnq-107380

Jančar Klemen, Jevnica 70, Kresnice,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok v Ljubljani, izdano leta 1999,
2000 in 2001. gnx-106998

Janžič Marjan, Kraigherjeva 7, Lenart
v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniške, elektro, strojne in tekstil-
ne šole Maribor, smer jaki tok, izdano leta
1974. m-1539

Koblar Nataša, Seča 189/a, Portorož
- Portorose, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gostinske in turistične šole v
Izoli, izdano leta 1998. gne-107142
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Končan Marinka, Fužina 7, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gny-107047

Kovačič Tomaž, Prešernova ulica 14,
Orehova vas, indeks, št. 93508462, iz-
dala FERI Maribor. m-1540

Kuhar Sašo, Puconci 222, Puconci,
indeks, št. 71990195, izdala Biotehnič-
na fakulteta v Ljubljani. gnd-107168

Lajnšček Martin, Pristova 14, Dobrna,
spričevalo 4. letnika Poklicno in tehnično
strojne šole Celje, izdano leta 2000.
gnz-107325

Lausegar Uroš, Pristava, Mlaka 9, Tr-
žič, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje policijske šole, št. III-377/15, izdano
23. 6. 1993. gnc-107169

Legvart Klavdij, Kolodvorska 8, Koče-
vje, spričevalo 3. letnika SŠGT Novo me-
sto. gnc-107319

Lipej Doroteja, Vinarska cesta 10, Bi-
zeljsko, indeks, št. 18930536, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-107373

Lužovec Lojze, Tbilisijska 44, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1979. gny-107072

Mlakar Zdenka, Adamičeva 41, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za varuhinje, izdano leta 1983. m-1538

Petrovčič Aleš, Na jami 10, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost, št. 603, izdana 23. 6. 1988, pro-
dajalec. gnx-107398

Pevec Avgust, Vršna vas 8, Pristava pri
Mestinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur,
izdano leta 1979. gng-107240

Podgornik Nataša, Vogrsko 114, Vol-
čja Draga, spričevalo 2. letnika SŠ Veno
Pilon, gimnazijski maturant. gnf-106920

Pristopec Rudi, Kamniška cesta 69,
Vodice, spričevalo o končani OŠ Šmar-
tno, izdano leta 1977. gns-107178

Rakovec Jože, Dolenja vas 43, Selca,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
Šole v Škofji Loki, izdano leta 1971.
gnv-107225

Renko Urška, Poljanska cesta 13, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Izobraže-
valno središče Miklošič, Osnovna šola za
odrasle, izdano leta 1993. gnu-107326

Rooss Lenart, Župančičeva 6, Kranj,
indeks, št. 26202146, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezilo. gnh-107014

Slana Romana, Cesta v Rošpoh 53,
Kamnica, maturitetno spričevalo Živilske-
ga šolskega centra Maribor, tehniška ži-
vilska šola, izdano leta 1980. m-1543

Srhoj Dejan, Vojkova 85, Ljubljana, di-
plomo SGBŠ Ljubljana, izdana leta 1996.
gny-107022

Starčević Antun, Brđani 85, 32422 Za-
polje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Veno Pilon - smer tesar, izdano
leta 1982. gnt-107327

Suhadolnik Saša, Šuceva 15, Kranj,
indeks, št. 18010117, izdala Filozofska
fakulteta. gnu-107176

Šabić Elma, Ravne 17, Tržič, spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2002. gnp-107131

Šarko Stjepan, Bukovje 24, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene

delovodske šole v Ljubljani, izdano
13. 6. 1974 v Ljubljani. gny-107122

Šmid Blaž, Grajska ulica 27, Bohinj-
ska Bistrica, spričevalo 1. letnika Gimna-
zije Jesenice. gnv-107200

Šoštarič Otmar, Malečnik, Celestrina
33, Maribor, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 2000.
m-1548

Trampuš Nataša, Bečanova ulica 5,
Ljubljana, indeks STOŠ Kranj, izdan leta
1987 na ime Kozmelj Nataša.
gno-107382

Tunjič Marina, Goriška ulica 1/a, Šen-
tjur, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Franja Malgaja Šentjur, izdano leta 1996
do 2000. gnh-106939

Vraber Boštjan, Hmelina 10, Radlje ob
Dravi, indeks, št. 71990559, izdala Bio-
tehniška fakulteta. gnh-106989

Zemljak Marko, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996.
gne-107167

Zmajšek Srečko, Pot na polšco 43,
Krško, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Krško. gnp-107206

Žilavec Vojko, Ožbalt 5, Ožbalt, za-
ključno spričevalo Srednje rudarske šole
Velenje, izdano leta 1974. gnp-106981

Ostali preklici

AFM AŽMAN d.o.o., Tržaška 1, Lesce,
licenco št. 0000458/20 GZS 0000458
za vozilo Renault Master furgon 2.8 DT z
reg. oznako KR 42-44L, veljavnost licen-
ce od 25. 11. 1997 do 25. 11.2002.
gnt-107002

AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
TIR certifikat št. 1770 z rokom veljavnosti
1. 8. 2004 za kamion SCANIA R 124 LB.
gnz-107296

Baloh Lenka Darinka, Borjana 103,
Breginj, delovno knjižico. gnc-107094

Bandelj Branko s.p., Ulica Gradnikove
brigade 31, Nova Gorica, licenco,
št. 004850/4651-LM47/1997 z dne
22. 12. 1997. gnx-107023

Brunjak Darko, Mala Bukovica 1, Ilir-
ska Bistrica, vpisni list za čoln,
št. 02/03-3792/94 z dne 17. 6. 1994.
gnl-107010

Demojzes Nadja, Zg. Škofije 5/b, Ško-
fije, delovno knjižico. gnw-106924

Fotak Drago, Cesta Maršala Tita 102,
Jesenice, delovno knjižico. gnu-107201

Franković Romana, Krašnova ulica 7,
Kranj, delovno knjižico. gnr-107179

Friderih Vladimir, Grajska 10, Oplotni-
ca, delovno knjižico. gnz-107096

Glušič Tanja, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20970064,
izdala Pravna fakulteta. gnd-107068

Gornik Andreja, Martinjak 13, Cerkni-
ca, vozno karto, št. 001 0148, izdal Inte-
gral Notranjska. gnp-107331

Gornjak Jože, Čeplje 9, Vransko, de-
lovno knjižico. gnf-107141

Hribar Grega, Vidmarjeva 2/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 28010377, iz-
dala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gni-107288

INTEREUROPA D.D. KOPER, Vojkovo
nabrežje 32, Koper-Intereuropa, licenco
št. 0000375 z dne 17. 11. 1997 za kom-
binirano vozilo Volkswagen Caddy z reg.
oznako KP 60-25H. gne-106942

Jarc Tea, Privoz 6, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečni-
ka v Ljubljani. gnj-107262

JAVORNIK Z.O.O., Jenkova 1, Postoj-
na, italijansko bilateralno dovolilnico za
mednarodni prevoz v cestnem prometu,
št. 031831 izdajatelja Obrtne zbornice
Slovenija. gnp-106956

Kebe Karmen, Dolenje jezero 20, Cer-
knica, študentsko izkaznico,
št. 19348426, izdala Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani. gnh-107214

Kolšek Dušanka, Stari trg 15, Velenje,
delnice KRS Velenje št. 12958, 12959,
12960, 12961, 12962, 12963 in
12964, izdane na ime Tizmonar Pavel.
gnf-107366

Kričej Erna, Cesta I/5, Velenje, devet
delnic KRS Velenje, št. 006449, 006450,
006451, 006452, 006453, 006454,
006455, 006456 in 006457.
gne-106917

Lavrič Jože s.p., Jama 3, Mengeš, li-
cenco št. 004368/4824-LM16/1997, iz-
dala OZS dne 11. 12. 1997 za vozilo Mer-
cedes-benz Actros 1843 LS, z reg. ozna-
ko LJ L4-55S. gnp-107081

Longar Miha - avtoprevozništvo s.p.,
Stranska vas 84, Žužemberk, italijansko
bilaterano dovolilnico, št. N
2002/032993, izdana od OZ Slovenije,
koda dovolilnice C 124524. gny-107097

Matahlija Goran, Vojkova cesta 8/c,
Solkan, študentsko izkaznico,
št. 63980088, izdal FRI. gnq-107030

Mavsar Roman, Cesta Cirila Tavčarja
3, Jesenice, delovno knjižico.
gnl-107310

Mermal Anton, Lipa 13, Velenje, devet
delnic KRS Velenje, št. 007035, 007036,
007037, 007038, 007039, 007040,
007041, 007042 in 007043.
gnd-106918

Meško Jože, Formin 33/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gns-107103

Ministrstvo za promet, Prometni in-
špektorat Republike Slovenije, Languso-
va 4, 1535 Ljubljana preklicuje inšpektor-
sko izkaznico in značko gospoda Pavla
Burje, letalskega inšpektorja. Številka iz-
kaznice in značek je 035. Ob-84198

Mohorič Mateja, Tabor 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-106944

Muslić Imširović Mirena, Cesta na Mar-
kovec 3, Koper - Capodistria, delovno
knjižico. gnf-106916

OBRTNA ZADRUGA VOZNIK z.o.o.,
MP 1 VRTOJBA, Šempeter pri Gorici, bi-
lateralni dovolilnici za mednarodni cestni
prevoz, št. 27947 in 33462. gni-107088

Pate Luka, Cesta na Fužine 4, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 71121601.
m-1545

Pečar Ana, Ig 444, Ig, študentsko iz-
kaznico, št. 21018631, izdala FDV v Ljub-
ljani. gnq-107130
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Petrovčič Darko s.p., Orehovlje 34,
Miren, licenco za prevoze v cestnem pro-
metu št. 004105/3031-LM47/1997, iz-
dana 27. 11. 1998 za tovorno vozilo Vol-
vo FH 12/42 z reg. oznako GO 87-77D.
gnc-107298

Petrovič Bojan, Židovska ulica 2, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 44093, iz-
dana leta 1981 v Mariboru. m-1541

Primc Sanja, Bazoviška 3/a, Ilirska Bistri-
ca, študentsko izkaznico, izdala Visoka šola
za socialno delo v Ljubljani. gnn-107008

Primožič Dejan, Prežihova 19, Mari-
bor, delovno knjižico reg. št. 51457, iz-
dana leta 1983 v Mariboru. m-1552

Roškar por. Ancel Vesna, Jezdarska
8, Maribor, delovno knjižico reg.
št. 48868, izdana v Mariboru leta 1982.
m-1547

Rozina Renata, Nad elektrarno 9, Kam-
nica, delovno knjižico št. 18997, izdana
leta 2001 v Mariboru. m-1551

SLED gradbeno podjetje d.o.o., Na Kli-
su 2/b, Vrhnika, licenco št. 0001919, iz-
dana 11. 5. 1998 pri GZS za tovorno vo-
zilo TAM T 130 11B z reg. oznako LJ
40-28U. gne-107092

Šalamun Srečko, Ulica Kirbiševih
59/e, Miklavž na Dravskem polju, dijaško
izkaznico št. 5780065. m-1549

Šarlah Julija, Lastnič 29/a, Buče, de-
lovno knjižico. gno-107182

Šatej Stojan, Cankarjeva 52, Nova Go-
rica, delovno knjižico, reg.
št. 5001700639. gnh-107289

Šeme Igor, Tržaška 69, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnv-107000

Škarja Jure, Volaričeva 34, Postojna,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Postoj-
na. gne-107017

Škof Luka Martin, Grablovičeva 28,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 50200572, izdala Teološka fakulteta v
ljubljani. gnk-107186

Šmid Sonja, Na kresu 23, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 41020181, Me-
dicinska fakulteta v Ljubljani. gnz-107396

Štumberger Marija, Dravci 7, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnq-107205

Valentin Marijana, Agrarne reforme 3,
Koper - Capodistria, študentsko izkazni-
co, št. 18010807, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnt-107227

Vizjak Jure, Belska cesta 44, Pred-
dvor, študentsko izkaznico,
št. 30012230, izdala fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo. gnb-106945

Zanoškar Marko, Kodrova ulica 12,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja agroživilska šola v Ljubljani.
gnl-107285

Zupan Darko, Pajarjeva 2, Šenčur, de-
lovno knjižico. gnk-107211

Zupančič Franc, Savska 66, Bled, pre-
klic delovne knjižice, objavljena v Ur. l.
RS, št. 39/2002. gnp-107181
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Novo

prof. dr. LOJZE UDE

CIVILNO PROCESNO PRAVO
Tri leta po uveljavitvi prvega slovenskega zakona o pravdnem postopku je profesor ljubljanske
pravne fakultete dr. Lojze Ude zasnoval novo knjigo z naslovom Civilno procesno pravo. Kakor
poudarja avtor v njenem uvodu, namenja knjigo predvsem študiju na tem področju. Temu
avtorskemu izhodišču je podredil tudi sistematiko knjige, ki jo je razdelil v 89 paragrafov. V prvem
poglavju obravnava sodstvo in pravosodni sistem, drugo in nadaljnja poglavja pa razčlenjujejo
civilni pravdni postopek. Posebni paragrafi opozarjajo na razmerja med civilnim pravdnim in
upravnim ter kazenskim postopkom ter na razmerja med tem postopkom in postopkom pred
ustavnim sodiščem.

Knjigo, ki obsega 436 strani, zaključuje stvarno kazalo, ki ga je sestavil dr. Aleš Galič.

Cena: 12.369 SIT z DDV 10591

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· CIVILNO PROCESNO PRAVO

– 10591 broširana izdaja 12.369 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec � DA � NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Matjaža Tratnika,
latinskimi pravnimi izreki po SPZ in stvarnim kazalom

Z začetkom leta 2003 Slovenija dobiva še en temeljni steber v svojem pravnem sistemu. Če želite
spoznati nova pravna pravila o lastninski in zastavni pravici, zemljiškem dolgu, služnosti, pravici
stvarnega bremena in stavbni pravici, vam bodo v pomoč obširna uvodna pojasnila profesorja
civilnega prava na mariborski pravni fakulteti dr. Matjaža Tratnika. Pravni laiki v njih lahko
preberemo, da jabolko, ki pade na sosedov vrt, pripada sosedu, da morajo etažni lastniki skleniti
pogodbo o medsebojnih razmerjih ali da mora imeti hiša z več kot dvema etažnima lastnikoma in
več kot osmimi posameznimi deli upravnika, pravni strokovnjaki pa podrobno razlago posameznih
členov zakona in predvsem novosti, ki jih prinaša SPZ.

Cena broširane izdaje: 5100 SIT z DDV 10600
vezane izdaje: 5751 SIT z DDV 10601

Priporočamo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ)

– 10600 broširana izdaja 5100 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10601 vezana izdaja 5751 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec � DA � NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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