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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 02/02 Ob-84234
1. Naročnik: Športno rekreacijski zavod

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

3320 Velenje, tel. 03/898-74-00, faks
03/898-74-07, e-mail: marjan.klepec@srz-
rdeca-dvorana.si.

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

4. Kraj dobave: Velenje, Šaleška ce-
sta 3.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: druga polovica janu-
arja 2003.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana
p.o., Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, Mar-
jan Klepec, tel. 03/898-74-00.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 12. 2002.

ŠRZ Rdeča dvorana

Št. 33016/02-1127 Ob-84367
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: storitev raziskave
in razvoja (8. kategorija priloge I A Zakona
o javnih naročilih): priprava projekta ra-
cionalizacije nabave blaga, gradenj in

storitev za potrebe posrednih in nepo-
srednih uporabnikov proračuna.

4. Kraj dobave: izvajalec bo izvrševal po-
godbo na celotnem območju Slovenije.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Finančna služba, Prežihova 4, 1502 Ljub-
ljana, II. nadstropje, soba 205, Jože Koro-
šec.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 12. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Ob-84393
1. Naročnik: Javni zavod Lekarna Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare prav-

de 11, Ljubljana; tel. 01/230-61-20; tele-
faks 01/230-61-30; lekarn63@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava zdravil in
blaga za nadaljnjo prodajo.

4. Kraj dobave: poslovne enote naroč-
nika.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Jav-
ni zavod Lekarna Ljubljana, uprava, telefaks
01/230-61-30.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: javno naročilo bo pote-
kalo po omejenem postopku.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 12. 2002.

Javni zavod Lekarna Ljubljana

Št. 4/02 Ob-84431
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dvoravninski rent-
genski sistem za neuroangiografske in
splošne angiografske preiskave – 1 kos.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Skupina za javna naročila, Peter Weissen-
steiner, tel. 02/321-25-04.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ocenjena vrednost naro-
čila je 230,000.000 SIT z DDV.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 12. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Ob-84212
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Sevnica.
2. Naslov naročnika: NHM 22, 8290

Sevnica, tel. 07/81-61-650, faks
07/81-61-655.

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

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

– kruh in pekovsko pecivo,
– sadje in zelenjava,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sadni sokovi in napitki,
– testenine, keksi in zmrznjeni izdelki iz

testa,
– jajca,
– perutnina, perutninski izdelki,
– ribe in zmrznjena zelenjava,
– splošno prehrambeno blago.
Ponudnik odda ponudbo za vsak sklop

posebej, kolikor odda ponudbo za dva ali
več sklopov, lahko odda dokazila o izpol-
njevanju pogojev le pri enem sklopu, veljav-
no za vse.

4. Kraj dobave: Sevnica, NHM 22.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2003 do 28. 2. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Ciciban,
Sevnica, Rantah Tomaž.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure, do 27. 1. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT (DDV vključen),
nakazati na račun št. 01310-6030641345;
ponudniki naj navedejo svojo davčno števil-
ko in točen naslov; davčna številka naročni-
ka je 44269536.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 2. 2003 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Ciciban Sevnica, NHM
22, 8290 Sevnica, s pripisom “Javno naro-
čilo - Ne odpiraj“ in pripis sklopa, za katere-
ga je ponudba oddana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 2. 2003 ob 13. uri v pisarni ravna-
telja, na naslovu NHM 22, Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% od vrednosti
ponudbe za posamezni sklop.

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

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

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

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

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

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji -

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 12. 2002.
Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 404-08-358/2002-2 Ob-84237
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: veteri-
narska zdravila, cepiva in pripomočki.

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

4. Kraj dobave: vojašnica Primoži 2, Ko-
čevska reka in VZSL Oddelek za veterinar-
sko medicino in inšpekcijo, Štula b.š., 1210
Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteve za razpisne dokumentacije: kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 471-23-48.

Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Marjeta Kor-
diš, tel. 471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 336/2002-OMP) na transakcij-
ski račun št. 011006370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzem-
nik sprejemna pisarna – vložišče, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
336/2002 – OMP, nakup veterinarskih
zdravil, cepiv in pripomočkov“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa.

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

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

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok in veljavnost po-
nudbe do eventualne sklenitve pogodbe,

– da vsi izdelki ustrezajo veljavnemu Za-
konu o veterinarstvu (ZVET 1),

– da so vsa ponujena zdravila in cepiva
vpisana v register zdravil,

– da zagotavlja paralelno zdravilo, koli-
kor ne more dobaviti zahtevanega,

– da zagotavlja sukcesivne dobave na
lokaciji: vojašnica Primoži 2, Kočevska reka
in VZSL Oddelek za veterinarsko medicino
in inšpekcijo, Štula b.š., 1210 Ljublja-
na-Šentvid,

– da zagotavlja celovitost dobave,
– da zagotavlja odzivni čas od ponede-

ljka do četrtka v 24 urah, v petek pa do
ponedeljka,

– da zagotavlja čas dostave od ponede-
ljka do četrtka od 8. do 15. ure, v petek pa
do 13. ure.

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

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: 19. 12. 2020.

Ministrstvo za obrambo

Ob-84294
1. Naročnik: Zavod za gluhe in naglu-

šne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod za gluhe in

naglušne Ljubljana, Vojkova 74, p.p. 2503,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-00-500, faks
01/56-82-527.

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

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

A) kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,

B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) jajca,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
F) sadni sokovi in sirupi,
G) sveža zelenjava in sadje,
H) ribe in konzervirane ribe,
I) olja in izdelki,
J) žita, mlevski izdelki in testenine,
K) ostalo prehransko blago.
4. Kraj dobave: Zavod za gluhe in na-

glušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2003 do 28. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za glu-
he in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000
Ljubljana, v tajništvu zavoda, kjer ponudniki
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije,
tel. 01/58-00-500, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 1. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 6. 1. 2003 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na podračun za-
voda št. 01100-6030689950.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana, Vojkova 74, p.p. 2503, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2003 ob 13. uri v prostorih
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Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Voj-
kova 74, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: na javni razpis po odprtem po-
stopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni
podjetnik ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene de-
javnosti,

– da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in BON
2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima odprt
račun pri poslovni banki mnenje oziroma izka-
ze o poslovanju, izdanega največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; samostojni po-
djetnik priloži davčno napoved z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za preteklo leto; kmetje
priložijo potrdilo o katastrskem dohodku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: 1. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila -

7 točk,
– boljše reference - 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti (po-

pusti, sponzorstvo ipd.) - 4 točke,
– rok plačila - 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročili: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2002.

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Št. 400-06-11/2002 Ob-84326
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala za leti 2003 in
2004.

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

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

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

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 1. 2003 ob 9. uri, Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sejna soba v
IV. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

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

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

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni kraj-
ša od 60 dni od odpiranja ponudb,

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

– da je naročniku ponudil ves pisarniški
material (vse artikle), ki je naveden v obraz-
cu ponudbe s predračunom (Priloga C k
razpisni dokumentaciji),

– da ponudnik nudi rok za rešitev rekla-
macije najdalj 5 dni od prejema pisnega
obvestila o reklamaciji,

– da ponudnik nudi rok dobave najdlje 5
dni od prejema posamičnega naročila,

– da bo naročilo realizirano najkasneje
do 14. ure na delovni dan,

– da ima ponudnik stalne zaloge vsaj
10% razpisane ocenjene količine,

– da zagotavlja fiksnost cen za najmanj
1 leto od sklenitve pogodbe (po preteku te
dobe se cene usklajujejo z uradno objav-
ljenim indeksom cen življenjskih potreb-
ščin).

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena razpisanega blaga za
leto 2003 in 2004 po posameznih artiklih –
cena na EM brez DDV.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Agencija RS za okolje

Št. 5400/2002-9 Ob-84345
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

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

15, 1270 Litija, tel. 01/890-00-10, faks
01/890-00-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zabojnikov za ekološke otoke, tipske iz-
vedbe za zbiranje stekla, plastike in pa-
pirja.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
preko leta 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro (tajništvo podjetja).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilom na
blagajni podjetja ali na TR št.
02023-0020080754, NLB d.d. Ljubljana,
Enota Litija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 1. 2003
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija; (tajništvo podjetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2003 ob 9. uri,Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, (2.
nadstropje- sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 6. 2003. Predvideni datum
sprejema ponudbe je najkasneje do 31. 5.
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 odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 12. 2002.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje

Litija d.o.o

Ob-84346
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: javno.podje-
tje@komunala-trbovlje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
1) plinsko olje D2 – 70.000 l,
2) bencin zeleni 95 – 11.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi blago celotnega
razpisa.

4. Kraj dobave: bencinski servis na ob-
močju Občine Trbovlje in bencinski servisi
drugje po Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 15. 2. 2003 do 14. 2. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbov-
lje, Januša Mravlje - vodja KOM ali Ivi Lani-
šnik - tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na TRR 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, Bančna skupina
NLB, z navedbo predmeta in številko javne-
ga razpisa. Vsi, ki so razpisno dokumentaci-
jo dvignili po objavi javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS, št. 94, Ob-80809, dobijo
dokumentacijo brezplačno.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Komunale  Trbovlje  d.o.o.,  Savinjska  ce-
sta 11a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost je do 30. 2. 2003
(ponudnikom, ki so predložili ponudbe za
razpis pod Ob-80809, ponovno garancijo
ni potrebno predložiti).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih dobavah. Avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): taka skupina mo-
ra predložiti pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Prav-
ni akt mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to, ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 60 dni, datum odločitve: do 31. 1.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena cena – 55 točk,
– plačilni pogoji – 45 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 12. 2002.
Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 4036/02 Ob-84363
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:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
transformatorja 110/21-10,5/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 31,5 MVA.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano bla-
go, delnih ponudb za samo del razpisanega
blaga ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je na temelj transformatorja v RTP
Vič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
za razpisano blago je največ 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago od 6. 1. do 3. 2.
2003, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektro
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034,
sklic na št. 23003371-39-02, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 3. 2. 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 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 39/02 –
Ponudba za dobavo transformatorja
110/21-10,5/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5
MVA – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 2.
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 predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
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tovinsko 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, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali taka
sodna ali upravna odločba, ki mu prepove-
duje opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, ne starejše od 30 dni,

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

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini, skladno z 10. točko te
objave,

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

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% 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, zagotovitvi ga-
rancij in servisiranju,

– 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, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem v Slove-
niji opremo 110 kV ali SN napetostnega
nivoja v skupni vrednosti vsaj 50 mio SIT,

– dokazilo, da so bili v preteklem 10-let-
nem obdobju vsaj trije transformatorji
110/SN kV proizvajalca ponujenega tran-
sformatorja uspešno vgrajeni v omrežje elek-
trogospodarskih družb v Sloveniji,

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

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

Kot veljavni bodo upoštevani le doku-
menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot

fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da
po lastni presoji naknadno preveri verodo-
stojnost fotokopiranih dokumentov izbrane-
ga ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o
oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov
se upošteva datum odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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 (75%

delež),
– kakovost izdelave in dobave (15%

delež),
– dobavni rok (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 28. 1. 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 47/4000/2002 Ob-84389
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
krmilno-signalnih, merilnih in napajalnih
kablov.

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

4. Kraj dobave: RTP Divača, RTP Gori-
ca, RTP Beričevo, RTP Podlog, RTP Cir-
kovce.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Jure
Čater.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame od 6. 1. 2003
dalje, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na račun št.
02924-0017900956, sklic na št. 45.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 15. 1. 2003 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– ponudnik mora v ponudbi dostaviti za
vse ponujene proizvajalce kablov SIQ certi-
fikat ustreznosti Slovenskega inštituta za ka-
kovost in meroslovje,

– ponudnik mora ob dobavi kabla dosta-
viti testni certifikat od proizvajalca, za vsako
vrsto in dolžino kabla, navitega na kolutu,

– skrajni rok dobave za vse tipe kablov
je 2. 6. 2003. Ponudnik mora potrditi do-
bavni rok za vse tipe kablov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2003, predvideni datum odločit-
ve o sprejemu ponudbe 31. 1. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference ponudnika za dobavo
kablov do 1 kV, naročnikom iz elektrogo-
spodarstva Slovenije (5%), pozitivne refe-
rence proizvajalca za dobavo kablov, tip
NYC(W)Y, potrjene od naročnikov (6%), rok
dobave kablov pred 2. 6. 2003 (4%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

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

Št. 24/02 Ob-84591
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: postelje z

nočnimi omaricami:
1. Hidravlične postelje – 10 kosov,
2. Električne postelje – 36 kosov.
(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 Ma-
ribor.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2003 do 31. 5. 2008.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-11-533. Dodat-
ne informacije: Peter Weissensteiner, dipl.
inž. str., tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT negoto-
vinsko, na transakcijski račun št.
01100-6030278185, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Postelje z nočnimi oma-
ricami.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 3. 2. 2003,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 4. 2. 2003, ob 11. uri, v 16.
etaži-mala konferenčna predavalnica Kirur-
ške stolpnice SBM.

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

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;

3. izjavo o nekaznovanosti, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo tega
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ali izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti

starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila; ponudniki pre-
dložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu v register doba-
viteljev medicinskih pripomočkov-promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;

6. da je predložil BON-2 ali potrdilo po-
slovne banke, ki vodi ponudnikov transak-
cijski 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;

6.1. število dni neporavnanih obveznosti
v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva
sestavitve obrazca iz točke B obrazca
BON-2, enako 0 ali, potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov transakcijski račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme iz razpisa na katerega se
prijavlja, opredeljene v tehnični specifikaciji
zahtev naročnika;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu opreme;

9. da bo dostava opreme fco Splošna
bolnišnica Maribor-razloženo in montirano v
prostore Oddelka za nevrološke bolezni;

10. da zagotavlja dobavo opreme v roku
90 dni po podpisu pogodbe;

11. da je ponudnik dosedaj v Sloveniji
že dobavil najmanj 10 postelj enakega tipa,
kot jih ponuja na tem javnem razpisu (hidra-
vličnih ali električnih). Referenca mora biti
potrjena s strani investitorja;

12. da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

13. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več 8 ur po prejemu obvestila ter maksimal-
no 48 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;

15. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;

16. da nudi najmanj 5 letno garancijo za
vso dobavljeno opremo;

17. da ima potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravje o vpisu postelj v
register medicinskih pripomočkov;

18. da ima CE certifikat, s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujene opreme v skladu s smernicami
93/42/EES.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 3. 2003, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 20. 3. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT (z DDV).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Splošna bolnišnica
Maribor

Ob-84596
1. Naročnik: Osnovna šola Miren.
2. Naslov naročnika: Miren 140, 5291

Miren.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet

javnega naročila je 22 mesečna sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga v oce-
njeni vrednosti 50,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
specifikacija po sklopih je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

Sklopi so.
1. sklop: meso: 9,000.000 SIT,
2. sklop: mesni izdelki: 4,600.000 SIT,
3. sklop: zmrznjene ribe: 700.000 SIT,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki:

6,400.000 SIT,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo, slašči-

ce: 4,400.000 SIT,
6. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje

in jajca: 7,800.000 SIT,
7. sklop: zmrznjena zelenjava: 600.000

SIT,
8. sklop: mlevski izdelki in testenine:

1,200.000 SIT,
9. sklop: sadni sokovi in brezalkoholne

pijače: 2,800.000 SIT,
10. sklop: zmrznjeni izdelki iz testa:

1,600.000 SIT,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago:

9,500.000 SIT,
12. sklop: konzervirana zelenjava in sa-

dje: 1,400.000 SIT,
13. sklop: alkoholne pijače: 100.000

SIT,
14. sklop: diabetična hrana: 200.000

SIT.
Cene veljajo za razpisano obdobje.
Dobavitelji lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo ali samo za posa-
mezne sklope.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Miren, Mi-
ren 140, 5291 Miren.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga od predvidoma 1. 3. 2003 do 31. 12.
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
- tajništvo šole. Kontaktna oseba je Marjan-
ka Janežič, tel. 05/330-24-70.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od objave raz-
pisa do vključno 17. januarja 2003 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (v ceno je vključen 20%
DDV). Plačilo z virmanom na TR: 01275 -
6030670123.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 24. 1. 2003 do 12. ure, oziroma,
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ki bodo do istega časa kako drugače pri-
spele do naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Miren, Miren
140, 5291 Miren.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. ja-
nuarja 2003 ob 10. uri v prostorih naročni-
ka, na naslovu: Osnovna šola Miren, Miren
140, 5291 Miren.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov s pisnimi poobla-
stili za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik predloži garancijo banke v višini 10%
ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira v skladu z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS, navodili o izvrševa-
nju proračuna in v skladu s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije. Plačilni roki so: 45 dni
od prejema računa.

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

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:

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo

kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontroli-
ra pooblaščeni zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– izjavo o ustreznosti prehrambenih iz-
delkov minimalnim pogojem, ki jih predpi-
suje zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse dokumente predpisane v razpisni

dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma
odpiranja ponudb,

– predvideni datum odločitve: 17. febru-
ar 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja cena za enak artikel ob zagotov-
ljeni kvaliteti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki ne morejo umakniti po-
nudbe po datumu in uri za javno odpiranje
ponudb.

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

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

Osnovna šola Miren

Ob-84602
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni

nadzor.
2. Naslov naročnika: Trg republike 3,

1000 Ljubljana, tel. 01/25-28-600, faks
01/25-28-630.

3. Vrsta in količina blaga: 5 računalni-
kov, 2 zmogljivejša računalnika, 7 za-
slonov in 3 prenosni osebni računalniki,
laserski tiskalnik in prikazovalnik za pro-
jekcije s pripadajočo programsko opre-
mo, programska oprema, inštalacija in
konfiguracija.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: največ 30
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Agen-
cije za zavarovalni nadzor, Trg republike 3,
1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro s potrdilom o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati 10.000 SIT na žiro
račun št. 01100-6370-164439, s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo“.

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

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

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od vrednosti po-
nudbe, veljavna do 28. 2. 2003.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pod-
pis pravnega akta o skupni izvedbi javnega
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 Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost tehničnim zahtevam razpi-

sa 13%;
– garancijski rok 12,33%;
– kadrovska zasedba ponudnika

11,65%;
– cena opreme 9,6%;
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem

13%;
– poslovna zanesljivost dobavitelja

11,65%;
– čas delovanja dobavitelja 8,22%;
– kakovost opravljanja storitev 12,33%;
– reference dobavitelja 8,22%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-

žljivih finančnih sredstev ali dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da med popolni-
mi ponudbami izbora ne opravi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Agencija za zavarovalni nadzor

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

Obvestilo
Ob-84665

Na javni razpis po odprtem postopku “Iz-
vedba zapiranja intervencijskih prehodov
preko srednjega ločilnega pasu na avtoce-
stah“, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81 z
dne 20. 9. 2002, ni prispela nobena pravil-
na ponudba, zato naročnik v skladu s
76. členom ZJN-1 ni mogel sprejeti sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in je spre-
jel sklep, da javno naročilo odda po postop-
ku s pogajanji v skladu s 1. točko drugega
odstavka 20. člena ZJN-1.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 151/02 Ob-84297
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste G1-10 Ločica–Trojane od
km 1.075 do 3.550.

(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: cesta G1-10 Ločica–
Trojane.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 1.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, če vrednost javnega naročila
presega 30,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
navodilih ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni po odpiranju, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 057-2002 Ob-84360
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-

va hladilnih stolpov, predelava zajetja
zraka, izvedba prostega zimskega hla-
jenja ter izvedba CNS v EC in dogradnja
strojnih instalacij na RA Ljubljana.

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: zamenjava hla-
dilnih stolpov, predelava zajetja zraka, iz-

vedba prostega zimskega hlajenja ter izved-
ba CNS v EC mora biti končano do 31. 5.
2003, dogradnja strojnih instalacij na RA
Ljubljana pa do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Jože Feko-
nja, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali pre-
ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 057-2002/E-ODP/G.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od 6. 1. 2003 dalje do
dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija v pisni obliki bo na razpolago za
30.000 SIT z vključenim DDV po eno-
dnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Tekstovni del razpisne doku-
mentacije je brezplačno na voljo tudi na
spletnem naslovu. Način plačila je nego-
tovinski, na podračun EZR pri UJP Ljub-
ljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la (RTV 057/2002-E-ODP/G) in z naved-
bo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
4. 2. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31. 3. 2003, v vrednosti 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izvedeni posamezni situa-
ciji, potrjeni s strani naročnika.

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: obvezen ogled lokacije,
predložitev vseh zahtevanih dokazil in izjav
skladno z razpisno dokumentacijo, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu
naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003; februar
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena – 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JZ RTV Slovenija

Št. 058-2002 Ob-84361
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-

va klimatov in distribucije zraka do upo-
rabniških prostorov T1 trakt in ostale
manjše investicije ter investicijsko vzdr-
ževanje.

(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela morajo biti
končana do 30. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komerci-
alne zadeve in javna naročila - Jože Feko-
nja, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali pre-
ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
RTV 058-2002/E-ODP/G.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro od 6. 1. 2003 dalje do
dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 20.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Tekstovni del
razpisne dokumentacije je brezplačno na
voljo tudi na spletnem naslovu. Način plači-
la je negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 058/2002-E-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
5. 2. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2003 ob 10. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
31. 3. 2003, v vrednosti 3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po izvedeni posamezni situa-
ciji, potrjeni s strani naročnika.

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): /

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: obvezen ogled lokacije,
predložitev vseh zahtevanih dokazil in izjav
skladno z razpisno dokumentacijo, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu
naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2003; februar
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena – 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

JZ RTV Slovenija

Ob-84400
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: izgradnja
večnamenske dvorane pri podružnični
šoli Veliki Podlog.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pred-
ložitve ponudbe za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: Veliki Podlog, Ob-
čina Krško.

5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: mesec april,
30. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Občina Krško, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Zdravko Pili-
povič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, podra-
čun EZR: 01254-0100008120.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 1. 2003, ob 12. uri v sejni sobi
“D“ Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: plačila se bodo vršila po izstavljenih

situacijah v roku 90 dni od prejema situaci-
je in v skladu s pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepovedu-
je opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, če ponudbena vrednost

presega 50 mio SIT izkaže pravočasno po-
ravnavanje svojih obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
kar dokaže s predložitvijo poročila poobla-
ščenega revizorja, ki potrjuje, da ima po-
nudnik za razpisano javno naročilo po svo-
jih knjigovodskih podatkih izkazano, da je
do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega
razpisa, poravnal vse svoje zapadle obvez-
nosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

i) da predloži bančno garancijo za res-
nost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi,

l) da nudi 90 dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpis-

ne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

o) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpis-
ne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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

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

Občina Krško

Št. 1658-26/02 Ob-84402
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ce-

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

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

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

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

4. Kraj izvedbe: Partizanska cesta 25 v
Sežani.

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

končanja ali čas izvedbe: od marca 2003
do julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Kraške lekarne, Ilir-
ska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250
Ilirska Bistrica – tajništvo tel. 05/711-17-42
Mirjam Čendak; informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe in pojasnila k razpisni doku-
mentaciji dobite pri naročniku in v družbi
Elita i.b. d.o.o., Sežana, na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu
05/73-02-301 – g. Blaževič, ki bodo pri-
spela najpozneje 7 dni pred rokom za od-
dajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posre-
dovani vsem, ki bodo dvignili razpisno do-
kumentacijo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
transakcijski račun naročnika Kraške lekar-
ne, Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska
Bistrica št. 01238-6030274430 sklic 00
999 (davčna štev naročnika: 26267832;
ponudniki naj sporočijo svoje podatke za
izstavitev računa).

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v sredo 29. 1. 2003 ob 9. uri na
naslovu Elita i.b.,d.o.o. Kosovelova 4b,
6210 Sežana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudbe. Odlo-
čitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta pred-
vidoma do 10. 3. 2003.

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

a) ponudbena cena – najcenejši ponu-
dnik dobi 70 točk, vsak naslednji pa po 3
točke manj;

b) plačilni pogoji – najugodnejši ponu-
dnik dobi 10 točk, vsak naslednji po 2 točki
manj, s tem, da za plačilo v okviru določil v
razpisni dokumentaciji ponudnik ne dobi no-
bene točke;

c) garancijski rok – najugodnejši ponu-
dnik dobi 20 točk, vsak naslednji po 2 točki
manj, s tem, da za garancijski rok v okviru
določil v razpisni dokumentaciji ponudnik
ne dobi nobene točke.

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

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

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

Kraške lekarne
Ilirska Bistrica

Št. 44/02 Ob-84590
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
garderob – GPO (500, 501, 503, 504):

– gradbeni del: nadzidava obstoječega
objekta z dvema etežama za garderobe tlori-
snih dimenzij ca. 12,5 x 4,5 m s prostori za
sanitarije, umivanje, tuširanje in garderobe;

– elektro instalacije: priključitev objekta
na vir napajanja z električno energijo z raz-
delilno omarico, elektro napeljave za raz-
svetljavo s kabelskim razvodom in stikalnim
priborom ter vsemi svetlobnimi telesi, elek-
tro napeljave za vtičnice s kabelskim razvo-
dom, elektro napeljave za ogrevanje, prisil-
no prezračevanje in hlajenje;

– strojne instalacije: radiatorsko ogreva-
nje s cevnim razvodom, razvod tople in hla-
dne vode z ventili in armaturami ter opremo
sanitarij in kanalizacijo, prisilno prezračeva-

nje in hlajenje, priključitev objekta na vodo-
vodno in kanalizacijsko omrežje ter interno
vročevodno omrežje.

(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: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 1. 3. 2003, rok izvedbe 3 mesece.

7. (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 razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 36.000 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na račun št.
02924-0017425656 s pripisom “JR –
Ureditev garderob“. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrdno predložiti potrdilo
o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 5. 2. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 6. 2. 2003 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 30. 3. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: do
85% pogodbene cene na podlagi meseč-
nih situacij, 15% pogodbene cene po kon-
čnem prevzemu objekta.

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: vsaj pet potrjenih refe-
renc, da je v zadnjih petih letih zgradil objek
v vrednosti nad 30,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 3. 2003, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je do 14. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bene cena s plačilnimi pogoji do 85 točk;

reference izvajalcev do 10 točk; certificiran
sistem kakovosti 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ima za gradnjo pridobljeno
gradbeno dovoljenje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2003.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 777-7/2002 Ob-84629
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,

1270 Litija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

primarnega cevovoda za vodovod Vače.
(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: Vače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2003,
okober 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, Branka Lavrih,
tel. 01/89-81-211.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 10.000 SIT z upošteva-
njem 20% DDV. Znesek se nakaže virman-
sko na transakcijski račun Občine Litija, št.
01260-0100002491 - javni razpis za iz-
gradnjo primarnega cevovoda za vodovod
Vače. Ponudnik mora obvezno navesti dav-
čno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 2. 2003 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44, drugo nadstropje. Za-
pečatena kuverta mora biti jasno označena
z napisom na prvi strani kuverte: “Ne odpiraj
- javni razpis, ponudba - Izgradnja primarne-
ga cevovoda za vodovod Vače.“ Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden popoln na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2003 ob 10. uri v sobi št. 47
(velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova
14, Litija.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01
in 64/02).

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): pod-
pisana pogodba. V primeru izpada finan-
čnih sredstev se naročnik ne obveže podpi-
sati pogodbe.

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: 20. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 90%, reference iz področja iz-
gradnje vodovodov v zadnjih petih letih
10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Litija, Jerebova 14, Litija -
Branka Lavrih, tel. 01/89-81-211.

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

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

Občina Litija

Ob-84666
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na avtocesti A1
odsek 0036 Fram – Slovenska Bistrica
od km 4,450 do km 7,500.

(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: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, tel.
01/30-68-252, faks 01/30-68-521.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 1. 2003 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30. 1.
2003 ob 9. uri v prostorih Družbe za držav-
ne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

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

Sprememba

Št. 266-129/2002 Ob-84408
V objavi javnega razpisa za izdelava pro-

jektne dokumentacije PGD, PZR in PZI in
razpisne dokumentacije po ZJN-1 in
PRAG/FIDIC za ureditev mednarodnega
mejnega prehoda Jelšane na državni cesti
GI-6, objavljenega v Ur. l. RS, št. 103 z dne
29. 11. 2002, Ob-82508, zaradi spremem-
be razpisne dokumentacije se spremenita
9. (a) in (b) točki, ki se po novem glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 1. 2003 do
9. ure - Servis skupnih služb Vlade Republi-

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,500.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 29. 7. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 11. 3. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 11 z dne 11. 2. 2002. Drugi javni razpis
za predmetno javno naročilo je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 80 z dne 13. 9. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 12. 2002.

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

ke Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

(b) Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 1. 2003 ob 9.30 – Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna
soba.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-84337
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,

4220 Škofja Loka.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitev po prilogi 1A in 1B Zakona
o javnih naročilih: predmet javnega razpi-
sa je izbira izvajalcev za vodenje po-
stopkov in izdelavo odločb v zvezi z re-
ševanjem denacionalizacijskih zahtev-
kov, sklic po prilogi 1 A in 1 B-21.pravne
storitve.

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: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek storitve

takoj po podpisu pogodbe, dokončanje sto-
ritve 31. 12. 2003 oziroma do konca pro-
računskega leta za leto 2003.

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

– razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te v vložišču Upravne enote Škofja Loka,

– dodatne informacije so na voljo pri Ju-
retu Zupanu na tel. 04/51-12-446.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame v času od ob-
jave razpisa do roka za predložitev ponudb,
in sicer v času uradnih ur.

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

9. Datum in uro, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 1. 2003 do 9.
ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 1. 2003 ob 11. uri, na Upravni
enoti v Škofji Loki.

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 (Zakon
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o javnih naročilih, 47. člen): skupina po-
nudnikov mora pripraviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, kjer je potrebno natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila in navesti imena in
ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bo-
do odgovorne za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: na razpis se lahko
prijavijo pravne in fizične osebe, ob izpol-
njevanju pogojev, definiranih v razpisni do-
kumentaciji. Posamezni izvajalec mora biti
po poklicu univerzitetni diplomirani prav-
nik, z opravljenim strokovnim izpitom za
delavce v državnih organih, oziroma izpi-
tom iz ZUP-a, oziroma mora imeti opravljen
pravniški državni izpit. Imeti mora izkušnje
z vodenjem denacionalizacijskih postop-
kov. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o
nekaznovanosti.

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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki morajo biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravniki z opravlje-
nim strokovnim izpitom oziroma izpitom iz
ZUP-a, oziroma pravniškim državnim izpi-
tom in morajo imeti izkušnje z vodenjem
denacionalizacijskih postopkov.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od odpiranja ponudb. Na podlagi
78. člena Zakona o javnih naročilih bo na-
ročnik na podlagi poročila posredoval po-
nudnikom obvestilo o oddaji naročila.

17. Merila za ocenitev ponudb: stro-
kovna izobrazba, splošne reference, izkuš-
nje z delom na področju denacionalizacije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Upravna enota
Škofja Loka

Št. 2260-01/2002 Ob-84399
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-26-00,
01/478-26-11, faks 01/251-23-12, e-ma-
il: sabina.popovic@gov.si

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: priprava in izved-
ba rešitve za predstavitveno podo-
bo/znamko Republike Slovenije in nje-
no umeščanje v evropsko in svetovno
javnost (priloga 1B, točka 27).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljivost ponudb samo za vse
storitve skupaj.

5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek februar
2003, končanje december 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad vlade za
informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljublja-
na, Sabina Popovič – samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Urad vlade za informiranje
(tajništvo direktorice), Slovenska 29, Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 1. 2003 ob 10.30; Urad vlade
RS za informiranje, Slovenska 29, 1000
Ljubljana, sejna soba št. 609.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna zavarovanja niso zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno plačilo na podlagi opravljenega dela
in izstavitve računa. Rok plačila: 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): da – pogodba
oziroma drugi pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki opredeljuje odgovornost posa-
meznega izvajalca pri izvedbi celotnega na-
ročila.

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

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

(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 –
skladno z določili razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 30. 4. 2003; datum predvidene
odločitve o izboru ponudbe: 13. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kakovost in celovitost ponujene stori-

tve 40 točk,
2. cena ponudbe 30 točk,
3. reference 30 točk,
Skupaj 100 točk.
Obrazložitev meril je v razpisni dokumen-

taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si v skladu z 2. točko
97. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00) pridržuje pravico v roku treh
let od sklenitve prve pogodbe po odprtem
postopku oddati naročilo po postopku s po-
gajanji brez predhodne objave, če gre za
nove storitve, ki so ponovitev podobnih sto-
ritev in jih izvaja izvajalec, ki mu bo naročnik
oddal naročilo, ki je predmet tega postop-
ka, vendar pod pogojem, da take storitve
ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano naročilo po tem javnem raz-
pisu. Naročnik je že v prvi objavi razpisa
navedel zgoraj navedeno možnost.

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

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

Urad vlade za informiranje

Št. 135 Ob-84407
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-00, faks
01/43-43-564, info@parkirisca-lj.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve inženirin-
ga - nadzor za izgradnjo objekta garaž-
na hiša “Šarabon“.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: prva polovica
leta 2003 do prve polovice leta 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko prevzamejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika, Vodnikov trg 5, Ljublja-
na. Vse informacije v zvezi z izdelavo po-
nudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
lahko ponudniki pridobijo na podlagi pisne-
ga zaprosila, na naslovu naročnika in naroč-
nikove elektronske pošte: info@parkiri-
sca-lj.si, s pripisom “Javni razpis - Nadzor
Šarabon“ v oknu - vrstici predmet/subject.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
(pon. - pet.) med 9. in 15. uro, od 30. 12.
2002 do vključno 17. 1. 2003, na naslovu
naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne do-
kumentacije mora prevzemnik predložiti po-
trdilo o plačilu razpisne dokumentacije, v
višini 18.000 SIT. Znesek je potrebno na-
kazati na transakcijski račun naročnika, št.
01014 - 0014586339, odprt pri NLB d.d.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kot veljavne bodo upoš-
tevane ponudbe, ki bodo pravilno označene
prispele do 20. 1. 2003, do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, tajništvo,
I. nadstropje.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo isti dan, to je
20. 1. 2003, ob 14.30, na naslovu naroč-
nika.

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

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

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

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

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

(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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od datuma odpira-
nja ponudb. Naročnik bo odločitev o spre-
jemu ponudbe sprejel predvidoma v 15
dneh od datuma odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
boniteta podjetja, reference, certifikat ISO
9000 .

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Št. 79 Ob-84585
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slmoškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje po-
slovnih prostorov Pošte Slovenije za do-
bo treh let – št. kat. 14 - 1A.

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

5. Kraj izvedbe: kraji v Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; čas izvedbe 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Pošta Slo-
venije, d.o.o., sektor za finance – Petra
Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic na št. odobri-
tve 00 0000-17. Vljudno prosimo, da doka-
zilo o plačilu, vaš naslov in davčno številko
pošljete po telefaksu 02/449-23-79.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 2. 2003 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v primeru, da ponudbo oddaja-
te osebno: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, 2000 Maribor, Sektor za finan-
ce, Nabavna služba, soba 330 oziroma, če
pošiljate po pošti: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za finance, nabavna služba, 2500
Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2002 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10 v
Mariboru - sejna soba v 4. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti po-
nudniku ne sme biti uveden postopek prisil-
ne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek in ni smel prenehati poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe: ponu-
dniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma ni smela
biti izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila; ponudnik mora predloži lastno
izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznova-
nost; ponudnik mora imeti poravnane dav-
ke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; izkazana čista izguba ponudnika v letu
2001 ne sme presegati 5% prihodkov; po-
nudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja
ni smel imeti blokiran svoj račun več kot 5
dni; ponudnik v prejšnjem letu ni smel imeti
promet manjši od mnogokratnika 3 skupne
letne ponudbene vrednosti za vse prijavlje-
ne sklope; ponudnik mora imeti najmanj na-
slednje število redno zaposlenih: za oprav-
ljanje storitev na upravi družbe v Mariboru:
5, za PE Celje: 11, PE Koper: 8, PE Kranj
14, PE Ljubljana: 30, PE Maribor: 27, PE
Murska Sobota: 5, PE Nova Gorica: 6, PE
Novo mesto: 6 in PE Poštni-logostični cen-
ter Ljubljana: 31, kar pomeni za vse prijav-
ljene sklope: 144 redno zaposlenih; ponu-
dnik ne sme ponuditi rok plačila krajši od

30 dni; ponudba mora biti veljavna najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb; ponu-
dnik, ki ne nastopa s podizvajalci mora pri-
ložiti izjavo, da ne nastopa s podizvajalci;
ponudnik pri nastopu s podizvajalci priložiti
vse zahtevane listine izjave in dokazila za
svoje podizvajalce; ponudnik pri nastopu s
podizvajalci mora predložiti pogodbo o so-
delovanju s podizvajalcem/i za to javno na-
ročilo; ponudnik ne sme biti posredno ali
neposredno povezan z osebo oziroma ose-
bami, ki so pripravljale to razpisno doku-
mentacijo ali njene dele; ponudnik mora pre-
dložiti izjavo, da sprejema pogoje iz razpi-
sne dokumentacije.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; datum odločitve: 18. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena po posameznem sklopu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 64000-0054/2000 Ob-84597
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja, tel. 02/88-56-081; faks
02/88-57-340.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve v prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: opravljanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Misli-
nja za obdobje 3 let od vključno 2003
do vključno 2005 leta.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na 5. sklopov –
relacij, in sicer:

a) območje Osnovne šole Kozjak,
b) območje Osnovne šole Završe,
c) Dovže – Osnovna šola Mislinja – Sred-

nji Dolič,
d) območje Osnovne šole Dolič (brez

sklopa c),
e) območje Osnovne šole Mislinja (brez

sklopa c).
5. Kraj izvedbe: Šolski okoliš Osnovne

šole Mislinja in podružničnih šol Dolič, Zavr-
še ter Kozjak.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko dodajo variantno ponudbo,
tako, da ponudijo posamezne ali združene
sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 2. 2003
do 31. 12. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Misli-
nja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na TR št.
01276-010010437.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 1. 2003
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja; ponudba mora biti v zapeča-
teni kuverti z označenim imenom ponudnika
in naročnika z navedbo “Ne odpiraj – ponud-
ba, Prevozi osnovnošolskih otrok“, ter števil-
ko Uradnega lista RS in datum objave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 1. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mi-
slinja.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je nosilec posla in kakšna so
njihova medsebojna razmerja.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 59/01) in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 2. 2003, datum odločitve 10. 2. 2003.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni najkasneje do 15. 2. 2003.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Občina Mislinja

Št. 81 Ob-84599
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00 in 02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje ob-
stoječih telekomunikacijskih oziroma te-
lefonskih sistemov naročnika – št. kate-
gorije 1 iz priloge I A.

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

5. Kraj izvedbe: sedeži PE in uprave
družbe.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe, čas izvedbe – leto dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nance – Petra Majer – tel. 02/449-23-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
90672-0000040025; sklicevanje na števil-
ko odobritve 00 0000-17. Prosimo, da do-
kazilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov
ter davčno številko, posredujete po telefak-
su 02/449-23-79.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za finance – nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo
osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o.
Sektor za finance – nabavna služba, 2500
Maribor, če ponudnik ponudbi pošlje po
pošti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 28. 1. 2003 ob 11. uri, v pro-
storih Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran pri pri-
stojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek in ni smel
prenehati poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe: ponudniku v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, ni smela biti
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-

janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem oziroma ni smela biti izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila; ponu-
dnik mora predloži lastno izjavo s katero
potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mo-
ra imeti poravnane davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS; ponudnik mora
imeti status pooblaščenega serviserja ozi-
roma vzdrževalca na področju servisiranja
oziroma vzdrževanja za strojno in program-
sko opremo, ki je predmet vzdrževanja; po-
nudnik mora imeti redno zaposlenih vsaj 5
strokovnjakov z univerzitetno ali visokošol-
sko izobrazbo tehnične ali naravoslovno-te-
hnične smeri; ponudnik mora imeti vsaj 2
redno zaposlena preverjena strokovnjaka za
namestitev in konfiguracijo hišnih telefon-
skih central proizvajalca Alcatel serije 4400
in 4200; ponudnik mora imeti usposoblje-
ne kadre, in sicer: najmanj 1 eksperta in
najmanj 1 tehnika ali najmanj 1 inženirja in
najmanj 2 tehnika ali najmanj 3 tehnike.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb; datum odločitve: 31. 1.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
mesečni pavšal – 70%; povprečna cena
vzdrževalne ure – 30%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-84627
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-122, tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovalne
storitve - zavarovanje premoženja in
oseb - 1A, št. kat. 6a.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: sprejemljiva je ponudba za celotno na-
ročilo.

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

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

končanja ali čas izvedbe: trajanje zavaro-
vanja 60 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
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1420 Trbovlje, komercialni oddelek, dodat-
ne informacije Aleksandra Juvan. Razpisna
dokumentacija se zahteva osebno ali pisno
na naslovu naročnika. Dokumentacija je na
vpogled na naslovu naročnika. Dokumenta-
cijo je možno prevzeti od 6. 1. 2003 dalje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od 6. 1. 2003 do
roka za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacijo je možno
prevzeti od 6. 1. 2003 dalje. Znesek:
10.000 SIT + DDV. Način plačila: na blagaj-
ni RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na tran-
sakcijski račun št. 26330-0011210706 pri
NLB Banka Zasavje d.d., Trbovlje. Pri naka-
zilu je potrebno obvezno navesti, za kateri
razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti ge. Juvan vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 4. 2. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje. Kuver-
ta mora biti opremljena, kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, dne 4. 2. 2003 ob
9.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.

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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2007. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina zavarovalne premije do 10 točk,
– način plačila do 10 točk,
– dosegljivost do 10 točk,
– odzivni čas do 10 točk,

– sponzorstvo in donacije ponudnika v
Zasavski regiji (v pogodbenem roku) do 10
točk,

– plačilni rok do 8 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002, Ob-82913.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Ob-84667
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: idejni projekt AC
odseka Beltinci – Pince, pododsek Len-
dava – Pince.

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

5. Kraj izvedbe: AC Beltinci – Pince.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, soba 1.27,
kontaktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Metka Pav-
čič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Nadzor Maribor, tel.
02/234-32-10, faks 02/234-32-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT stroškov raz-
pisne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 1.27) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe
za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 1. 2003 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 1.
2003 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti

tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 8,280.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 28. 7. 2003. Datum
odločitve o sprejemu ponube je 10. 3.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
18. 10. 2002, Ob-79230.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 12. 2002.

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

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. 344-1/2002, 32/02 Ob-84309
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada

Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, po pooblastilih.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: oddaja javnega na-
ročila po omejenem postopku (1. faza) za
organiziranje letalskih prevozov za po-
trebe državnih organov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

1. sklop: organiziranje letalskih prevo-
zov znotraj Evrope,

2. sklop: organiziranje letalskih prevo-
zov zunaj Evrope.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali po-
goje, priznala do 31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
do poteka roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa
01100-6300109972, model 18, sklic
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 31. 1. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Republika Slovenija, Vlada Repu-
blike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: iz
razpisne dokumentacije v 2. fazi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz raz-
pisne dokumentacije.

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

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

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: iz razpisne dokumentacije.

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 3. 2003.

16. Merila za ocenitev ponudb: bodo
podana v drugi fazi javnaga naročila, po prin-
cipu ekonomsko najugodnejše ponudbe.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisno na naslov naročnika.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 86 z dne
11. 10. 2002, Ob -78780.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2002.

Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 924/02 Ob-84433
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

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

Vojnik, tel. 03/78-00-100, 03/78-00-106,
faks 03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-voj-
nik.si.

3. Navedba določne zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
98. člen ZJN-1.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1 A oziro-
ma 1 B zakona o javnih naročilih: urbani-
stično mnenje in po potrebi spremem-
ba zazidalnega načrta, lokacijska do-
kumentacija z vsemi potrebnimi sogla-
sji, projektna dokumentacija PGD in PZI
za rušenje oziroma gradnjo nadome-
stnih objektov; priloga 1 A- storitve: št.
kategorije 12.

5. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

a) urbanistično mnenje in po potrebi
sprememba zazidalnega načrta,

b) lokacijska dokumentacija z vsemi po-
trebnimi soglasji,

c) projektna dokumentacija PGD in PZI
za rušenje oziroma gradnjo nadomestnih ob-
jektov.

Sprejemljiva je samo ponudba za vse
sklope skupaj.

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

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

končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
9. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celj-
ska cesta 37, Vojnik, kontaktna oseba
Magda Novak; dodatne informacije Albin
Apotekar, inž.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
17. 1. 2003, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo, na podračun št.
01100-6030279349 pri UJP, s pripisom
za projektno dokumentacijo.

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

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 1. 2003 ob 10.
uri, sejna soba uprave na naslovu: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celj-
ska cesta 37, Vojnik; 4. 2. 2003.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe; če so zahtevana: /

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

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

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

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

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

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

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

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

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

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

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

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

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,
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7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne doku-

mentacije,
9. da zagotavlja vse razpisane storitve,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da zagotavlja enotne cene za čas

veljavnosti ponudbe,
12. da je predložil izjavo o seznanjenosti

z razmerami na terenu (da se je udeležil
obveznega ogleda in sestanka ponudnikov),

13. da je v zadnjih petih letih (2002,
2001, 2000, 1999, 1998) izvedel najmanj
pet storitev podobne vrste in obsega,

14. da je navedel imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitev.

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– št. zaposlenih pooblaščenih inž. 15

točk,
– reference 10 točk,
– rok izvedbe 8 točk,
– plačilni rok 7 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost naročila:
2,800.000 SIT brez DDV. Dodatne infor-
macije se dobijo samo pismeno na naslovu
kot pod 2. točko.

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

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 94 z dne
8. 11. 2002, Ob-80668.

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

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

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. 17123-04-403-22/2002 Ob-84199
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 14. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava in
montaža pisarniške, kuhinjske in druge
notranje opreme na lokaciji Policijske
postaje Ptuj ter samskih sob na lokaci-
jah naročnika, in sicer:

– sklop 1: pisarniška, kuhinjska in druga
notranja oprema za Policijsko postajo Ptuj,

– sklop 2: pisarniška, kuhinjska in druga
notranja oprema za samske sobe,

– podsklop 2.A: pohištvo,
– podsklop 2.B: gospodinjski aparati in

drugi elektro izdelki,
– podsklop 2.C: vzmetnice, posteljnina

in zavese.
Dobava in montaža:
– za sklop 1 na Policijski postaji Ptuj,
– za sklop 2, podsklop 2.A, 2.B in 2.C

na organizacijskih enotah naročnika na ob-
močju celotne države.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
so vse prispele ponudbe pravilne in primer-
ne. Naročnik je po posameznih sklopih in
podsklopih izbral najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala edinemu merilu, in
sicer najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Svea Inženiring, d.o.o.,
Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje,

– za podsklopa 2.A in 2.C: Masind
d.o.o., Marxova ul. 3, 2000 Maribor,

– za podsklop 2.B: Komin Inženiring
d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupna pogodbena vrednost za sklop 1

je 25,278.018 SIT z vključenim DDV,
– skupna pogodbena vrednost za pod-

sklop 2.A je 8,374.092 SIT z vključenim
DDV,

– skupna pogodbena vrednost za pod-
sklop 2.B je 2,976.369 SIT z vključenim
DDV,

– skupna pogodbena vrednost za pod-
sklop 2.C je 2,300.736 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik za
sklop 1 bo predmetno naročilo izvedel s
pomočjo podizvajalca, in sicer v višini 50,2%
od skupne ponudbene vrednosti, za pod-
sklop 2.A pa bo predmetno naročilo ponu-
dnik izvedel s pomočjo podizvajalca v višini
80% od skupne ponudbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 33,264.264 SIT z vključe-

nim DDV, 25,278.018 SIT z vključenim
DDV,

– za podsklop 2.A: 14,756.400 SIT z
vključenim DDV, 8,374.092 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 2.B: 5,505.720 SIT z
vključenim DDV, 2,976.369 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 2.C: 3,941.400 SIT z
vključenim DDV, 2,300.736 SIT z vključe-
nim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-73046.

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 notranje zadeve

Št. 743/02 Ob-84200
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljublja-
na, faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 8. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup materialov za operativno pre-
krivanje in operacijskih plaščev za en-
kratno uporabo:

Skupina A: operacijski plašči;
– sklop 1A:
op plašč z brisačko L,
op plašč z brisačko XL,
op plašč z brisačko urološki XL;
Skupina B: operacijska prekrivala v

setih,
– sklop 1B: op set univerzalni,
– sklop 2B:
op set z rjuho U (širok razporek),
op set z rjuho U(ožji razporek),
– sklop 3B:
op set ortopedski za kolk,
op set za roko,
op set za nogo,
– sklop 4B:
op set za glavo nevrokiruški,
sklop 5B: op set za ORL;
Skupina C: incizijske folije
– sklop 1C: incizijske folije;
Skupina D: operacijske rjuhe in ope-

racijske komprese
– sklop 1D: op rjuha TUR/urološka,
– sklop 2D:
op rjuha za zaslon,
op rjuha ortopedska,
op rjuha za artroskopijo,
op rjuha za ekstremitete z elastično od-

prtino,
– sklop 3D:
op rjuha spodnja M,
op rjuha zgornja L,
op kompresa lepljiva,
op kompresa zelo vpojna lepljiva,
op kompresa z odprtino lepljivo,
op kompresa z odprtino.
– sklop 4D:
op rjuha za kardio: EKC zaklopka,
op rjuha za kardio: EKC, koronarke,
op rjuha U dvojni,
op rjuha za operacijo pacemaker,
– sklop 5D:
op rjuha z odprtino lepilno,
op rjuha z odprtino lepilno,
– sklop 6D: op rjuha NK z odprtino lepil-

no in zbiralno vrečko,
– sklop 7D:
op rjuha oftalmološka z incizijsko folijo,

2 zbir. vreči,
op rjuha očesna z odprtino lepljivo,
op rjuha očesna z odprtino lepljivo,
– sklop 8D:
op rjuha za instrumentarsko mizo,
op rjuha za instrumentarsko mizo,
op prevleke za Mayo;
Skupina E: operacijski dodatki za pre-

krivanje
– sklop 1E: op stokinete,
– sklop 2E:
op tape,
op trak za pritrjevanje cevi in kablov,
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– sklop 3E:
op vrečka zbir. lepljiva z odtokom in

oporo,
op vrečka zbir. U lepljiva z odtokom,
op vrečka izol. s trakom za zateg,
op vrečka za asp/kutor/instr,
op rondela,
– sklop 4E:
op zaščita za end. kamero,
op zaščita za rtg Siemens dvodelna,
op zaščita za rtg Siemens enodelna,
op zaščita za rtg Philips komplet,
op zaščita za rtg vreča na zateg,
op zaščita za rtg C lok mini,
op zaščita za rtg,
op zaščita za naslonjala,
– sklop 5E: op zaščita za op mikroskop

Moeller Wedel;
Skupina F: nesterilni izdelki za zašči-

to bolnika in osebja v operacijskih pro-
storih

– sklop 1F:
plašč zaščitni iz netkanega materiala,
prevleka zaščitna za obuvalo iz netkane-

ga materiala,
– sklop 2F:
op kompresa nepremočljiva netkani ma-

terial,
op kompresa nepremočljiva netkani ma-

terial,
op kompresa nepremočljiva netkani ma-

terial.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: 1. ponudbena cena 90% in
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poro-
čila ponudnika 10%. Naročnik ni izbral naju-
godnejšega ponudnika, ker ni prejel dveh
samostojnih in pravilnih ponudb v nasled-
njih sklopih:

Skupina B:
– sklop 2B,
– sklop 4B;
Skupina D:
– sklop 3D,
– sklop 4D,
– sklop 7D,
Skupina E:
– sklop 4E,
– sklop 5E;
Skupina F: sklop 2F.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Skupina A: sklop 1A: Simps’s d.o.o.,

Motnica 3, 1236 Trzin,
Skupina B:
– sklop 1B: Sanolabor d.d., Leskoško-

va 4, 1000 Ljubljana,
– sklop 3B: Simps’s d.o.o., Motnica 3,

1236 Trzin,
– sklop 5B: Simps’s d.o.o., Motnica 3,

1236 Trzin;
Skupina C: sklop 1C: Sanolabor d.d.,

Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Skupina D:
– sklop 1D: Sanolabor d.d., Leskoško-

va 4, 1000 Ljubljana,
– sklop 2D: Iris d.o.o., Cesta v Gorice

8, 1000 Ljubljana,
– sklop 5D: Sanolabor d.d., Leskoško-

va 4, 1000 Ljubljana,
– sklop 6D: Emporio Medical d.o.o.,

Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
– sklop 8D: Kemofarmacija d.d., Cesta

na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
Skupina E:

– sklop 1E; Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana,

– sklop 2E;Simps’s d.o.o., Motnica 3,
1236 Trzin,

– sklop 3E; Iris d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana;

Skupina F: sklop 1F: Simps’s d.o.o.,
Motnica 3, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
Skupina A: sklop 1A: 32,919.750 SIT z

DDV,
Skupina B:
– sklop 1B: 37,941.738 SIT z DDV,
– sklop 3B: 20,332.440 SIT z DDV,
– sklop 5B: 73.032 SIT z DDV,
Skupina C: sklop 1C: 16,075.913,50

SIT z DDV,
Skupina D:
– sklop 1D: 6,305.238 SIT z DDV,
– sklop 2D: 20,379.556 SIT z DDV,
– sklop 5D: 1,096.963 SIT z DDV,
– sklop 6D: 3,823.152 SIT z DDV,
– sklop 8D: 7,031.953,80 SIT z DDV,
Skupina E:
– sklop 1E: 2,041.555,10 SIT z DDV,
– sklop 2E; 2,860.800 SIT z DDV,
– sklop 3E: 9,674.892 SIT z DDV;
Skupina F: sklop 1F: 8,048.400 SIT z

DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Skupina A: sklop 1A: 7,
Skupina B:
– sklop 1B: 6,
– sklop 3B: 4,
– sklop 5B: 6,
Skupina C: sklop 1C: 2,
Skupina D:
– sklop 1D: 6,
– sklop 2D: 6,
– sklop 5D: 6,
– sklop 6D: 3,
– sklop 8D: 7,
Skupina E:
– sklop 1E: 7,
– sklop 2E: 7,
– sklop 3E: 2
Skupina F: sklop 1F: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Skupina A: sklop 1A: 32,919.750 SIT z

DDV, 32,472.180 SIT z DDV;
Skupina B:
– sklop 1B: 48,506.236 SIT z DDV,

37,941.738 SIT z DDV,
– sklop 3B: 26,206.543,50 SIT z DDV,

20,332.440 SIT z DDV,
– sklop 5B: 165.671 SIT z DDV,

73.032,00 SIT z DDV;
Skupina C: Sklop 1C: 16,883.423 SIT z

DDV, 16,075.913,50 SIT Z DDV;
Skupina D: sklop 1D: 6,684.147 SIT z

DDV, 6,305.238 SIT z DDV,
– sklop 2D: 21,774.011 SIT z DDV,

20,379.556 SIT z DDV,
– sklop 5D: 1,157.152,50 SIT z DDV,

1,096.963 SIT z DDV,
– sklop 6D: 5,029.920 SIT z DDV,

3,823.152 SIT z DDV,
– sklop 8D: 15,292.213 SIT z DDV,

7,031.953,80 SIT z DDV;
Skupina E:
– sklop 1E: 4,732.411,70 SIT z DDV,

2,041.555,10 SIT z DDV,

– sklop 2E: 3,360.150 SIT z DDV,
2,860.800 SIT z DDV,

– sklop 3E: 10,771.373,20 SIT z DDV,
9,674.892 SIT z DDV;

Skupina F: sklop 1F: 12,610.570 SIT z
DDV, 8,048.400 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-67972, Uradni list RS, št. 52 z
dne 14. 6. 2002, Ob-72050.

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

Klinični center Ljubljana

Ob-84201
1. Naročnik: Osnovna šola Šempas.
2. Naslov naročnika: Šempas 76c,

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

3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga po sklopih ter

kraj dobave:
– meso,
– mesni izdelki,
– piščančje meso,
– mleko, mlečni izdelki,
– siri,
– kruh,
– pecivo,
– mlevski izdelki in testenine,
– sadni sokovi,
– sirupi,
– čaji.
Kraj dobave: Osnovna šola Šempas,

Šempas 76c, 5261 Šempas.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– meso: MIP d.d. Nova Gorica, Panov-

ška 1, 5000 Nova Gorica,
– mesni izdelki: Peloz d.o.o., Loke 1 a,

5000 Nova Gorica,
– piščančje meso: Perutnina Ptuj d.d.,

Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– mleko, mlečni izdelki: Ljubljanske mle-

karne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– siri: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
– kruh: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovar-

niška 14, 5270 Ajdovščina,
– pecivo: Pekarne Mlinotest d.o.o., To-

varniška 14, 5270 Ajdovščina,
– mlevski izdelki in testenine: Pekarne

Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina,

– sadni sokovi: Fructal Živilska industrija
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

– sirupi: Greda d.o.o. Mirna, Pod Ra-
dovnico 3, 8233 Mirna,

– čaji: Mercator-Goriška d.d. Komercia-
la in skladišče, Nikole Tesle 10, 5290 Šem-
peter pri Gorici.

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: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– meso: 3,620.410 SIT, 3,560.766,75
SIT,

– mesni izdelki: 1,997.322,31SIT,
1,715.000 SIT,

– piščančje meso: 1,715.000 SIT,
1,170.501,84 SIT,

– mleko, mlečni izdelki: 3,336.865,04
SIT, 2,144.091,83 SIT,

– siri: 1,302.145,20 SIT, 909.600,12
SIT,

– kruh: 2,557.453,50 SIT, 1,897.992
SIT,

– pecivo: 2,552.571 SIT, 1,742.460
SIT,

– mlevski izdelki in testenine:
873.898,08 SIT, 760.138,10 SIT,

– sadni sokovi: 494.215,20 SIT,
372.265,20 SIT,

– sirupi: 964.224 SIT, 812.755,80 SIT,
– čaji: 436.534,56 SIT, 321.652,20

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 12. 2002.
Osnovna šola Šempas

Št. 404-08-308/12 Ob-84204
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– I. sklop: artikli iz žganega emaj-

la-priznanja, okvirno 3690 kpl/kos,
– II. sklop: artikli iz žganega emajla-le-

ta, okvirno 1672 kpl,
– III. sklop: artikli prevlečeni s pro-

zornim poliesterskim emajlom, 3220
kpl/kos,

– IV. sklop: razna kovinska galanteri-
ja, 4752 kpl/kos.

Dostava blaga: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
oziroma drug kraj naveden v pisnem pozivu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je s pogajanji gle-
de cene in roka dobave pridobil primerno
ponudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno, po skupinah: HELE-
DI’S d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje, za
I. in II. sklop, za III. sklop (artikli pod zapore-
dno številko 1., 2. in od vključno 4. do 9.),
ter za IV. sklop (artikli pod zaporedno števil-
ko 3., 4. in 10.) in DVZ Ponikve d.o.o.,
Ponikve 76, 1312 Videm-Dobrepolje, za III.
sklop (artikel pod zaporedno številko 3) ter
za IV. sklop (artikli pod zaporedno številko
1.2. in od vključno 5. do 9.).

7. Pogodbena vrednost:
– Heledi’s d.o.o., Kersnikova 17, 3000

Celje, 24,453.839,20 SIT,
– DVZ Ponikve d.o.o., Ponikve 76, 1312

Videm-Dobrepolje, 25,680.960 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– I. sklop: 19,022.005,20 SIT z DDV,
– II. sklop: 3,624.120 SIT z DDV,
– III. sklop: artikli pod zaporedno števil-

ko 1., 2. in od vključno 4. do 9. je 380.676
SIT z DDV, za artikle pod zaporedno števil-
ko 3. pa je 2,745.600- SIT z DDV,

– IV. sklop: za artikle pod zaporedno šte-
vilko 1., 2. in od vključno 5. do 9. je
16,515.120 SIT z DDV, za artikle pod za-
poredno številko 3. 4. in 10. pa je
1,141.152 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za oddajo predmetnega naročila iz-
veden postopek s pogajanji brez predho-
dne objave, na podlagi mnenja Urada za
javna naročila, ker je na objavljeni javni raz-
pis MORS 103/2002-ODP, v Ur. l. RS, št.
60-61 z dne 12. 7. 2002, za predmetno
blago prispela samo po ena ponudba.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 10/2002 Ob-84213
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sklop: zamenjava glavnega strežni-

ka IBM 9672-RB5;
II. sklop: dogradnja zunanjih pomnil-

nih enot IBM 2105-F20.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena. Izbrani ponudnik je
ponudil nižjo ceno kot drugi ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za I. in II. sklop: ITS
Intertrade Sistemi d.o.o., Leskoškova 6,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 292,932.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: I. in II. sklop skupaj: 314,866.088,78
SIT; 292,932.000 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: 18. 12. 2002.

Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 1051/02 Ob-84214
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko-Ta-

bor.
2. Naslov naročnika: Vransko 24, 3305

Vransko.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Osnovna šola Vransko-Tabor, Vransko
23, 3305 Vransko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. meso: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško in Mesnine Žerak s.p., Strmol-
ska 9, 3253 Rogatec;

2. perutnina in perutninski izdelki: KZ
Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško in
Perutninarstvo Fišar s.p., Tabor 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, 3504 Velenje;

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske mle-
karne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova ul.
5, 2000 Maribor;

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče in Ljubljanske
mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova
ul. 5, 2000 Maribor;

7. kruh: Don Don – Donats d.o.o., Bo-
hovska c. 21, 2311 Hoče in Savinjski kru-
hek d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec;

8. pekovski izdelki: Savinjski kruhek
d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec in Don
Don – Donats d.o.o., Bohovska c. 21,
2311 Hoče;

9. sadje: Sadex d.o.o., Rimska c. 105,
3311 Šempeter in Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje;

10. zelenjava: Sadex d.o.o., Rimska c.
105, 3311 Šempeter in Era d.d., Prešer-
nova 10, 3504 Velenje;

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.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica in Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;

14. čaji: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje in Droga Portorož, 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: Brglez
Roman s.p., Vransko 17, 3305 Vransko in
Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje.

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: 18. 12. 2002.

Osnovna šola Vransko-Tabor
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Ob-84226
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: varovalna sredstva, kraj dobave: Mari-
bor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: Sanolabor d.d. Ljubljana, Le-
skovškova 4,

2. sklop: M-Modna hiša d.o.o. Maribor,
Partizanska 3-5,

3. sklop: M-Modna hiša d.o.o. Maribor,
Partizanska 3-5,

4. sklop: TSI d.o.o. Maribor, Šentiljska
c. 49,

5. sklop: Zaščita d.o.o. Ptuj, Rogozni-
ška c. 49.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: ocenjena vrednost

1,920.669,60 SIT,
2. sklop in 3. sklop: ocenjena vrednost

19,762.576 SIT,
4. sklop: ocenjena vrednost 1,658.700

SIT,
5. sklop: ocenjena vrednost

4,179.045,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,265.296 SIT, 1,658.700 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-79544.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-79544.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 20/2002 Ob-84262
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj, tel. 02/780-73-00.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, pralna in čistil-
na sredstva ter papirna galanterija;

a) kruh in pekovsko pecivo;
b) mleko in mlečni izdelki;
c) sveže meso in mesni izdelki;
d) sveže sadje in zelenjava;
e) splošno prehrambeno blago;
f) pralna in čistilna sredstva ter papirna

galanterija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba pri
skupinah blaga: a, b, c, d in e. Za skupino
blaga f (pralna in čistilna sredstva ter papir-
no galanterijo) najugodnejša ponudba ni bi-
la izbrana, saj iz nobene ponudbe ni bilo
moč razbrati, da ustreza tehničnim zahte-
vam naročnika, kar je bil vzrok, da je naroč-
nik zavrnil vse ponudbe skupine f.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Skupine:

a) PPS – Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Rogozniška c. 2, Ptuj;

b) Ljubljanske mlekarne d.d., Osojniko-
va ul. 5, Maribor;

c) Tovarna mesnih izdelkov Košaki d.d.,
Oreško nabrežje 1, Maribor;

d) Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozniška
c. 8, Ptuj;

e) /
7. Pogodbena vrednost: za skupine:
a) 6,038.515 SIT;
b) 14,422.263,01 SIT;
c) 59,492.606 SIT;
d) 24,229.298,50 SIT;
e) 27,137.234,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 9,121.140 SIT, 6,038.515 SIT;
b) 16,906.626,10 SIT, 14,422.263,01

SIT;
c) 65,051.992 SIT, 59,492.606 SIT;
d) 24,229.298,50 SIT, 18,659.938,50

SIT;
e) 27,856.766,85 SIT, 27,137.234,57

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 12. 2002.
Dom upokojencev Ptuj

Št. 040801/2002 Ob-84310
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000

Koper.
3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava računalniškega
materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Bi-
rooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,590.444,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,769.280 SIT, 10,590.444,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 18. 10. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 040801/2002 Ob-84311
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000

Koper.

3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pisarniškega ma-
teriala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SKAT d.o.o. Industrij-
ska cesta 2E, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost: 5,800.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,984.495,89 SIT, 5,800.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 88 z dne 18. 10. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 158/2002 Ob-84312
1. Naročnik: VVZ Kekec Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 15,

1290 Grosuplje, faks 01/786-61-90, tel.
01/786-61-80, e-mail: majda.fajdiga@gu-
est.arnes.si.

3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in prehrambeni izdelki po na-
slednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. meso perutnine in kuncev,
4. mesni izdelki,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava,
8. kokošja jajca,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki,
11. testenine,
12. žitarice in mlevski izdelki,
13. drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: VVZ Kekec Grosuplje, Tru-

barjeva 15 in vrtec Pika Šmarje-Sap, Ljub-
ljanska c. 51.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za skupino mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,

– za skupino sveže meso: JEM-Jeseni-
ške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice,

– za skupino meso perutnine in kuncev:
Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, Ko-
šana.

– za skupino mesni izdelki: JEM-Jeseni-
ške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice,

– za skupino ribe in konzervirane ribe: Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

– za skupino sveža zelenjava, sveže in su-
ho sadje ter suhe stročnice: KZ Krka z.o.o.,
Šentjernejska 6, Novo mesto; Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana,
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– za skupino zamrznjena zelenjava: Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Men-
geš,

– za skupino kokošja jajca: KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska 6, Novo mesto,

– za skupino kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69, Vi-
dem-Dobrepolje; Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, Škofljica,

– za skupino zamrznjeni izdelki iz testa
in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica,

– za skupino testenine: Žito Prehrambe-
na industrija d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-
ljana,

– za skupino žitarice in mlevski izdelki:
Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartin-
ska c. 154, Ljubljana,

– za skupino drugo prehrambeno blago:
Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki: 4,079.683

SIT,
2. sveže meso: 4,690.620 SIT,
3. meso perutnine in kuncev: 2,995.056

SIT,
4. mesni izdelki: 727.716 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe: 1,079.303

SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice: 5,457.500 SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 283.998 SIT,
8. kokošja jajca: 590.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo: 2,632.153

SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki: 715.260 SIT,
11. testenine: 546.690 SIT,
12. žitarice in mlevski izdelki: 541.055

SIT,
13. drugo prehrambeno blago:

7,988.576 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki ne nasto-
pajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 4,759.842

SIT, 4,079.683 SIT,
2. sveže meso: 5,547.633 SIT,

4,690.620 SIT,
3. meso perutnine in kuncev: 3,094.000

SIT, 2,995.056 SIT,
4. mesni izdelki: 994.600 SIT, 727.716

SIT,
5. ribe in konzervirane ribe: 1,339.134

SIT, 1,079.303 SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje ter

suhe stročnice: 7,704.580 SIT, 5,457.500
SIT,

7. zamrznjena zelenjava: 454.266 SIT,
283.998 SIT,

8. kokošja jajca: 627.600 SIT, 590.000
SIT,

9. kruh in pekovsko pecivo: 3,007.300
SIT, 2,632.153 SIT,

10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-
čarski izdelki: 761.900 SIT, 715.260 SIT,

11. testenine: 724.959 SIT, 546.690
SIT,

12. žitarice in mlevski izdelki: 683.282
SIT, 541.055 SIT,

13. drugo prehrambeno blago:
7,988.576 SIT, 7,988.576 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 28. 9. 2001, Ob-55486.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vzgojnovarstveni zavod Kekec
Grosuplje

Št. 3951/02 Ob-84313
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava betonskih elementov za nad-
zemne električne vode v obdobju
2002/2003 po specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji. Dostava razpisanega blaga je v
posamezna skladišča kupca in njegovih
distribucijskih enot.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: betonski drogovi in betonske

konzole: Eltima, d.o.o., Šlandrova ul. 8 A,
1231 Ljubljana-Črnuče,

– sklop 2: betonski drogovniki: razpis ni
uspel,

– sklop 3: betonske klešče: Eltima, d.o.o.,
Šlandrova ul. 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: betonski drogovi in betonske

konzole: 59,487.435,60 SIT (vključen DDV),
proizvajalec Primorje, d.d., Ajdovščina,

– sklop 2: betonski drogovniki: razpis ni
uspel,

– sklop 3: betonske klešče: 35,165.700
SIT (vključen DDV), proizvajalec SGP Ko-
grad Igem Beton, d.o.o., Šentjanž pri Dravo-
gradu.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: betonski drogovi in betonske

konzole: 4 pravilne ponudbe,
– sklop 2: betonski drogovniki: razpis ni

uspel; 1 pravilna ponudba in 1 nepravilna
ponudba,

– sklop 3: betonske klešče: 2 pravilni
ponudbi in 2 nepravilni ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: betonski drogovi in betonske
konzole: 55,127.662 SIT (brez DDV),
49,572.863 SIT (brez DDV),

– sklop 2: betonski drogovniki: razpis ni
uspel,

– sklop 3: betonske klešče: 31,715.000
SIT (brez DDV), 29,304.750 SIT (brez
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop 2 bo naročnik ponovil razpi-
sni postopek.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3950/02 Ob-84314
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava lesenih drogov ter kovinske
opreme za nadzemne električne vode v
obdobju 2002/2003 po specifikaciji v raz-
pisni dokumentaciji. Dostava razpisanega
blaga je v skladišča – nadzorništva kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: Elektrona-

bava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljub-
ljana-Črnuče,

– sklop 2: impregnirani drogovi: Eltima,
d.o.o., Šlandrova 8A, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče,

– sklop 3: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike: razpis ni uspel,

– sklop 4: opornice za podporne izola-
torje: Izoelektro, d.o.o., Pesnica pri Mari-
boru 42A, 2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 8,568.288

SIT (vključen DDV), proizvajalec: KGZ, z.o.o.
Škofja Loka,

– sklop 2: impregnirani drogovi:
108,087.975,60 SIT (vključen DDV), pro-
izvajalec Imont, d.o.o., Dravograd,

– sklop 3: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike: razpis ni uspel,

– sklop 4: opornice za podporne izola-
torje: 4,146.000 SIT (vključen DDV), proiz-
vajalca Mini Tehno, d.o.o., Jakobski Dol in
Elektroservisi, d.d. Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 3 pravilne

ponudbe in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: impregnirani drogovi: 2 pra-

vilni ponudbi in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 3: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike: razpis ni uspel. Na naslov na-
ročnika je prispela samo 1 ponudba,

– sklop 4: opornice za podporne izola-
torje: 4 pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: kostanjevi drogovi:
8,188.600 SIT (brez DDV), 7,140.240 SIT
(brez DDV),
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– sklop 2: impregnirani drogovi:
98,981.580 SIT (brez DDV), 90,073.313
SIT (brez DDV),

– sklop 3: konzole za gole in polizolira-
ne vodnike: razpis ni uspel,

– sklop 4: opornice za podporne izola-
torje: 5,739.600 SIT (brez DDV),
3,366.997,50 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop 3 bo naročnik ponovil razpi-
sni postopek.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3952/02 Ob-84316
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava obesnega, spojnega in ozem-
ljitvenega materiala za električne vode
ter zaščitnih cevi in pribora za kable v
obdobju 2002/2003 po specifikaciji v raz-
pisni dokumentaciji. Dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče, oziroma po-
samezna skladišča kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: obesni in spojni material za

nadzemne vode: J-Rupert & Co., d.o.o.,
Stegne 13 d, 1000 Ljubljana,

– sklop 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
J-Rupert & Co., d.o.o., Stegne 13 d, 1000
Ljubljana,

– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za kable:
Telma Trade, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin,

– sklop 4: ozemljitveni valjanec in pribor:
Telma Trade, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: obesni in spojni material za

nadzemne vode: 7,485.816 SIT (vključen
DDV), proizvajalca: Mehanika Trbovlje in
Metalproduct Zagreb,

– sklop 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
5,457.096 SIT (vključen DDV), varianta I.,
proizvajalca: Mehanika Trbovlje in Metalpro-
duct Zagreb,

– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za ka-
ble: 11,413.947 SIT (vključen DDV), proiz-
vajalci: Stigma Trzin, Minerva Žalec, Mako-
ter Cven, Kovinoplastika Leskovec Šentjošt,

– sklop 4: ozemljitveni valjanec in pri-
bor: 16,782.312 SIT (vključen DDV), proiz-
vajalci: Cynk-Mal Poljska, Optim SF Polhov
Gradec, Mehanika Trbovlje.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:

– sklop 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 5 pravilnih ponudb in 2
nepravilni ponudbi,

– sklop 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
10 ponudb od 8 ponudnikov; od tega je 8
ponudb pravilnih in 2 ponudbi nepravilni,

– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za ka-
ble: 4 pravilne ponudbe,

– sklop 4: ozemljitveni valjanec in pri-
bor: 4 pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 11,149.500,45 SIT (brez
DDV), 6,238.180 SIT (brez DDV),

– sklop 2: kabelski čevlji in vezni tulci:
8,820.698,69 SIT (brez DDV), 4,547.580
SIT (brez DDV),

– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za ka-
ble: 11,101.410 SIT (brez DDV),
9,511.622,50 SIT (brez DDV),

– sklop 4: ozemljitveni valjanec in pri-
bor: 14,389.660 SIT (brez DDV),
13,710.990 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3953/02 Ob-84317
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava polizoliranih vodnikov (PIV),
samonosnih energetskih kablov (SKS)
ter opreme za PIV in SKS v obdobju
2002/2003 po specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji. Dostava razpisanega blaga je v
centralno skladišče, oziroma posamezna
skladišča kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: polizolirani vodniki 35-70 mm2:

Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana-Črnuče,

– sklop 2: oprema za polizolirane vodni-
ke (PIV): Izoelektro, d.o.o., Pesnica pri Ma-
riboru 42A, 2211 Pesnica pri Mariboru,

– sklop 3: samonosni energetski kabel
(SKS) 1 kV: Eltima, d.o.o., Šlandrova ul. 8A,
1231 Ljubljana-Črnuče,

– sklop 4: oprema za samonosne ener-
getske kable: razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: polizolirani vodniki 35-70 mm2:

28,728.000 SIT (vključen DDV), proizvaja-
lec: FKN Makedonija,

– sklop 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): 10,171.020 SIT (vključen
DDV), proizvajalci: Mehanika Trbovlje,
Mosdorfer Avstrija, Ensto Finska, Elektro-
servisi Ljubljana, Izoelektro Pesnica pri Ma-
riboru,

– sklop 3: samonosni energetski kabel
(SKS) 1 kV: 57,072.000 SIT (vključen
DDV), proizvajalec Elka Zagreb,

– sklop 4: oprema za samonosne ener-
getske kable: razpis ni uspel.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: polizolirani vodniki 35-70 mm2:

5 pravilnih ponudb,
– sklop 2: oprema za polizolirane vodni-

ke (PIV): 3 pravilne ponudbe,
– sklop 3: samonosni energetski kabel

(SKS) 1 kV: 4 pravilne ponudbe,
– sklop 4: oprema za samonosne ener-

getske kable: razpis ni uspel. 1 pravilna po-
nudba in 3 nepravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: polizolirani vodniki 35-70 mm2:
36,670.000 SIT (brez DDV), 23,940.000
SIT (brez DDV),

– sklop 2: oprema za polizolirane vodni-
ke (PIV): 15,926.857,10 SIT (brez DDV),
8,475.850 SIT (brez DDV),

– sklop 3: samonosni energetski kabel
(SKS) 1 kV: 54,462.100 SIT (brez DDV),
47,560.000 SIT (brez DDV),

– sklop 4: oprema za samonosne ener-
getske kable: razpis ni uspel.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop 4 bo naročnik ponovil razpi-
sni postopek.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3982/02 Ob-84318
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava progovnih ločilnikov ter elek-
trične varovalne in zaščitne opreme v
obdobju 2002/2003 po specifikaciji v raz-
pisni dokumentaciji. Dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče, oziroma po-
samezna skladišča kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV: Teh-

mar, d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Ma-
ribor,
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– sklop 2: varovalke in podnožja varo-
valk s.n.: MR Export-Import, d.o.o., Glavni
trg 17B, 2000 Maribor,

– sklop 3: varovalke in podstavki varo-
valk NN: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo,

– sklop 4: prenapetostni odvodniki NN:
J-Rupert & Co., d.o.o., Stegne 13d, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV:

52,137.206,78 SIT (vključen DDV), proiz-
vajalec: ABB/Tehmar,

– sklop 2: varovalke in podnožja varo-
valk s.n.: 7,499.872,80 SIT (vključen DDV),
proizvajalci: AB Gevea, MR Export-Import,
Mehanika Trbovlje,

– sklop 3: varovalke in podstavki varo-
valk NN: 20,921.436,36 SIT (vključen
DDV), varianta 1, proizvajalec: ETI Izlake,

– sklop 4: prenapetostni odvodniki NN:
16,802.904 SIT (vključen DDV), varianta
V., proizvajalca: Mehanika Trbovlje, Iskra
Zaščite Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV: 5

pravilnih ponudb od 4 ponudnikov,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk

s.n.: 8 pravilnih ponudb od 4 ponudnikov,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk

NN: 5 pravilnih ponudb od 3 ponudnikov,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki NN:

16 ponudb od 6 ponudnikov; 8 pravilnih
ponudb in 8 nepravilnih ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV:
48,959.379 SIT (brez DDV),
43,447.672,32 SIT (brez DDV),

– sklop 2: varovalke in podnožja varo-
valk s.n.: 8,034.264 SIT (brez DDV),
6,249.894 SIT (brez DDV),

– sklop 3: varovalke in podstavki varo-
valk NN: 20,626.690,40 SIT (brez DDV),
17,434.530,30 SIT (brez DDV),

– sklop 4: prenapetostni odvodniki NN:
31,923.440 SIT (brez DDV), 14,002.420
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3957/02 Ob-84319
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava kabelske opreme za kable
SN in NN v obdobju 2002/2003 po spe-
cifikaciji v razpisni dokumentaciji. Dostava
razpisanega blaga je v centralno skladišče
kupca v Črnučah, Cesta 24. junija 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Eltima, d.o.o., Šlan-
drova ul. 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 133,815.600
SIT (vključen DDV), proizvajalec: Tyco
Raychem Nemčija.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni po-
nudbi in 1 nepravilna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 123,664.300 SIT (brez DDV),
111,513.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3954/02 Ob-84320
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava s.n. energetskih kablov v ob-
dobju 2002/2003 po specifikaciji v razpi-
sni dokumentaciji. Dostava razpisanega bla-
ga je v skladišča oziroma nadzorništva Elek-
tra Ljubljana, d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Eltima, d.o.o., Šlan-
drova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 103,668.000
SIT (vključen DDV), proizvajalec: Elka Za-
greb.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 89,327.000 SIT (brez DDV),
86,390.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3955/02 Ob-84321
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava n.n. energetskih kablov v ob-
dobju 2002/2003 po specifikaciji v razpi-
sni dokumentaciji. Dostava razpisanega bla-
ga je v skladišča distribucijskih enot, oziro-
ma nadzorništva Elektra Ljubljana, d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Kapis, d.o.o., Novo
Celje 8, 3301 Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 102,480.000
SIT (vključen DDV), proizvajalec: Kapis TKT
BIH.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe in 3 nepravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 91,589.000 SIT (brez DDV), 85,400.000
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3983/02 Ob-84322
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava distribucijskih transformator-
jev s.n./n.n. v obdobju 2002/2003 po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji. Do-
stava razpisanega blaga je v posamezna
skladišča – nadzorništva kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (80%
delež),

– kvaliteta dobave (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana in Eltima, d.o.o., Šlan-
drova ul. 8A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: vsak do 1/2
od 168,477.004,80 (vključen DDV), proiz-
vajalec: Etra 33 Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe in 1 nepravilna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 145,909.780 SIT (brez DDV),
140,397.504 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 23. 12. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-84340
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Veterinarska upra-
va Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Parmova 53,
1000 Ljubljana, faks: 01/300-13-58.

3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava 30.000 mikroči-
pov za označevanje psov ter 30 čitalcev
mikročipov za označevanje psov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MM Surgical d.o.o.,
Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,679.968
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,126.464 SIT, 30,679.968 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS

Št. 17123-02-403-25/2002 Ob-84342
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega razpisa je dobava
usmerjevalnikov, in sicer:

– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 2651,
– testna postavitev IP telefonije,
– nadgradnja obstoječe opreme in uspo-

sabljanje.
Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-

deve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve (v skladu z 20. in 48. členom ZJN-1 ter v
skladu z mnenjem Urada za javna naročila)
pozval enega kandidata. Na poziv se je kan-
didat odzval ter pravočasno predložil svojo
ponudbo. Naročnik je pri analizi ponudbe

ugotovil, da je ponudba kandidata pravilna
in primerna. Pogajanja so potekala po meri-
lih cena, nivo sodelovanja s principalom in
finančno stanje kandidata. Naročnik je od-
dal naročilo kandidatu iz 6. točke te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nil d.o.o., Einspieler-
jeva 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost 1 je 193,436.717,76 SIT z vklju-
čenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: poziv k sodelovanju v postopku od-
daje javnega naročila s pogajanji brez pred-
hodne objave je bil poslan dne 5. 9. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002,
Ob-67344.

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 32/3943/2002 Ob-84390
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava omar za zaščito,
vodenje in meritve - vgradnja končne
postaje RTU 560 v RTP Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra, d.d., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,071.440 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,249.160 SIT, 5,071.440 SIT.
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-51381.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 87/3914/2002 Ob-84392
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža telekomunikacij-
ske opreme ter izdelava projektne do-
kumentacije za dograditev SDH vozlišča
RCV Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: oddaja javnega naročila na osnovi
2. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 130,677.133
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,615.418 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Dejavnost telekomunikacije

Št. 837 Ob-84410
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne

storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, telefaks
04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si, eri-
ka.kriznar@gov.si.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. (a) Vrsta blaga: hrana, meso in me-

sni izdelki.
(b) Kraj dobave:
– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje

39, 4000 Kranj
– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gre-

gorčičeva 20, Ljubljana
– Enota Ljubljana, Vila Podrožnik, Cesta

27. aprila 59, Ljubljana
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3,
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5,
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12,
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja cena za 1. kvaliteto.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: za hrano:
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-

ljana,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič,
– Pekarna Mlinotest d.o.o., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščina,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo,
– Emona Maximarket d.d., Trg republi-

ke 1, 1000 Ljubljana,
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovi-

ne, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Kisarna Strniša, Kaličanin Nina s.p.,

Tekstilna 16, 4000 Kranj.
Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naro-

čilo dodeljeno - za meso:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,

2250 Ptuj,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič,
– Delmar d.o.o., Industrijska cesta 12,

6310 Izola,
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolod-

vorska 23, 1330 Kočevje,
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– Arvaj Anton s.p., Britof 25, 4000 Kranj,
– Kras Sežana d.d., Šepulje 31, 6210

Sežana,
– Kmečka zadruga Sevnica, Savska ce-

sta 20/c, 8290 Sevnica,
– Gozdič d.o.o., 3210 Slovenske Ko-

njice,
– Mesnica delikatesa Hlede s.p., Gra-

dnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica,
– Brumec–Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: – za hrano:
– Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-

ljana, 11,157.863 SIT,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana, 21,310.223 SIT,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič, 12,896.960 SIT,
– Pekarna Mlinotest d.o.o., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščina, 18,236.071 SIT,
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo, 9,932.141 SIT,
– Emona Maximarket d.d., Trg republi-

ke 1, 1000 Ljubljana, 2,201.731 SIT,
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovi-

ne, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
54,791.969 SIT,

– Kisarna Strniša, Kaličanin Nina s.p.,
Tekstilna 16, 4000 Kranj, 735.615 SIT.

Pogodbena vrednost – za meso:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,

2250 Ptuj, 10,981.028 SIT,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič, 7,349.125 SIT,
– Delmar d.o.o., Industrijska cesta 12,

6310 Izola, 19,963.950 SIT,
– Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolod-

vorska 23, 1330 Kočevje, 2,216.126 SIT,
– Arvaj Anton s.p., Britof 25, 4000 Kranj,

9,345.700 SIT,
– Kras Sežana d.d., Šepulje 31, 6210

Sežana, 3,739.450 SIT,
– Kmečka zadruga Sevnica, Savska ce-

sta 20/c, 8290 Sevnica, 11,632.496 SIT,
– Gozdič d.o.o., 3210 Slovenske Konji-

ce, 271.500 SIT,
– Mesnica delikatesa Hlede s.p., Gra-

dnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica,
17,691.900 SIT,

– Brumec–Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, 1,122.933 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11 – za hra-
no, 16 – za meso.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 54,791.969 SIT, 271.500 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001 – za hrano in št.
28 z dne 29. 3. 2002 – za meso.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 20. 12. 2002.

JGZ Brdo,
Protokoloarne storitve RS

Št. 091-4-92/01 Ob-84432
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.

3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kemikalije in laboratorijski material.
Kraj dobave: Inštitut za mikrobiologijo,

Zaloška 4, Ljubljana, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za sodno me-
dicino, Korytkova 2, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za inštitut za mikrobiologijo:

A – Kemikalije za bakteriologijo:
– skupina 1 – AB Biodisk “ali podobno“:

Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,
– skupina 2 – Amrad “ali podobno“: Iris

d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
– skupina 6 – Behring “ali podobno“:

AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2,
3230 Šentjur,

– skupina 8 – Boehringer “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 10 – Difco “ali podobno“: Medi-
as International d.o.o., Leskoškova cesta 9 D,
Ljubljana,

– skupina 12 – Gibco “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 13 – Imunološki zavod Zagreb
“ali podobno“: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,

– skupina 14 – Inep “ali podobno“: Bio-
medis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000 Ma-
ribor,

– skupina 15 – Innogenetics “ali podo-
bno“: Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12,
2000 Maribor,

– skupina 16 – Mast diagnostic “ali po-
dobno“: Maritim d.o.o., Na Rojah 25, 1210
Ljubljana,

– skupina 17 – Matrix Tech “ali podo-
bno“: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode,

– skupina 19 – Meridian “ali podobno“:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 20 – Mikrogen “ali podobno“:
Biomedis MB d.o.o., Slokanova 12, 2000
Maribor,

– skupina 21 – Morwell Diagnostics
GMBH “ali podobno“: Remas d.o.o., Kose-
ška 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 23 – Murex Biotech. Limited
“ali podobno“: Biomedis MB d.o.o., Sloka-
nova ul. 12, 2000 Maribor,

– skupina 24 – Oxoid “ali podobno“: Me-
dis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 25 – Perkin Elmer “ali podo-
bno“: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 26 – Pro Lab Diagnostics “ali
podobno“: Mikro + Polo d.o.o., Lackova
78, 2000 Maribor,

– skupina 27 – Quiagen “ali podobno“:
A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana,

– skupina 28 – Sanofi diag. “ali podo-
bno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 29 – Servopraks “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 30 – Sigma “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina 31 – TIB Molbiol “ali podo-
bno: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana.

A – Kemikalije za virologijo:

– skupina 2 – Behring “ali podobno“:
AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2,
3230 Šentjur,

– skupina 4 – Biotest “ali podobno“: Me-
diline d.o.o. Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 5 – Biotrin “ali podobno“: Me-
diline d.o.o. Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 6 – Boehringer Mann “ali po-
dobno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 7 – Dako “ali podobno“: La-
bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215 Med-
vode,

– skupina 8 – Dia Sorin “ali podobno“:
Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul. 12, 2000
Maribor,

– skupina 10 – Eurodiagnostica “ali po-
dobno“: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

– skupina 11 – Genelab Diagnostic “ali
podobno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana,

– skupina 12 – Gibco BRL “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 13 – Meridian “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 14 – MRL Diagnostics “ali po-
dobno“: Mediline d.o.o. Ljubljanska cesta
45, 1241 Kamnik,

– skupina 15 – Neolab “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Ma-
ribor,

– skupina 16 – Perkin Elmer: Omega
d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 17 – Promega: Kemomed
d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE: Stritarje-
va 5,

– skupina 18 – R-Biopharm: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 21 – Virion “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

A – Kemikalije za imunologijo:
– skupina 1 – Bag “ali podobno“: Sanola-

bor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– skupina 2 – Becton Dickinson “ali po-

dobno“: Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, Ljubljana,

– skupina 3 – Behring “ali podobno“: Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– skupina 4 – Biohit “ali podobno“: Ke-
momed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5,

– skupina 5 – Biomerica “ali podobno“:
Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 6 – Biomerieux “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Ma-
ribor,

– skupina 7 – Boehringer Mannheim
GMBH “ali podobno: Iris d.o.o., Cesta v Go-
rice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 8 – Buhlmann Laboratories “ali
podobno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana,

– skupina 9 – Caltag “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 10 – CIS “ali podobno“: Ka-
ranta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana,

– skupina 11 – Cogent Diagnost “ali po-
dobno“: Biomedis MB d.o.o., Slokanova ul.
12, 2000 Maribor,
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– skupina 12 – Coring “ali podobno“:
Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 13 – Costar Coring “ali podo-
bno“: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode,

– skupina 15 – Dako “ali podobno“: La-
bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 16 – DPC “ali podobno“: Di-
pros d.o.o., Gorenjesavska c. 54, 4000
Kranj,

– skupina 17 – Endogen “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 19 – Meridian “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 21 – Nichirio “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 22 – Pharmacia&Upjohn “ali
podobno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana,

– skupina 23 – Pharminhen “ali podo-
bno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 24 – R&D System “ali podo-
bno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 26 – Roth (Carl Roth GBMH)
“ali podobno“: Mikro + Polo d.o.o., Lacko-
va 78, 2000 Maribor,

– skupina 27 – Sanofi – Pasteur Diag-
nostics “ali podobno“: Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 28 – Sigma “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina 29 – The Binding Site “ali po-
dobno“: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,

– skupina 30 – Virion Serion “ali podo-
bno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

A – Kemikalije za parazitologijo in STD:
– skupina 1 – Amplicor “ali podobno“:

Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana,

– skupina 2 – Bering-Syva “ali podob-
no“: A-Ž Consulting d.o.o., Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana,

– skupina 3 – Binax “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 6 - Biotest “ali podobno“: Me-
diline d.o.o. Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 7 – Bouty “ali podobno“: Me-
dis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 8 – Cellabs “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 9 – Dade Behring “ali podo-
bno“: AMS Meding d.o.o., Leona Dobrotin-
ška 2, 3230 Šentjur,

– skupina 10 – Dako “ali podobno“: La-
bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 13 – LD BIO Diagnostics “ali
podobno“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana,

– skupina 14 – Meridian “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 15 – MRL Diagnostics “ali po-
dobno“: Mediline d.o.o. Ljubljanska cesta
45, 1241 Kamnik,

– skupina 16 – Novum “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljub-
ljana,

– skupina 17 – Oxoid “ali podobno“: Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– skupina 18 – Perkin Elmer “ali podo-
bno“: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000
Ljubljana,

– skupina 21 – Sanofi Pasteur “ali podo-
bno“: Mediline d.o.o. Ljubljanska cesta 45,
1241 Kamnik,

A – Kemikalije za biokemijo in gojišča:
– skupina 1 – BBL “ali podobno“: Medi-

as International d.o.o., Leskoškova cesta
9D, Ljubljana,

– skupina 2 – BDF “ali podobno“: Sano-
labor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 4 – Difco “ali podobno“: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 5 – Kemika “ali podobno“: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

– skupina 6 – Merck “ali podobno“: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina 7 – Oxoid “ali podobno“: Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– skupina 8 – Riedel “ali podobno“: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

– skupina 9 – Schulke Mayr “ali podo-
bno“: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

– skupina 10 – Serva “ali podobno“: A-Ž
Consulting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana,

– skupina 11 – Sigma “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina 12 – Torlak “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

A – Laboratorijski material za bakteriolo-
gijo:

– skupina 1 – Biohit “ali podobno“: Ke-
momed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5,

– skupina 2 – Biomerieux “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina 4 – Brand “ali podobno“: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 6 – Eppendorf “ali podobno“:
Mediline d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 7 – Kartel “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 8 – Mast Diagnostica “ali po-
dobno“: Maritim d.o.o., Tacenska 20, 1210
Ljubljana,

– skupina 9 – Nichiryo “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 10 – Nunc “ali podobno“: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

– skupina 11 – Safeskin SPZZZOE “ali
podobno“: Kemofarmacija d.d., Cesta na
Brdo 100, 1000 Ljubljana,

– skupina 12 – Sarstedt “ali podobno“:
Mediline d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 13 – Sartorius “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 18 – Whathman “ali podob-
no“: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,

A – Laboratorijski material za virologijo:

– skupina 1 – Ansell “ali podobno“: Ke-
mofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana,

– skupina 2 – Biozym Diagnostics
GMBH “ali podobno“: Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina 3 – Costar “ali podobno“: La-
bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 4 – Eppendorf “ali podobno“:
Mediline d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 5 – Falcon “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 6 – Labsystem “ali podobno“:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina 7 – Nalgene “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 8 – Nunc “ali podobno“: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

– skupina 10 – Sartorius “ali podobno“:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.

A – Laboratorijski material za imunologijo:
– skupina 1 – Brand “ali podobno“: Sa-

nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– skupina 2 – Costar “ali podobno“: La-

bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode,

– skupina 3 – Eppendorf “ali podobno“:
Mediline d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241
Kamnik,

– skupina 4 – Falcon “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 5 – Gilson “ali podobno“: Mi-
kro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Mari-
bor,

– skupina 6 – Kemomed “ali podobno“:
Kemomed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj,
PE: Stritarjeva 5,

A – Laboratorijski material za parazitolo-
gijo in STD:

– skupina 1- Bering Syva “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 2 – Biohit “ali podobno“: Ke-
momed d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, PE:
Stritarjeva 5,

– skupina 4 – Brand “ali podobno“: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 5 – Costar “ali podobno“: La-
bormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode

– skupina 7 – Kartel “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 8 – Meridian “ali podobno“:
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina 9 – Nunc “ali podobno“: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina 10 – Sterilin “ali podobno“: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina 11 – Whatman “ali podobno“:
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana.

A – Laboratorijski material za biokemijo
in gojišča:

– skupina 1- Heinz Herenz “ali podo-
bno“: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

– skupina 2 – Kima “ali podobno“: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor.

B/I/2 Laboratorijski potrošni material:
– skupina B.I.2.1: laboratorijski material

– razno: Golias Labortehnika, Hinko Golias
s.p., Groharjeva 6, 1000 Ljubljana.

Za inštitut za patologijo:
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– skupina A: splošne kemikalije: Sanola-
bor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina B: splošne kemikalije: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina A: kemikalije za histologijo: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina A: kemikalije za histologijo –
barvila: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

– skupina A: kemikalije za histologijo –
elektronska mikroskopija: Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina B: kemikalije za histologijo:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina A: kemikalije za Elisa: Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,

– skupina A: imunohistokemija – protite-
lesa: Labormed d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode,

– skupina A: imunohistokemija – detek-
cijski sistemi za aparat ventana: A-Ž Consul-
ting d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,

– skupina A: kemikalije za elektroforezo
in izolacijo DNA, RNA in proteinov: Mikro +
Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina A: kemikalije za kapilarno elek-
troforezo: Omega d.o.o., Dolinškova 8,
1000 Ljubljana,

– skupina A: restrikcijske endonuklea-
ze: Majbert d.o.o., Stegne 21/c, 1000
Ljubljana,

– skupina A: reagenti za sekveniranje: Iris
d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

– skupina A DNA in RNA KITI: Mediline
d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,

– skupina A: material za histologijo – fik-
sacija: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

– skupina A: material za histologijo – pi-
petiranje: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

– skupina A: material za histologijo – rezi-
la: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina B: objektna in pokrovna ste-
kla: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina B: laboratorijska posoda: Sa-
nolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina A: fotografski material: Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,

– skupina B: laboratorijski material – za-
ščitna sredstva: Kemofarmacija d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

Za inštitut za sodno medicino:
– skupina A: kemikalije za toksikološki la-

boratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

– skupina B: kemikalije za toksikološki
laboratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova
78, 2000 Maribor,

– skupina A: reagenti za toksikološki la-
boratorij: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,

– skupina A: testi za toksikološki laborato-
rij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina A: imunokemijski reagenti za
droge za toksikološki laboratorij: AMS Me-
ding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230
Šentjur,

– skupina A: kemikalije za histološki la-
boratorij: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

– skupina B: kemikalije za histološki la-
boratorij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

– skupina A: kemikalije za DNA laborato-
rij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina B: kemikalije za DNA labora-
torij: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina A: standardi za alkoholome-
trični laboratorij: Sanolabor d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana,

– skupina A: ostale kemikalije (razno):
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina A: laboratorijski material za ka-
pilarno elektroforezo: Omega d.o.o., Dolin-
škova 8, 1000 Ljubljana,

– skupina A: laboratorijski material za
GCMS (Hewlet packard) “ali podobno“:
Chemass d.o.o., Baznikova 40, 1000 Ljub-
ljana,

– skupina A: laboratorijski material za
DNA sekvenator (ABI PRISM 310 Perkin
Elmer) “ali podobno“: Omega d.o.o., Dolin-
škova 8, 1000 Ljubljana,

– skupina B: material za foto laboratorij:
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,

– skupina A: laboratorijski material – raz-
no: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– skupina B: laboratorijski material – raz-
no: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
– skupina 1: 14,488.769,80 SIT;
– skupina 2: 304.560 SIT;
– skupina 6: 1,423.893,70 SIT;
– skupina 8: 898.449,20 SIT,
– skupina 10: 789.598,08 SIT,
– skupina 12: 3,615.648,90 SIT,
– supina 13: 864,20 SIT,
– supina 14: 1,360.108,80 SIT,
– skupina 15: 530.006,40 SIT,
– skupina 16: 5,686.022,75 SIT,
– skupina 17: 29.568 SIT,
– skupina 19: 553.971,12 SIT,
– skupina 20: 5,080.464 SIT,
– skupina 21: 178.949,70 SIT,
– skupina 23: 478.521,60 SIT,
– skupina 24: 6,993.935,78 SIT,
– skupina 25: 1,290.198 SIT,
– skupina 26: 236.280 SIT,
– skupina 27: 415.500 SIT,
– skupina 28: 438.084 SIT,
– skupina 29: 121.358,25 SIT,
– skupina 30: 1,301.929,20 SIT,
– skupina 31: 233.240 SIT.
A – Kemikalije za virologijo:
– skupina 2: 8,580.825,55 SIT,
– skupina 4: 6,027.971,75 SIT,
– skupina 5: 2,110.320,46 SIT,
– skupina 6: 1,496.182,80 SIT,
– skupina 7: 7,152.744 SIT,
– skupina 8: 5,650.108 SIT,
– skupina 10: 5,026.560 SIT,
– skupina 11: 4,447.859,84 SIT,
– skupina 12: 1,738.419,60 SIT,
– skupina 13: 2,350.173,84 SIT,
– skupina 14: 9,484.536,40 SIT,
– skupina 15: 148.272 SIT,
– skupina 16: 3,319.862,00 SIT,
– skupina 17: 3,503.845 SIT,
– skupina 18: 752.406,10 SIT,
– skupina 21: 4,494.052,74 SIT.
A – Kemikalije za imunologijo:
– skupina 1: 773.834,10 SIT,
– skupina 2: 45,206.402,40 SIT,
– skupina 3: 5,043.695,10 SIT,

– skupina 4: 536.400 SIT,
– skupina 5: 3,427.200 SIT,
– skupina 6: 1,848.654 SIT,
– skupina 7: 9.505,20 SIT,
– skupina 8: 385.254,43 SIT,
– supina 9: 1,700.932,80 SIT,
– skupina 10: 275.856 SIT,
– skupina 11: 6,096.510 SIT,
– skupina 12: 90.000 SIT,
– skupina 13: 617.000 SIT,
– skupina 15: 824.280 SIT,
– skupina 16: 539.832,60 SIT,
– skupina 17: 14,608.282,44 SIT,
– skupina 19: 452.620,06 SIT,
– skupina 21: 385.020 SIT,
– skupina 22: 8,657.868 SIT,
– skupina 23: 855.267,60 SIT,
– skupina 24: 2,414.074,05 SIT,
– skupina 26: 41.040 SIT,
– skupina 27: 765.897,70 SIT,
– skupina 28: 1,508.048,40 SIT,
– skupina 29: 2,343.000 SIT,
– skupina 30: 5,192.983,60 SIT.
A – Kemikalije za parazitologijo in STD:
– skupina 1: 1,386.961,70 SIT,
– skupina 2: 3,318.000 SIT,
– skupina 3: 659.636,60 SIT,
– skupina 6: 1,038.434,40 SIT,
– skupina 7: 4,154.665,90 SIT,
– skupina 8: 813.750 SIT,
– skupina 9: 1,213.099,50 SIT,
– skupina 10: 674.400 SIT,
– skupina 13: 14,877.172,80 SIT,
– skupina 14: 796.004,30 SIT,
– skupina 15: 16,894.404,50 SIT,
– skupina 16: 7,336.770 SIT,
– skupina 17: 145.230 SIT,
– skupina 18: 968.422 SIT,
– skupina 21: 130.171,90 SIT.
A – Kemikalije za biokemijo in gojišča:
– skupina 1: 8,512.174,08 SIT,
– skupina 2: 872.474 SIT,
– skupina 4: 2,244.548,69 SIT,
– skupina 5: 505.571,20 SIT,
– skupina 6: 3,122.685 SIT,
– skupina 7: 2,646.358,70 SIT,
– skupina 8: 29.736 SIT,
– skupina 9: 211.507,20 SIT,
– skupina 10: 29.880 SIT,
– skupina 11: 825.192 SIT,
– skupina 12: 264.264 SIT.
A – Laboratorijski material za bakterio-

logijo:
– skupina 1: 125.528 SIT,
– skupina 2: 777.600 SIT,
– skupina 4: 438.950 SIT,
– skupina 6: 2,009.371,57 SIT,
– skupina 7: 883.000 SIT,
– skupina 8: 857.140 SIT,
– skupina 9: 4.608.333,60 SIT,
– skupina 10: 1,225.760 SIT,
– skupina 11: 41.340 SIT,
– skupina 12: 727.669,65 SIT,
– skupina 13: 1,761.600 SIT,
– skupina 18: 7,080.000 SIT.
A – Laboratorijski material za virologijo:
– skupina 1: 189.140 SIT,
– skupina 2: 802.636 SIT,
– skupina 3: 788.500 SIT,
– skupina 4: 5,330.810,56 SIT,
– skupina 5: 1,367.190 SIT,
– skupina 6: 187.680 SIT,
– skupina 7: 34.356 SIT,
– skupina 8: 259.410 SIT,
– skupina 10: 220.200 SIT.
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A – Laboratorijski material za imunolo-
gijo:

– skupina 1: 7.090 SIT,
– skupina 2: 364.000 SIT,
– skupina 3: 183.090 SIT,
– skupina 4: 1,192.817,60 SIT,
– skupina 5: 704.400 SIT,
– skupina 6: 112.955 SIT.
A – Laboratorijski material za parazitolo-

gijo in STD:
– skupina 1: 149.032,10 SIT,
– skupina 2: 502.300 SIT,
– skupina 4: 7.090 SIT,
– skupina 5: 1,062.000 SIT,
– skupina 7: 25.440 SIT,
– skupina 8: 166.647,92 SIT,
– skupina 9: 439.677,97 SIT,
– skupina 10: 114.060 SIT,
– skupina 11: 283.200 SIT.
A – Laboratorijski material za biokemijo

in gojišča:
– skupina 1: 38.400 SIT,
– skupina 2: 2,124.156 SIT.
B – Laboratorijski potrošni material:
– skupina B.I.2.1: 3,264.000 SIT,
– skupina A: splošne kemikalije:

2,506.367,98 SIT,
– skupina B: splošne kemikalije:

422.714 SIT,
– skupina A: kemikalije za histologijo:

8,071.853,20 SIT,
– skupina A: kemikalije za histologijo –

barvila: 1,620.540 SIT,
– skupina A: kemikalije za histologijo-elek-

tronska mikroskopija: 1,595.622 SIT,
– skupina B: kemikalije za histologijo:

2,927.626,70 SIT,
– skupina A: kemikalije za Elisa:

9,187.140 SIT,
– skupina A: imunohistokemija – detek-

cijski sistemi za aparat Ventana:
26,976.180 SIT,

– skupina A: imunohistokemija – protite-
lesa: 8,140.128 SIT,

– skupina A: kemikalije za elektroforezo
in izolacijo DNA, RNA in proteinov:
3,850.170 SIT,

– skupina A: kemikalije za kapilarno elek-
troforezo: 10,760.293,76 SIT,

– skupina A: restrikcijske endonuklea-
ze: 1,703.588,04 SIT,

– skupina A: reagenti za sekveniranje:
1,263.294 SIT,

– skupina A: DNA in RNA KITI:
10,204.800,15 SIT,

– skupina A: material za histologijo – fik-
sacija: 2,727.504 SIT,

– skupina A: material za histologijo – pi-
petiranje: 1,483.866,20 SIT,

– skupina: material za histologijo-rezila:
5,991.901,95 SIT,

– skupina B: objektna in pokrovna ste-
kla: 4,678.332 SIT,

– skupina B: laboratorijska posoda:
395.306,48 SIT,

– skupina A: fotografski material:
2,324.160 SIT,

– skupina B: laboratorijski material – za-
ščitna sredstva: 3,920.550,92 SIT,

– skupina A: kemikalije za toksikološki
laboratorij: 708.015,60 SIT,

– skupina B: kemikalije za toksikološki
laboratorij: 371.160 SIT,

– skupina A: reagenti za toksikološki la-
boratorij: 469.040,28 SIT,

– skupina A: testi za toksikološki labora-
torij: 757.740,32 SIT,

– skupina A: imunokemijski reagenti za
droge za toksikološki laboratorij:
22,150.565,11 SIT,

– skupina A: kemikalije za histološki la-
boratorij: 547.443,80 SIT,

– skupina B: kemikalije za histološki la-
boratorij: 3,782.412 SIT,

– skupina A: kemikalije za DNA laborato-
rij: 1,646.544 SIT,

– skupina B: kemikalije za DNA labora-
torij: 24.141,60 SIT,

– skupina A: standardi za alkoholome-
trični laboratorij: 716.415,30 SIT,

– supina A: ostale kemikalije (razno):
1,400.371,75 SIT,

– skupina A: laboratorijski material za ka-
pilarno elektroforezo: 1,041.131 SIT,

– skupina A: laboratorijski material za
GCMS: 10,964.176,99 SIT,

– skupina A: laboratorijski material za
DNA sekvenator: 7,952.190,28 SIT,

– skupina B: material za foto laboratorij:
548.926,80 SIT,

– skupina A: laboratorijski material – raz-
no: 16,245.952,39 SIT,

– skupina B: laboratorijski material – raz-
no: 1,095.426 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
A – Kemikalije za bakteriologijo:
– skupina 1: 1,
– skupina 2: 1,
– skupina 6: 5,
– skupina 8: 2,
– skupina 10: 1,
– skupina 12: 2,
– skupina 13: 3,
– skupina 14: 2,
– skupina 15: 4,
– skupina 16: 1,
– skupina 17: 2,
– skupina 19: 5,
– skupina 20: 3,
– skupina 21: 4,
– skupina 23: 1,
– skupina 24: 3,
– skupina 25: 1,
– skupina 26: 2,
– skupina 27: 4,
– skupina 28: 2,
– skupina 29: 3,
– skupina 30:1,
– skupina 31: 2.
A – Kemikalije za virologijo:
– skupina 2: 6,
– skupina 4: 3,
– skupina 5: 4,
– skupina 6: 2,
– skupina 7: 1,
– skupina 8: 2,
– skupina 10: 2,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 2,
– skupina 13: 6,
– skupina 14: 1,
– skupina 15: 2,
– skupina 16: 1,
– skupina 17: 1,
– skupina 18: 2,
– skupina 21: 6.
A – Kemikalije za imunologijo:
– skupina 1: 5,

– skupina 2: 2,
– skupina 3: 5,
– skupina 4: 2,
– skupina 5: 7,
– skupina 6: 1,
– skupina 7: 2,
– skupina 8: 3,
– skupina 9: 2,
– skupina 10: 2,
– skupina 11: 3,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 3,
– skupina 15: 1,
– skupina 16: 2,
– skupina 17: 2,
– skupina 19: 4,
– skupina 21: 1,
– skupina 22: 3,
– skupina 23: 2,
– skupina 24: 2
– skupina 26: 1,
– skupina 27: 2,
– skupina 28: 1,
– skupina 29: 3,
– skupina 30: 4.
A – Kemikalije za parazitologijo in STD:
– skupina 1: 2,
– skupina 2: 6,
– skupina 3: 4,
– skupina 6: 4,
– skupina 7: 5,
– skupina 8: 2,
– skupina 9: 5,
– skupina 10: 1,
– skupina 13: 1,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 3,
– skupina 16: 5,
– skupina 17: 4,
– skupina 18: 1,
– skupina 21: 3.
A – Kemikalije za biokemijo in gojišča:
– skupina 1: 4,
– skupina 2: 2,
– skupina 4: 4,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 2,
– skupina 9: 1,
– skupina 10: 2,
– skupina 11: 1,
– skupina 12: 1.
A – Laboratorijski material za bakterio-

logijo:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 2,
– skupina 4: 2,
– skupina 6: 4,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 2,
– skupina 9: 1,
– skupina 10: 4,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 18: 2.
A – Laboratorijski material za virologijo:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 2,
– skupina 3: 2,
– skupina 4: 4,
– skupina 5: 4,
– skupina 6: 1,
– skupina 7: 2,
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– skupina 8: 4,
– skupina 10: 4.
A – Laboratorijski material za imunolo-

gijo:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 3,
– skupina 3: 4,
– skupina 4: 2,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2.
A – Laboratorijski material za parazitolo-

gijo in STD:
– skupina 1: 6,
– skupina 2: 3,
– skupina 4: 3,
– skupina 5: 2,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 1,
– skupina 9: 4,
– skupina 10: 3,
– skupina 11: 2.
A – Laboratorijski material za biokemijo

in gojišča:
– skupina 1: 1,
– skupina 2: 2.
B – Laboratorijski potrošni material:
– skupina B.I.2.1: 3.
– skupina A: splošne kemikalije: 2,
– skupina B: splošne kemikalije: 3,
– skupina A: kemikalije za histologijo: 4,
– skupina A: kemikalije za histologijo –

barvila: 2,
– skupina B: kemikalije za histologijo: 4,
– skupina: kemikalije za histologijo-elek-

tronska mikroskopija: 1,
– skupina A: kemikalije za Elisa: 6,
– skupina A: imunohistokemija – protite-

lesa: 2,
– skupina A: imunohistokemija-detekcij-

ski sistemi za aparat Ventana: 1,
– skupina A: kemikalije za elektoforezo

in izolacijo DNA, RNA in proteinov: 1,
– skupina A: kemikalije za kapilarno elek-

troforezo: 1,
– skupina A: restrikcijske endonuklea-

ze: 3,
– skupina A: reagenti za sekvenira-

nje: 2,
– skupina A: DNA in RNA KITI: 3,
– skupina A: material za histologijo – fik-

sacija: 3,
– skupina A: material za histologijo – pi-

petiranje: 4,
– skupina A: material za histologijo-rezi-

la: 2,
– skupina B: objektna in pokrovna ste-

kla: 4,
– skupina B: laboratorijska posoda: 2,
– skupina A: fotografski material: 1,
– skupina B: laboratorijski material – za-

ščitna sredstva: 3,
– skupina A: kemikalije za toksikološki

laboratorij: 2,
– skupina B: kemikalije za toksikološki

laboratorij: 3,
– skupina A: reagenti za toksikološki la-

boratorij: 3,
– skupina A: testi za toksikološki labora-

torij: 5,
– skupina A: imunokemijski reagenti za

droge za toksikološki laboratorij: 2,
– skupina A: kemikalije za histološki la-

boratorij: 2,
– skupina B: kemikalije za histološki la-

boratorij: 3,

– skupina A: kemikalije za DNA labora-
torij: 1,

– skupina B: kemikalije za DNA labora-
torij: 3,

– skupina A: standardi za alkoholome-
trični laboratorij: 2,

– skupina  A:  ostale  kemikalije  (raz-
no): 3,

– skupina A: laboratorijski material za ka-
pilarno elektroforezo: 1,

– skupina A: laboratorijski material za
GCMS: 2,

– skupina A: laboratorijski material za
DNA sekvenator: 1,

– skupina B: material za foto laborato-
rij: 2,

– skupina A: laboratorijski material – raz-
no: 2,

– skupina B: laboratorijski material – raz-
no: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

A – Kemikalije za bakteriologijo:
– skupina 1: 14,488.769,80 SIT;
– skupina 2: 304.560 SIT;
– skupina 6: 2,060.604 SIT,

1,423.893,70 SIT;
– skupina 8: 898.449,20 SIT,

168.772,80 SIT;
– skupina 10: 789.598,08 SIT,
– skupina 12: 4,004.405 SIT,

3,615.648,90 SIT;
– skupina 13: 1,452.163,65 SIT,

864.864,20 SIT,
– skupina 14: 1,360.108,80 SIT,

599.184 SIT,
– skupina 15: 620.042,40 SIT,

287.221,20 SIT,
– skupina 16: 5,686.022,75 SIT,
– skupina 17: 29.568 SIT, 18.720 SIT,
– skupina 19: 781.692 SIT,

321.969,82 SIT,
– skupina 20: 5,941.200 SIT,

5,080.464 SIT,
– skupina 21: 216.960 SIT,

127.187,40 SIT,
– skupina 23: 478.521,60 SIT,
– skupina 24: 7,481.686,32 SIT,

6,993.935,78 SIT,
– skupina 25: 1,290.198 SIT,
– skupina 26: 272.880 SIT, 236.280

SIT,
– skupina 27: 824.040 SIT, 415.500

SIT;
– skupina 28: 453.537,60 SIT,

438.084 SIT;
– skupina 29: 186.366,05 SIT,

79.942,25 SIT;
– skupina 30: 1,301.929,20 SIT,
– skupina 31: 1,249.200 SIT, 233.240

SIT;
A – Kemikalije za virologijo:
– skupina 2: 11,221.950 SIT,

4,103.250 SIT,
– skupina 4: 6,027.971,75 SIT,

3,618.145,50 SIT,
– skupina 5: 2,416.328 SIT,

561.487,54 SIT,
– skupina 6: 1,614.264,05 SIT,

1,496.182,80 SIT,
– skupina 7: 7,152.744 SIT;
– skupina 8: 5,980.699,12 SIT,

5,650.108 SIT;
– skupina 10: 9,083.712 SIT, 5,026.560

SIT;

– skupina 11: 4,792.930,24 SIT,
4,447.859,84 SIT;

– skupina 12: 1,804.188 SIT,
1,738.419,60 SIT;

– skupina 13: 3,967.776 SIT,
1,750.361,76 SIT;

– skupina 14: 9,484.536,40 SIT,
– skupina 15: 193.503,60 SIT,

148.272 SIT;
– skupina 16: 3,319.862 SIT;
– skupina 17: 3,503.845 SIT,
– skupina 18: 752.406,10 SIT, 660.000

SIT,
– skupina 21: 5,997.360 SIT,

2,927.420 SIT;
A – Kemikalije za imunologijo:
– skupina 1: 907.200 SIT, 342.707,40

SIT;
– skupina 2: 45,206.402,40 SIT,

38,674.655,80 SIT;
– skupina 3: 6,664.956 SIT,

4,015.845,32 SIT;
– skupina 4: 536.400 SIT, 419.430 SIT;
– skupina 5: 3,930.412,50 SIT,

1,698.600,60 SIT;
– skupina 6: 1,848.654 SIT,
– skupina 7: 11.244 SIT, 9.505,20 SIT;
– skupina 8: 452.087 SIT, 385.254,43

SIT;
– skupina 9: 2,121.140 SIT,

1,700.932,80 SIT,
– skupina 10: 580.000 SIT, 275.856

SIT;
– skupina 11: 7,063.200 SIT,

4,828.792,50 SIT;
– skupina 12: 90.000 SIT, 28.665,60

SIT;
– skupina 13: 617.000 SIT,

217.967,24 SIT;
– skupina 15: 824.280 SIT;
– skupina 16: 591.244,74 SIT,

539.832,60 SIT;
– skupina 17: 16,184.033 SIT,

14,608.282,44 SIT;
– skupina 19: 528.032,26 SIT,

452.620,06 SIT,
– skupina 21: 385.020 SIT,
– skupina 22: 8,940.433,40 SIT,

8,657.868 SIT,
– skupina 23: 948.672 SIT,

855.267,60 SIT,
– skupina 24: 2,662.995,60 SIT,

2,414.074,05 SIT;
– skupina 26: 41.040 SIT;
– skupina 27: 846.684,71 SIT,

765.897,70 SIT;
– skupina 28: 1,508.048,40 SIT;
– skupina 29: 6,359.351,20 SIT;

2,251.619,64 SIT;
– skupina 30: 6,810.800 SIT,

4,624.200 SIT.
A – Kemikalije za parazitologijo in STD:
– skupina 1: 1,466.880 SIT,

1,386.961,70 SIT;
– skupina 2: 11,635.170 SIT, 3,318.000

SIT;
– skupina 3: 716.820 SIT, 401.865,45

SIT;
– skupina 6: 1,433.640 SIT, 873.425

SIT;
– skupina 7: 4,492.593,60 SIT,

2,828.100 SIT;
– skupina 8: 1,129.200 SIT, 813.750

SIT;
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– skupina 9: 1,548.800 SIT,
1,213.099,50 SIT;

– skupina 10: 674.400 SIT;
– skupina 13: 14,877.172,80 SIT;
– skupina 14: 920.904 SIT, 796.004,30

SIT;
– skupina 15: 16,894.404,50 SIT,

8,851.800 SIT;
– skupina 16: 15,470.620 SIT,

7,336.770 SIT;
– skupina 17: 493.200 SIT, 145.230

SIT;
– skupina 18: 968.422 SIT;
– skupina 21: 489.840 SIT, 130.171,90

SIT.
A – Kemikalije za biokemijo in gojišča:
– skupina 1: 10,809.427,12 SIT,

7,916.212,20 SIT;
– skupina 2: 890.280 SIT, 872.474

SIT;
– skupina 4: 2,587.147,20 SIT,

728.694 SIT;
– skupina 5: 550.454,42 SIT,

504.571,20 SIT;
– skupina 6: 3,160.471,28 SIT,

3,122.685 SIT;
– skupina 7: 2,823.598,31 SIT,

2,646.358,70 SIT;
– skupina 8: 30.592,08 SIT, 29.736

SIT;
– skupina 9: 211.507,20 SIT;
– skupina 10: 29.880 SIT, 6.024 SIT;
– skupina 11: 825.192 SIT;
– skupina 12: 264.264 SIT.
A – Laboratorijski material za bakteriolo-

gijo:
– skupina 1: 608.000 SIT, 125.528 SIT;
– skupina 2: 777.600 SIT, 672.000 SIT;
– skupina 4: 461.660 SIT, 438.950 SIT;
– skupina 6: 2,009.371,57 SIT,

612.890,96 SIT;
– skupina 7: 2,121.600 SIT, 883.000

SIT;
– skupina 8: 857.140 SIT, 847.716

SIT;
– skupina 9: 4,608.333,60 SIT;
– skupina 10: 1,317.980 SIT, 499.680

SIT;
– skupina 11: 64.242 SIT, 41.340 SIT;
– skupina 12: 1,341.600 SIT,

266.967,02 SIT;
– skupina 13: 2,323.200 SIT, 1,761.600

SIT;
– skupina 18: 7,131.000 SIT, 7,080.000

SIT.
A – Laboratorijski material za virologijo:
– skupina 1: 216.180 SIT, 189.140 SIT;
– skupina 2: 1,077.868,80 SIT,

802.636 SIT;
– skupina 3: 2,243.496 SIT, 788.500

SIT;
– skupina 4: 5,330.810,56 SIT,

2,694.285,70 SIT;
– skupina 5: 1,492.992 SIT, 1,367.190

SIT;
– skupina 6: 187.680 SIT;
– skupina 7: 44.580 SIT, 34.356 SIT;
– skupina 8: 356.774,40 SIT, 259.410

SIT;
– skupina 10: 579.864 SIT, 220.200

SIT.
A – Laboratorijski material za imunologijo:
– skupina 1: 9.480 SIT, 7.090 SIT;
– skupina 2: 364.000 SIT, 182.700

SIT;

– skupina 3: 183.090 SIT, 44.450 SIT;
– skupina 4: 1,300.521,60 SIT,

1,192.817,60 SIT;
– skupina 5: 1,903.440 SIT, 704.400

SIT;
– skupina 6: 215.600 SIT, 112.955 SIT.
A – Laboratorijski material za parazitolo-

gijo in STD:
– skupina 1: 590.000 SIT, 149.032,10

SIT;
– supina 2: 502.300 SIT, 365.000 SIT;
– skupina 4: 9.480 SIT, 7.090 SIT;
– skupina 5: 1,062.000 SIT,

974.335,60 SIT;
– skupina 7: 33.080 SIT, 9.480 SIT;
– skupina 8: 166.647,92 SIT;
– skupina 9: 600.133,20 SIT,

439.677,97 SIT;
– skupina 10: 114.060 SIT, 28.440 SIT;
– skupina 11: 289.296 SIT, 283.200

SIT.
A – Laboratorijski material za biokemijo

in gojišča:
– skupina 1: 38.400 SIT;
– skupina 2: 2,124.156 SIT, 1,488.040

SIT.
B – Laboratorijski potrošni material:
– skupina B.I.2.1: 5,359.470 SIT,

3,264.000 SIT,
– skupina A: splošne kemikalije:

2,969.472 SIT, 2,506.367,98 SIT;
– skupina B: splošne kemikalije:

475.599,36 SIT, 422.714 SIT;
– skupina A: kemikalije za histologijo:

22,156.980 SIT, 8,071.853,20 SIT;
– skupina A: kemikalije za histologijo –

barvila: 3,294.650,40 SIT, 1,620.540 SIT;
– skupina A: kemikalije za histologijo-

elektronska mikroskopija: 1,595.622 SIT;
– skupina B: kemikalije za histologijo:

5,861.436 SIT, 2,212.800 SIT;
– skupina A: kemikalije za Elisa:

32,542.395,60 SIT, 9,187.140 SIT,
– skupina A: imunohistokemija – protite-

lesa: 8,140.128 SIT, 7,239.840 SIT;
– skupina A: imunohistokemija – detek-

cijski sistemi za aparat Ventana:
26,976.180 SIT,

– skupina A: kemikalije za elektroforezo
in izolacijo DNA, RNA in proteinov:
3,850.170 SIT;

– skupina A: kemikalije za kapilarno elek-
troforezo: 10,760.293,76 SIT;

– skupina A: restrikcijske endonuklea-
ze: 2,167.392,50 SIT, 1,703.588,04 SIT;

– skupina A: reagenti za sekveniranje:
1,407.030 SIT, 1,263.294 SIT;

– skupina A: DNA in RNA KITI:
10,795.440,78 SIT, 8,751.952,80 SIT;

– skupina A: material za histologijo – fik-
sacija: 2,945.628,90 SIT, 1,381.500 SIT,

– skupina A: material za histologijo – pi-
petiranje: 2,866.925,40 SIT, 1,483.866,20
SIT;

– skupina A: material za histologijo – re-
zila: 7,895.428,80 SIT, 5,991.901,95 SIT;

– skupina B: objektna in pokrovna ste-
kla: 5,387.323 SIT, 2,913.576 SIT;

– skupina B: laboratorijska posoda:
521.196 SIT, 395.306,48 SIT;

– skupina A: fotografski material:
2,324.160 SIT;

– skupina B: laboratorijski material – za-
ščitna sredstva: 6,449.604,11 SIT,
3,920.550,92 SIT.

– skupina A: kemikalije za toksikološki
laboratorij: 713.762,64 SIT, 708.015,60
SIT;

– skupina B: kemikalije za toksikološki
laboratorij: 587.584,90 SIT, 371.160 SIT;

– skupina A: reagenti za toksikološki la-
boratorij: 1,002.840 SIT, 469.040,28 SIT;

– skupina A: testi za toksikološki labora-
torij: 1,801.452 SIT, 747.740,32 SIT;

– skupina A: imunokemijski reagenti za
droge za toksikološki laboratorij:
24,276.637,36 SIT, 22,150.565,11 SIT;

– skupina A: kemikalije za histološki labo-
ratorij: 642.615,60 SIT, 547.443,80 SIT;

– skupina B: kemikalije za histološki la-
boratorij: 9,056.568 SIT, 3,782.412 SIT;

– skupina A: kemikalije za DNA laborato-
rij: 1,646.544 SIT;

– skupina B: kemikalije za DNA labora-
torij: 37.576,42 SIT, 24.141,60 SIT;

– skupina A: standardi za alkoholome-
trični laboratorij: 716.415,30 SIT,
442.836,06 SIT;

– skupina A: ostale kemikalije (razno):
1,868.898 SIT, 1,400.371,75 SIT;

– skupina A: laboratorijski material za ka-
pilarno elektroforezo: 1,041.131 SIT;

– skupina A: laboratorijski material za
GCMS: 11,453.771,88 SIT, 10,964.176,99
SIT;

– skupina A: laboratorijski material za
DNA sekvenator: 7,952.190,28 SIT;

– skupina B: material za foto laboratorij:
637.131,96 SIT, 548.926,80 SIT;

– skupina A: laboratorijski material – raz-
no: 17,629.315,48 SIT, 16,245.952,39
SIT;

– skupina B: laboratorijski material – raz-
no: 4,229.820 SIT, 1,095.426 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50536.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-45060

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

Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Ob-84434
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga, ter kraj do-
bave: spiralni računalniški tomograf.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 40%, kvaliteta 30%,
način plačila 10%, odzivni čas servisiranja
5%, povprečno ocenjeni letni stroški vzdr-
ževanja po izteku garancije 5%, garancija za
aparat 5%, garancija za RTG cev 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Gorenje GTI
d.o.o., Partizanska 12, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 121,377.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 160,259.132 SIT, 121,377.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 17123-03-403-32/2002 Ob-84578
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: predmet javnega naročila je izdelava
(dobava in inštalacija) strukturiranega
ožičenja, in sicer:

– sklop 1 – izvedba – dograditev struk-
turiranega ožičenja,

– sklop 2 – izvedba – izgraditev struk-
turiranega ožičenja na objektih na vzho-
dni strani Slovenije,

– sklop 3 – izvedba – izgraditev struk-
turiranega ožičenja na objektih na za-
hodni strani Slovenije.

Kraj izvedbe (dobave in instalacije) struk-
turiranega ožičenja so po posameznih sklo-
pih javnega razpisa naslednje lokacije:

Sklop 1:
PP Lendava,
PPP Murska Sobota,
PP Maribor II,
PPP Maribor,
PPP Celje,
PP Kočevje,
PPP Postojna,
PP Piran,
PP Sežana,
MMP Piran;
Sklop 2:
PP Murska Sobota,
PP Ljutomer,
PP Ormož,
PPVSPK Maribor,
MP Slivnica,
PP Šmarje pri Jelšah,
PP Brežice,
PP Krško,
PPP Krško,
PP Črnomelj;
Sklop 3:
PPP Ljubljana,
PKP Ljubljana,
PP Cerknica,
PP Ilirska Bistrica,
PP Koper,
PPP Koper,
PMP Škofije,
PMP Kozina,
MMP Izola,
PPOP Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 8
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da
nekatere ponudbe ne ustrezajo vsem zahte-
vam predmetne razpisne dokumentacije, za-
to so bile le-te za sklope, za katere ne izpol-

njujejo vseh zahtev, izločene iz nadaljnjega
postopka. Pravilne ponudbe je naročnik oce-
nil ter za posamezen sklop izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer na podlagi meril:
cena, garancijski rok in certifikat ISO.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana,

– za sklopa 2 in 3: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklop 1 je

59,935.540,08 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 2 je

41,801.289,60 SIT z vključenim DDV,
– pogodbena vrednost za sklop 3 je

45,630.617,40 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
za sklop 1 predmetno naročilo izvedel s
pomočjo podizvajalcev in sicer v višini 18%
od skupne ponudbene vrednosti; za sklop
2 bo ponudnik predmetno naročilo izvedel
s pomočjo podizvajalcev v višini 35% od
skupne ponudbene vrednost in za sklop 3
prav tako v višini 35% od skupne ponudbe-
ne vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
sklop 1: 67,869.612 SIT z DDV,

59,935.540,08 SIT z DDV.
sklop 2: 47,400.396 SIT z DDV,

41,801.289,60 SIT z DDV.
sklop 3: 51,373.518 SIT z DDV,

45,630.617,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 62-73 z dne 19. 7. 2002,
Ob-74348.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 60-61 z dne 12. 7. 2002,
Ob-73982.

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 759/02 Ob-84593
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/542-79-75, tel.
01/522-22-71.

3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup ultrazvočnega aparata za po-
trebe Kliničnega centra Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medias International,
d.o.o., Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,191.228
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,192.723,70 SIT z DDV;
13,191.228 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Klinični center Ljubljana

Su 040801/2002-834 Ob-84594
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi

Gorici, Kidričeva 14, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče

v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova
Gorica, tel. 05/33-51-675, faks
05/33-51-697.

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški in računalniški potrošni
material:

– Okrožno in Okrajno sodišče v Novi Go-
rici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica,

– Okrajno sodišče v Ajdovščini, Gregor-
čičeva 28, 2570 Ajdovščina,

– Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg
1, 5220 Tolmin,

– Okrajno sodišče v Idriji, Mestni trg 1,
5280 Idrija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena: 85 točk:

1. ponudnik z najugodnejšo ceno prej-
me 85 točk,

2. ponudnik z drugo najugodnejšo ceno
prejme 75 točk,

3. ponudnik s tretjo najugodnejšo ceno
prejme 65 točk,

– fiksnost cene po poteku prvega leta
veljavnosti pogodbe: 15 točk,

1. fiksnost cene dve leti po poteku prve-
ga leta veljavnosti pogodbe: 15 točk,

2. fiksnost cene eno leto po poteku pr-
vega leta veljavnosti pogodbe: 10 točk,

3. fiksnost cene šest mesecev po pote-
ku prvega leta veljavnosti pogodbe: 5 točk.

Naročnik je prejel dve pravilni ponudbi.
Izbrani ponudnik je ponudil najugodnejšo
ceno, za kar je prejel 85 točk ter fiksnost
cene šest mesecev po poteku prvega leta
veljavnosti pogodbe in prejel 5 točk, kar je
skupaj 90 točk. Drugi ponudnik je ponudil
drugo najugodnejšo ceno in prejel 75 točk,
fiksnosti cene po poteku prvega leta veljav-
nosti pogodbe pa ne zagotavlja, zato je pre-
jel skupaj 75 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in tr-
govina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, divizija
trgovine.

7. Pogodbena vrednost: 21,245.229,91
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,568.558 SIT, 21,245.229,91 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Ob-84595
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. Datum izbire: 26. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: informacijska oprema; sklop 1 - oseb-
ni računalniki. Opremo dobavitelj dobavi na
območne enote in Centralno enoto Zavoda
za gozdove Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: garancijsko in pogarancij-
sko vzdrževanje, usposobljenost za podpo-
ro Microsoft programski opremi. Izbrani po-
nudnik je dosegel najboljšo skupno oceno
po določenih merilih za sklop 1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 10,522.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,185.860,65 SIT, 10,522.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklop 2 - tiskalniki za pisarniško
delo in sklop 3 - barvni laserski tiskalnik ni
bil izbran najugodnejši ponudnik, ker nista
izpolnjena pogoja za izbiro iz prvega odstav-
ka 76. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 01/02 Ob-84598
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, tel. 04/20-82-000, faks
04/20-26-718.

3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialno osebno vozilo za dežurno
službo v ZD Škofja Loka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop, medicinska
oprema, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 7,111.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,284.000 SIT, 7,111.000 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: 20. 12. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Št. 036/2002 Ob-84626
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup AVID/iNews licenc in program-
ske opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pri-
dobljenem mnenju Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Eurocomputer Sy-
stems d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 10,931.107
SIT (vključno z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Radiotelevizija Slovenija, javni zavod

Št. 208/2002 Ob-84635
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije

Senovo.
2. Naslov naročnika: Trg XIV. divizije 3,

8281 Senovo.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil po sklopih:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-

sta,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Mesni butik in

dnevni bar Marjanca Jeler s.p., CPB 26,
Brestanica,

2. perutninsko meso in izdelki: Perutni-
na Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,

3. ribe: KZ Krka z.o.o., Šentjernejska ce-
sta 6, Novo mesto; Brumec-Ručigaj d.o.o.
Loka, Testenova 55, Mengeš,

4. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,

5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana; Dolenjske pekarne d.d.,
Ločna 2, Novo mesto; Manja d.o.o., Trdi-
nova pot 2a, Metlika,

6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-
sta: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, Škofljica,

7. sadje in zelenjava: KZ Krka z.o.o.,
Šentjernejska cesta 6, Novo mesto; Sadje
in zelenjava Imperl Janez s.p., Drožanjska
ulica 39, Sevnica,

8. ostalo prehrambeno blago: Mercator
Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto; Era
d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 1,296.000

SIT,
2. perutninsko meso in izdelki:

1,259.527,50 SIT,
3. ribe: od 161.790 SIT do 172.198,50

SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,333.445,50

SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:

od 3,022.800 SIT do 3,384.028,20 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-

sta: 317.635,92 SIT,
7. sadje in zelenjava: od 892.770 SIT

do 1,009.100 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago: od

2,503.628,45 SIT do 2,540.701,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. meso in mesni izdelki: 1,649.188,80

SIT, 1,296.000 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki:

1,398.598,20 SIT, 1,259.527,50 SIT,
3. ribe: 172.189,50 SIT, 161.790 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,898.637

SIT, 1,333.445,50 SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:

3,528.250 SIT, 3,022.800 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-

sta: 418.551,70 SIT, 317.635,92 SIT,
7. sadje in zelenjava: 1,065.500 SIT,

892.770 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago:

2,540.701,20 SIT, 2,503.628,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 12. 2002.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Št. 32/02 Ob-84645
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava izdelkov črne in barvne me-
talurgije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji –
do 100 točk.

Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je
prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TINK d.o.o., Kosove-
lova 16, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 12,416.390
SIT (brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri – ena ne-
pravilna.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 13,985.400,20 SIT in 12,416.390
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-84647
1. Naročnik: Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Ža-

lec.
3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material po skupinah, Vrtec
Žalec III., Tomšičeva 5, Vrtec Šempeter,
Vrtec Petrovče, Vrtec Trje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Pekarska družba Savinjski kruhek d.d.,
– S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Lož-

nica,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– Mesnine Žerak, Strmolska 9, Roga-

tec,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
– Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Živila d.d., C. na Okroglo 3, Naklo,
– Žito Prehrambena industrija d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
– Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljub-

ljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

2,081.120 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:

985.000 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava:

5,877.000 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

4,119.372 SIT,
– za skupino meso, izdelki: 8,244.064

SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

2,014.518 SIT,
– za skupino ribe: 482.000 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdel-

ki: 5,692.219 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

351.980 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 346.932

SIT,
– za skupino testenine 564.985 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 1,072.967

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
2,443.308 SIT, 2,081.120 SIT,

– za skupino slaščičarski izdelki:
1,164.482 SIT, 985.000 SIT,

– za skupino sadje, zelenjava:
7,513.905 SIT, 5,877.000 SIT,

– za skupino mleko, mlečni izdelki:
4,332.556 SIT, 4,119.372 SIT,

– za skupino meso, izdelki: 9,397.830
SIT, 8,244.064 SIT,

– za skupino piščančje meso, izdelki:
2,547.580 SIT, 2,014.518 SIT,

– za skupino ribe: 547.903 SIT,
482.000 SIT,

– za skupino drobni prehrambeni izdel-
ki: 6,256.960 SIT, 5,692.219 SIT,

– za skupino zamrznjeni izdelki:
445.107 SIT, 351.980 SIT,

– za skupino čaji, suho sadje: 516.983
SIT, 346.932 SIT,

– za skupino testenine: 1,124.613 SIT,
564.985 SIT,

– za skupino sokovi, sirupi: 1,221.230
SIT, 1,072.967 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Vrtci občine Žalec

Ob-84655
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih Ve-

lenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 23.

3320 Velenje, telefon: 03/58-74-915.
3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, kraj
dobave: Dom za varstvo odraslih Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtev v I. fazi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno
posameznim ponudnikom za obdobje 12
mesecev, to je od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2003:

1. skupina A: sadje in zelenjava:
– podskupina A1: sadje – razno: ERA

d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
– podskupina A2: jabolka: S.P. Plod

d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica;
– podskupina A3: zelenjava – razno: S.P.

Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg. Ložnica;
– podskupina A4: zelenjava – razno: Hin-

ko-Ivanka Parežnik, Zavrh pri Galiciji
21,3310 Žalec;

– podskupina A5: zelenjava – konzervi-
rana: ERA d.d., Prešernova 10, 3504 Vele-
nje; S.P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica;

– podskupina A6: zelenjava – konzervi-
rana: ERA d.d., Prešernova 10, 3504 Vele-
nje;

– podskupina A7: zelenjava – zmrznje-
no in drugi izdelki: Hrib d.o.o., Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini;

2. skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec;

3. skupina C: mlevski izdelki, testenine
in sorodni proizvodi:

– podskupina C1: moka, zdrob in ostali
izdelki: MT Center d.o.o., Cankarjeva 1 d,
3320 Velenje;

– podskupina C2: testenine: ŽITO d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529, Ljubljana;

– podskupina C3: zmrznjeni izdelki: MT
Center d.o.o., Cankarjeva 1 d, 3320 Ve-
lenje;

4. skupina D: meso in izdelki iz mesa:
– podskupina D1: junetina, svinjina, te-

letina (razrez): KZ Laško z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško;

– podskupina D2: perutninsko in pura-
nje meso ter izdelki (razrez): Celjske mesni-
ne d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;

– podskupina D3: zmrznjeno meso: Hrib
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini;

– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo:
KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško;

– podskupina D5: kunci: Hrib d.o.o., Ve-
čje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini;

5. skupina E: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana;

6. skupina F: maščobna živila: Ljubljan-
ske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana;

7. skupina G: jajca. MT Center d.o.o.,
Cankarjeva 1 d, 3320 Velenje;

8. skupina H: olja. MT Center d.o.o.,
Cankarjeva 1 d, 3320 Velenje;

9. skupina I: mineralne vode in sokovi:
– podskupina I1: mineralne vode: Kolin-

ska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana;
– podskupina I2: sokovi in sirupi: ERA

d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;
10. skupina J: splošno prehrambeno

blago:
– podskupina J1: splošno prehrambeno

blago: Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana;

– podskupina J2: splošno prehrambeno
blago: ERA d.d., Prešernova 10, 3504 Ve-
lenje.

7. Pogodbena vrednost: določene po
skupinah oziroma podskupinah, navedene
kot najnižje pod točko 10.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina A: sadje in zelenjava:
– podskupina A1: sadje – razno:

3,203.976 SIT / 2,757.516,65 SIT;
– podskupina A2: jabolka: 560.294

SIT / 392.205,80 SIT;
– podskupina A3: zelenjava – razno:

1,225.168 SIT / 1,121.152,20 SIT;
– podskupina A4: zelenjava – razno:

2,402.580,60 SIT / 1,812.620 SIT;
– podskupina A5: zelenjava – konzervi-

rana: 138.082 SIT / 126.489,30 SIT;
– podskupina A6: zelenjava – konzervi-

rana: 642.000 SIT / 434.000 SIT;
– podskupina A7: zelenjava – zmrznje-

no in drugi izdelki: 2,361.527 SIT /
1,302.954,89 SIT;

2. skupina B: kruh in pekovsko pecivo:
4,595.902 SIT / 3,703.382,20 SIT;

– podskupina B1A: kruh in pekovsko pe-
civo (razrez in pakirano): 2,656.940 SIT /
2,043.631,20 SIT;
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3. skupina C: mlevski izdelki, testenine
in sorodni proizvodi:

– podskupina C1: moka, zdrob in ostali
izdelki: 974.148 SIT / 861.857 SIT;

– podskupina C2: testenine: 1,090.810
SIT / 455.822 SIT;

– podskupina C3: zmrznjeni izdelki:
121.740 SIT / 97.150 SIT;

4. skupina D: meso in izdelki iz mesa:
– podskupina D1: junetina, svinjina, teleti-

na (razrez): 6,094.760 SIT / 5,408.828 SIT;
– podskupina D2: perutninsko in pura-

nje meso ter izdelki (razrez): 4,743.060
SIT / 3,823.824 SIT;

– podskupina D3: zmrznjeno meso:
1,869.600 SIT / 1,228.436 SIT;

– podskupina D4: mesni izdelki in osta-
lo: 6,398.296,90 SIT / 5,233.740 SIT;

– podskupina D5: kunci: 315.600 SIT /
287.000 SIT;

5. skupina E: mleko in mlečni izdelki:
6,403.010 SIT / 4,073.415,60 SIT;

6. skupina F: maščobna živila:
2,065.741,40 SIT / 1,815.984,80 SIT;

7. skupina G: jajca: 560.670 SIT /
462.000 SIT;

8. skupina H: olja: 1,178.364 SIT /
994.270 SIT;

9. skupina I: mineralne vode in sokovi:
– podskupina I1: mineralne vode:

1,307.612 SIT / 1,073.552 SIT;
– podskupina I2: sokovi in sirupi:

621.055 SIT / 556.576,30 SIT;
10. skupina J: splošno prehrambeno

blago:
– podskupina J1: splošno prehrambeno

blago: 5,100.447 SIT / 4,865.803,07 SIT;
– podskupina J2: splošno prehrambeno

blago: 2,629.727 SIT / 2,590.895,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze

omejenega postopka: Uradni list RS, št.
83-84, z dne 26. 10. 2001, Ob-57223.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-84664
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10, telefaks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
10. 9. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: aparat za mikro kirurške operacije
sive mrene.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele tri
ponudbe, od katerih je bila samo ena pravil-
na, zato javni razpis v skladu s prvim odstav-
kom 76. člena ZJN-1, ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /

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. 877/02 Ob-84230
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-vojnik.si.

3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostorov le-
karne in hodnikov v kleti glavnega ob-
jekta Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena (skupna vre-
dnost predračuna) ob izpolnjevanju vseh po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradia d.o.o., Zabu-
kovica 87, 3302 Griže.

7. Pogodbena vrednost: 25,753.990
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,994.479,20 SIT, 25,753.990 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 12. 2002.
Javni zavod

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 1657/02 Ob-84401
1. Naročnik: Kraške lekarne Ilirska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ce-

sta 8, 6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
za ureditev lekarne v Sežani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik javnega naročila
ni oddal, saj ni prejel nobene popolne po-
nudbe.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 12. 2002.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo dode-
ljeno.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Ob-84668
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno
maso na območju AC baz Postojna,
Ljubljana in Hrušica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,875.904
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 36,149.004 SIT, 33,875.904 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-84669
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava,
Rebernice; rekonstrukcija 20 kV daljno-
voda, trasa od km 1,075 do km 6,200,
viadukt 6-1 Boršt I, viadukt 6-3/1 Reber-
nice in viadukt 6-5/1 na Polancah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina + SCT d.d., Slovenska
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 22/02 Ob-84202
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/33-11-533.

3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,

obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 8 - ključavničarstvo -

56, 1000 Ljubljana + Gradis Nizke gradnje
d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor + SGP Kra-
ški zidar, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana
+ Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana – sklopi VI, VIII in IX.

7. Pogodbena vrednost:
– 7.168,290.490,29 SIT – sklop VI,
– 1.277,003.567,14 SIT – sklop VIII,
– 1.328,574.476,60 SIT – sklop IX.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop V – Rekonstrukcija 20 kV da-

ljnovoda – 5 ponudb,
– sklop VI – Trasa od km 1,075 do km

6,200 – 3 ponudbe,
– sklop VII – Viadukt 6-1/1 Boršt I – 3

ponudbe,
– sklop VIII – Viadukt 6-3/1 Rebernice

– 3 ponudbe,
– sklop IX – Viadukt 6-5/1 na Polancah

– 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 7.848,979.167,73 SIT,

7.168,290.490,29 SIT – Sklop VI,
– 1.420,000.739,18 SIT in

1.277,003.567,14 SIT – Sklop VIII,
– 1.580,203.541,52 SIT in

1.328,574.476,60 SIT – Sklop IX.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklop VII je prispela ena pravilna
in sprejemljiva ponudba in dve nesprejemlji-
vi ponudbi, zaradi česar naročnik v skladu s
76. členom ZJN-1 ni mogel izbrati najugod-
nješega ponudnika in je sprejel sklep, da za
omenjeni sklop, javni razpis ponovi.

Za sklop V je naročnik poslal obrazlože-
no obvestilo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7.
2002.

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

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

izvedba pohodnih rešetk nad velikim do-
stavno montažnim jaškom kolektorja,
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ključavničarstvo in za-
ključna dela Anton Lavrenčič, s.p., Obrežna
ulica 55, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 659.520 SIT
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 912.000 SIT z DDV; 659.520 SIT z
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklene za čas od 4. 12.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93, z dne 23. 11. 2001, pod št.
Ob-59001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56, z dne 6. 7.
2001, pod št. Ob-51678.

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 404-08-234/2002-7 Ob-84205
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 20. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje

šotorov SV.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je po postopku s
pogajanji pridobil primerno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Induplati tekstil industrija
platnenih izdelkov d.o.o., Zg. Jarše, Kamni-
ška cesta 24, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cenik-ponudba za izvedbo storitev naj-
več do 20,000.000 z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za oddajo predmetnega naročila iz-
veden postopek s pogajanji brez predho-
dne objave, na podlagi mnenja Urada za
javna naročila, ker je na objavljeni javni raz-
pis MORS 90/2002-ODP, v Ur. l. RS, št.
52/02, z dne 14. 6. 2002, za predmetno
storitev prispela samo ena ponudba.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 17123-04-308/22-02 Ob-84222
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet jav-

nega razpisa je izvajanje prevajalskih sto-
ritev, in sicer:

– za sklop A: pisno prevajanje,
– za sklop B:
podsklop B.1: konsekutivno prevajanje,
podsklop B.2: simultano prevajanje,
– za sklop C: lektoriranje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
25 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb. Na odpiranju ponudb je naročnik ugo-
tovil, da v ponudbah štirih od ponudnikov
niso bili prisotni vsi zahtevani dokumenti,
zato so le-te bile izločene iz nadaljnjega
postopka. Naročnik je pri analizi ponudb
ugotovil, da so ponudbe pravilne, primerne
in sprejemljive. Naročnik je za posamezen
sklop oziroma podsklop izbral ekonomsko
najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer ponudbo, ki je
ustrezala merilom: cena, strokovna priporo-
čila, izobrazba, storilnost (samo za sklopa A
in C) in delovne izkušnje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

Za sklop A: pisno prevajanje iz angleške-
ga v slovenski jezik: je ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo predložil ponudnik Pere-
nič svetovanje d.o.o., po vrstnem redu pri-
dobljenih točk so naslednje ekonomsko naj-
ugodnejše ponudbe predložili še ponudniki:
Maja Vitežnik, Koporčič Erika, Evropa Bled
d.o.o., Ida Guarino, Jožica Granda,
Akord-Mojca Berce s.p., Euro prevajalska
agencija d.o.o., Veris d.o.o., Aleksandra Le-
skovic, Abis d.o.o. in Amidas d.o.o., zato
se izvajanje pisnega prevajanja iz angleške-
ga v slovenski jezik odda tem ponudnikom,
in sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz slovenske-
ga v angleški jezik: je ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo predložil ponudnik Perenič sve-
tovanje d.o.o., po vrstnem redu pridobljenih
točk so naslednje ekonomsko najugodnejše
ponudbe predložili še ponudniki: Evropa Bled
d.o.o., Euro prevajalska agencija d.o.o., Maja
Vitežnik, Ida Guarino, Iršič Anamarija Barbara,
Ingrid June Odua, Jožica Granda in Richard
Sendi z enakim številom pridobljenih točk,
Akord-Mojca Berce s.p., Abis d.o.o., Veris
d.o.o. in Amidas d.o.o., zato se izvajanje pi-
snega prevajanja iz slovenskega v angleški
jezik odda tem ponudnikom, in sicer po vr-
stnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz nemškega
v slovenski jezik: je ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo predložil ponudnik Perenič sve-
tovanje d.o.o., po vrstnem redu pridobljenih
točk so naslednje ekonomsko najugodnejše
ponudbe predložili še ponudniki: Mira Šu-
mrada, Ida Guarino, Euro prevajalska agen-
cija d.o.o., Maša Valentinčič, Alfred Lesko-
vec, Veris d.o.o., Abis d.o.o., Aleksandra
Leskovic in Pretax-Šabič Rifet s.p., zato se
izvajanje pisnega prevajanja iz nemškega v
slovenski jezik odda tem ponudnikom, in si-
cer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v nemški jezik: glede na navedeno,
je ekonomsko najugodnejšo ponudbo pre-
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dložil ponudnik Perenič svetovanje d.o.o.,
po vrstnem redu pridobljenih točk so na-
slednje ekonomsko najugodnejše ponudbe
predložili še ponudniki: Euro prevajalska
agencija d.o.o., Mira Šumrada, Ingrid June
Odua, Abis d.o.o., Aleksandra Leskovic, Ve-
ris d.o.o., Pretax-Šabič Rifet s.p., in Alfred
Leskovec, zato se izvajanje pisnega preva-
janja iz slovenskega v nemški jezik odda
tem ponudnikom, in sicer po vrstnem redu
pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz franco-
skega v slovenski jezik: je ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo predložil ponudnik Pe-
renič svetovanje d.o.o., po vrstnem redu
pridobljenih točk so naslednje ekonomsko
najugodnejše ponudbe predložili še ponu-
dniki: Jožica Granda, Euro prevajalska
agencija, Maša Valentinčič, Veris d.o.o. in
Eksakta-Snježana Muzica s.p., zato se izva-
janje pisnega prevajanja iz francoskega v
slovenski jezik odda tem ponudnikom, in
sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v francoski jezik: je ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo predložil ponudnik Pe-
renič svetovanje d.o.o., po vrstnem redu
pridobljenih točk so naslednje ekonomsko
najugodnejše ponudbe predložili še ponu-
dniki: Eksakta-Snježana Muzica s.p., Euro
prevajalska agencija, Veris d.o.o., zato se
izvajanje pisnega prevajanja iz slovenskega
v francoski jezik odda tem ponudnikom, in
sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz italijan-
skega v slovenski jezik: je ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo predložil ponudnik Pe-
renič svetovanje d.o.o., po vrstnem redu
pridobljenih točk so naslednje ekonomsko
najugodnejše ponudbe predložili še ponu-
dniki: Euro prevajalska agencija d.o.o., Ek-
sakta-Snježana Muzica s.p., Veris d.o.o. in
Abis d.o.o., zato se izvajanje pisnega preva-
janja iz italijanskega v slovenski jezik odda
tem ponudnikom, in sicer po vrstnem redu
pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v italijanski jezik: je ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo predložil ponudnik Pe-
renič svetovanje d.o.o., po vrstnem redu
pridobljenih točk so naslednje ekonomsko
najugodnejše ponudbe predložili še ponu-
dniki: Eksakta-Snježana Muzica s.p., Euro
prevajalska agencija d.o.o., Abis d.o.o. in
Veris d.o.o., zato se izvajanje pisnega pre-
vajanja iz slovenskega v italijanski jezik od-
da tem ponudnikom, in sicer po vrstnem
redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz srbskega
v slovenski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v srbski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz madžar-
skega v slovenski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v madžarski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz ruskega v
slovenski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v ruski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz hrvaške-
ga v slovenski jezik: je ekonomsko ugo-
dnejšo ponudbo predložil ponudnik Euro
prevajalska agencija d.o.o., po vrstnem re-
du pridobljenih točk je naslednjo ekonom-

sko ugodno ponudbo predložil še ponudnik:
Abis d.o.o., zato se izvajanje pisnega preva-
janja iz hrvaškega v slovenski jezik odda
tema ponudnikoma, in sicer po vrstnem re-
du pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v hrvaški jezik: je ekonomsko ugo-
dnejšo ponudbo predložil ponudnik Euro
prevajalska agencija d.o.o., po vrstnem re-
du pridobljenih točk je naslednjo ekonom-
sko ugodno ponudbo predložil še ponudnik:
Abis d.o.o., zato se izvajanje pisnega preva-
janja iz slovenskega v hrvaški jezik odda
tema ponudnikoma, in sicer po vrstnem re-
du pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz španske-
ga v slovenski jezik: je ekonomsko ugo-
dnejšo ponudbo predložil ponudnik Abis
d.o.o., po vrstnem redu pridobljenih točk je
naslednjo ekonomsko ugodno ponudbo
predložil še ponudnik: Euro prevajalska
agencija d.o.o., zato se izvajanje pisnega
prevajanja iz španskega v slovenski jezik
odda tema ponudnikoma, in sicer po vr-
stnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v španski jezik: je ekonomsko ugo-
dnejšo ponudbo predložil ponudnik Abis
d.o.o., po vrstnem redu pridobljenih točk je
naslednjo ekonomsko ugodno ponudbo
predložil še ponudnik: Euro prevajalska
agencija d.o.o., zato se izvajanje pisnega
prevajanja iz slovenskega v španski jezik
odda tema ponudnikoma, in sicer po vr-
stnem redu pridobljenih točk.

Za sklop A: pisno prevajanje iz bolgar-
skega v slovenski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v bolgarski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz kitajske-
ga v slovenski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz sloven-
skega v kitajski jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz angleške-
ga v nemški jezik: javni razpis ni uspel.

Za sklop A: pisno prevajanje iz nemške-
ga v angleški jezik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz francoskega v slovenski je-
zik: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Eksakta-Snježana Muzi-
ca s.p., po vrstnem redu pridobljenih točk
sta naslednji ekonomsko najugodnejši po-
nudbi predložila še ponudnika: Veris d.o.o.
in Maša Valentinčič, zato se izvajanje kon-
sekutivnega prevajanja iz francoskega v slo-
venski jezik odda tem ponudnikom, in sicer
po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v francoski je-
zik: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Eksakta-Snježana Muzi-
ca s.p., po vrstnem redu pridobljenih točk
sta naslednji ekonomsko najugodnejši po-
nudbi predložila še ponudnika: Veris d.o.o.
in Maša Valentinčič, zato se izvajanje kon-
sekutivnega prevajanja iz slovenskega v
francoski jezik odda tem ponudnikom, in
sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz nemškega v slovenski jezik:
je ekonomsko najugodnejšo ponudbo pre-
dložil ponudnik Maša Valentinčič, po vr-
stnem redu pridobljenih točk sta naslednji
ekonomsko najugodnejši ponudbi predloži-

la še ponudnika: A3-Agencija za prevajanje
d.o.o. in Euro prevajalska agencija d.o.o.,
zato se izvajanje konsekutivnega prevajanja
iz nemškega v slovenski jezik odda tem po-
nudnikom, in sicer po vrstnem redu pridob-
ljenih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v nemški jezik:
je ekonomsko najugodnejšo ponudbo pre-
dložil ponudnik Maša Valentinčič, po vrstnem
redu pridobljenih točk sta naslednji ekonom-
sko najugodnejši ponudbi predložila še po-
nudnika: A3-Agencija za prevajanje d.o.o. in
Euro prevajalska agencija d.o.o., zato se iz-
vajanje konsekutivnega prevajanja iz sloven-
skega v nemški jezik odda tem ponudnikom,
in sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz angleškega v slovenski je-
zik: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Evropa Bled d.o.o., po
vrstnem redu pridobljenih točk so naslednje
ekonomsko najugodnejše ponudbe predlo-
žili še ponudniki: Maja Vitežnik, Veris d.o.o.
in A3-Agencija za prevajanje d.o.o., zato se
izvajanje konsekutivnega prevajanja iz an-
gleškega v slovenski jezik odda tem ponu-
dnikom, in sicer po vrstnem redu pridoblje-
nih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v angleški je-
zik: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Evropa Bled d.o.o., po
vrstnem redu pridobljenih točk so naslednje
ekonomsko najugodnejše ponudbe predlo-
žili še ponudniki: Maja Vitežnik, Veris d.o.o.
in A3-Agencija za prevajanje d.o.o., zato se
izvajanje konsekutivnega prevajanja iz slo-
venskega v angleški jezik odda tem ponu-
dnikom, in sicer po vrstnem redu pridoblje-
nih točk.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz madžarskega v slovenski
jezik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v madžarski
jezik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz italijanskega v slovenski je-
zik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v italijanski je-
zik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz španskega v slovenski je-
zik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B1 iz sklopa B: konsekutiv-
no prevajanje iz slovenskega v španski je-
zik: javni razpis ni uspel.

Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz francoskega v slovenski jezik:
javni razpis ni uspel.

Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz slovenskega v francoski jezik:
javni razpis ni uspel.

Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz nemškega v slovenski jezik: je
ekonomsko ugodnejšo ponudbo predložil
ponudnik Maša Valentinčič, po vrstnem redu
pridobljenih točk je naslednjo ekonomsko
ugodno ponudbo predložil še ponudnik:
A3-Agencija za prevajanje d.o.o., zato se iz-
vajanje simultanega prevajanja iz nemškega
v slovenski jezik odda tema ponudnikoma, in
sicer po vrstnem redu pridobljenih točk.
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Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz slovenskega v nemški jezik:
je ekonomsko ugodnejšo ponudbo predlo-
žil ponudnik Maša Valentinčič, po vrstnem
redu pridobljenih točk je naslednjo eko-
nomsko ugodno ponudbo predložil še po-
nudnik: A3-Agencija za prevajanje d.o.o.,
zato se izvajanje simultanega prevajanja iz
slovenskega v nemški jezik odda tema po-
nudnikoma, in sicer po vrstnem redu pri-
dobljenih točk.

Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz angleškega v slovenski jezik:
javni razpis ni uspel.

Za podsklop B2 iz sklopa B: simultano
prevajanje iz slovenskega v angleški jezik:
javni razpis ni uspel.

Za sklop C: lektoriranje slovenskega je-
zika: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Perenič Svetovanje
d.o.o., po vrstnem redu pridobljenih točk
so naslednje ekonomsko najugodnejše po-
nudbe predložili še ponudniki: Veris d.o.o.,
Abis d.o.o., Evropa Bled d.o.o. in Euro pre-
vajalska agencija d.o.o., zato se izvajanje
lektoriranja slovenskega jezika odda tem po-
nudnikom, in sicer po vrstnem redu pridob-
ljenih točk.

Za sklop C: lektoriranje angleškega jezi-
ka: je ekonomsko najugodnejšo ponudbo
predložil ponudnik Evropa Bled d.o.o., po
vrstnem redu pridobljenih točk so naslednje
ekonomsko najugodnejše ponudbe predlo-
žili še ponudniki: Abis d.o.o., Perenič sve-
tovanje d.o.o., Ingrid June Odua in Euro
prevajalska agencija d.o.o., zato se izvaja-
nje lektoriranja angleškega jezika odda tem
ponudnikom, in sicer po vrstnem redu pri-
dobljenih točk.

Za sklop C: lektoriranje nemškega jezi-
ka: je ekonomsko ugodnejšo ponudbo pre-
dložil ponudnik Abis d.o.o., po vrstnem re-
du pridobljenih točk je naslednjo ekonom-
sko ugodno ponudbo predložil še ponu-
dnik: Ingrid June Odua, zato se izvajanje
lektoriranja nemškega jezika odda tema po-
nudnikoma, in sicer po vrstnem redu pri-
dobljenih točk.

Za sklop C: lektoriranje hrvaškega jezi-
ka: javni razpis ni uspel.

Za sklop C: lektoriranje španskega jezi-
ka: javni razpis ni uspel.

Za sklop C: lektoriranje kitajskega jezi-
ka: javni razpis ni uspel.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 35,000.000 SIT, naročila so
sukcesivna, glede na potrebe naročnika.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Za sklop A (pisno prevajanje):
Iz angleškega v slovenski jezik: 6.960

SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz slovenskega v angleški jezik: 9.120
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz nemškega v slovenski jezik: 6.480
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-

čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vklju-
čenimi vsemi dajatvami za obračunsko
stran prevoda.

Iz slovenskega v nemški jezik: 9.600 SIT
z vključenimi vsemi dajatvami za obračunsko
stran prevoda, 4.800 SIT z vključenimi vsemi
dajatvami za obračunsko stran prevoda.

Iz francoskega v slovenski jezik: 6.500
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz slovenskega v francoski jezik: 9.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz italijanskega v slovenski jezik: 6.500
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz slovenskega v italijanski jezik: 9.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 4.800 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz hrvaškega v slovenski jezik: 6.480
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 5.940 SIT z vklju-
čenimi vsemi dajatvami za obračunsko
stran prevoda.

Iz slovenskega v hrvaški jezik: 8.760
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 7.140 SIT z vklju-
čenimi vsemi dajatvami za obračunsko
stran prevoda.

Iz španskega v slovenski jezik: 9.540
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 6.480 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Iz slovenskega v španksi jezik: 9.540
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za obra-
čunsko stran prevoda, 8.760 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za obračunsko stran
prevoda.

Za sklop B, podsklop B.1 (konsekutivno
prevajanje)

Iz francoskega v slovenski jezik: 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 65.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 12.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz slovenskega v francoski jezik: 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 65.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 12.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz nemškega v slovenski jezik: 104.400
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 18.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz slovenskega v nemški jezik: 104.400
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 18.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-

vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz angleškega v slovenski jezik: 96.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 20.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 80.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 13.500 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz slovenskega v angleški jezik: 96.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 20.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 80.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 13.500 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Za sklop B, podsklop B.2 (simultano pre-
vajanje)

Iz nemškega v slovenski jezik: 93.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 18.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Iz slovenskega v nemški jezik: 93.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 18.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure, 90.000
SIT z vključenimi vsemi dajatvami za 1 pre-
vajalski dan oziroma 15.000 SIT z vključe-
nimi vsemi dajatvami za čas ene ure.

Za sklop C (lektoriranje)
Slovenski jezik: 2.970 SIT z vključenimi

vsemi dajatvami za obračunsko stran prevo-
da, 900 SIT z vključenimi vsemi dajatvami
za obračunsko stran prevoda.

Angleški jezik: 3.570 SIT z vključenimi
vsemi dajatvami za obračunsko stran prevo-
da, 1.350 SIT z vključenimi vsemi dajatvami
za obračunsko stran prevoda.

Nemški jezik: 2.070 SIT z vključenimi
vsemi dajatvami za obračunsko stran prevo-
da, 1.680 SIT z vključenimi vsemi dajatvami
za obračunsko stran prevoda.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002,
Ob-68021 in v Uradnem listu RS, št. 45 z
dne 24. 5. 2002, Ob-69712.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 12. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 429/14-5/2002 Ob-84228
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

vseh bolnišničnih prostorov (odprtih in
zaprtih enot) in notranjega transporta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, priporočila; izbrani ponudnik je dosegel
največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ISS Serisystem d.o.o.,
Ptujska cesta 95, 2000 Maribor.
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7. Pogodbena vrednost:
144,036.657,96 SIT brez DDV/leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 153,139.392 SIT brez DDV;
144,036.657,96 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 4803 Ob-84233
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, tel. +386-7-48 02 000; faks
+386-7-49 21 528.

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora pri

poslih uvozne nabave.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: 110. člen – 3. točka: oddaja
naročila brez predhodne objave: naročilo lah-
ko izpolni le določeni izvajalec dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mašinoimpex, d.o.o. Bre-
žice, Šentlenart 76b, 8250 Brežice.

7. Pogodbena vrednost: 32,686.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 32,686.500 SIT.

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: 18. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 980-41/2002 Ob-84296
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: Tržaška 16, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 7. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

obstoječih spletnih aplikacij.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: MOJ denar informacij-
ske tehnologije, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 134b.

7. Pogodbena vrednost: 76.800
SIT/inž. dan.

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: 19. 12. 2002.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 71643 Ob-84293
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 25. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: drobljenje in

sejanje materiala za pnevmatski zasip.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena pridobljenega
materiala na enoto mere, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pavčnik d.o.o., Partizan-
ska cesta 59, 1431 Dol pri Hrastniku.

7. Pogodbena vrednost: 96,000.000
SIT (brez DDV), v letu 2002 pa 16,800.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.400 SIT/m3 (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbor po postopku s pogajanji, po
2. točki 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

RTH d.o.o.

Št. 4803 Ob-84235
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-023-45, faks
07/492-15-28.

3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: projektne

storitve 2003 na HVAC opremi, cevnih
obesah, dvigalih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: specifična storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Numip Krško, d.o.o., CKŽ
135e, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 33,032.383,08
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,032.383,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4803 Ob-84236
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-023-45, faks
07/492-15-28.

3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuira-

ne storitve na primarni strani 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: specifična storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Numip Krško, d.o.o., CKŽ
135e, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost:
24,051.733,16 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,051.733,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-84324
1. Naročnik: Vodovod-kanalizacija, javno

podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod-kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanaliza-
cija@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: strojno či-

ščenje kanalizacije, ki obsega:
1. izpiranje z visokim pritiskom,
2. črpanje izpranih usedlin in odvoz,
3. prevoz in predelava ali prevoz in de-

poniranje izčrpanih usedlin v skladu s pred-
pisi o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik v 1. fazi omejene-
ga postopka ni pridobil dveh pravilnih po-
nudb, zato ponovljeni postopek oddaje
javnega naročila po omejenem postopku
zaključuje.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 4. 11. 2002, Ob-80353.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Ob-84339
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Veterinarska upra-
va Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Parmova 53,
1000 Ljubljana, faks: 01/300-13-58.

3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve tiska

že znanih in novih obrazcev ter laserske-
ga izpisovanja obrazcev s podatki (serij-
skimi številkami), ter izdelava brošur s
spenjanjem. Klasifikacija storitev glede na
prilogo 1A ZJN-1: storitev pod št. 15. Kraj
dobave: na sedežu naročnika in na izpostave
naročnika po RS. Javno naročilo je razdelje-
no na tri sklope: 1. veterinarska spričevala in
druge tiskovine; 2. veterinarski certifikati; 3.
brošure, poročila, zloženke, plakati.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo: najnižja cena posa-
meznega sklopa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Birografika Bori d.o.o.,
Linhartova 1, 1000 Ljubljana (za sklop 1 in
2) in DZS d.d., Založništvo tiskovin, Šmar-
tinska c. 152, BTC Hala XII, 1538 Ljubljana
(za sklop 3).

7. Pogodbena vrednost: 16,823.364
SIT z DDV za sklop 1. in 2., 3,755.472 SIT
z DDV za sklop 3.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1: 22,762.968 SIT,
15,454.464 SIT; sklop 2: 7,589.520 SIT,
1,368.900 SIT; sklop 3: 3,899.533,60
SIT, 3,755.472 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS

Št. 4803 Ob-84362
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-00, faks
07/49-22-888.

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. izvedba del na agregatih v času

19. ciklusa OLM (IN-1000503) in
2. izvedba del na agregatih v času

Remonta 2003 (IN-1000501).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: TŽV Gredelj, d.o.o., Zagreb
zaposluje usposobljeno in kvalificirano de-
lovno silo, ki izpolnjuje specifične zahteve
NEK, in sicer: poznavanje procesnih po-
stopkov, regulative in standardov, usposob-
ljenost za izvajanje aktivnosti na specifični
opremi NEK. Prav tako je potrebno upošte-
vati principe, ki so določeni s samim Pro-
gramom varovanja NEK, kjer je možno zara-
di izvajanja preventivnih varnostnih razlogov
in posledične stalnosti osebja, aktivnosti iz-
vesti le s kvalificiranim osebjem. Prav tako
se od institucije, ki uporablja svoje osebje
pri izvajanju aktivnosti v NEK, zahteva spe-
cifična organizacija in izvajanje poslovanja
skladno z zahtevami sistema za zagotovitev

kvalitete po 10 CFR 50 App.B. Zato je odlo-
čeno, da se, zaradi tehničnih in organizacij-
skih zmogljivosti, možnosti optimatizacije ak-
tivnosti in resursov ter izpolnjevanja vseh
zgoraj navedenih zahtev, te predmetne ak-
tivnosti izvedejo z izvajalcem TŽV Gredelj,
d.o.o, Zagreb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TŽV Gredelj, d.o.o., Zagreb,
Trnjanska c. 1, 10000 Zagreb, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 29,435.918,49
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,435.918,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 66305/00541/2002 Ob-84428
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-33-91, faks
01/478-34-11.

3. Datum izbire: 21. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikacije IS KURIR v okolju Lotus Notes
in izvajanje računalniške podpore in me-
sečnih obdelav podatkov pri vzpostav-
ljenem IS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference ponudnika, cena
storitev, točnost upoštevanja rokov izvajanj
prevzetih nalog po pogodbi, hitra odzivnost
na sporočanje problemov, dodatne ugod-
nosti; javno naročilo je bilo oddano po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
(2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1),
ker je samo en ponudnik, ki lahko brez pre-
kinitev in visokih dodatnih stroškov vzdržu-
je, dopolnjuje in izvaja informacijski sistem.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comland, razvoj informa-
cijskih rešitev d.o.o., 1000 Ljubljana, Kot-
nikova 30.

7. Pogodbena vrednost: za obdobje
treh let od vključno leta 2003 do leta 2005
v vrednosti 215,582.557,53 SIT za vzdrže-
vanje informacijskega sistema in v vrednosti
49,477.962 SIT za izvajanje.

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: pogodba sklenjena do 31. 12.
2005.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 50 Ob-84600
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Pošta  Sloveni-

je, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor, tel. 02/449-20-00 in telefaks
02/449-23-79.

3. Datum izbire: 4. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zakup

medijskega prostora in časa za dobo
dveh let.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: merila za ocenitev
ponudb:

A) ponderiran popust za oglaševanje v
medijih – 80 točk;

B) agencijska provizija – 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Pristop družba za komu-
nikacijski management d.o.o., Trubarjeva
cesta 79, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: naročnik je točkoval ponudbe: naj-
višje dosežene točke 100 in najnižje dose-
žene točke: 92,22.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 56 Ob-84601
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

letalskih prevozov iz letališča Ljubljana
ali ustreznega letališča v tujini do ene-
ga ali več naslovnih letališč po vsem
svetu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni pridobil dve sa-
mostojni pravilni ponudbi od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih po-
nudnikov, zato izbira najugodnješega ponu-
dnika ni mogoča. Naročnik javni razpis po
omejenem postopku zaključi in nadaljuje od-
dajo javnega naročila v skladu z 20. členom
ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002,
Ob-75235.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 12. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-84670
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 8. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zu-

nanje kontrole pri gradnji AC Vučja vas
– Beltinci od km 0,020 do km 6,320.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila sestavljena iz tehničnega dela in fi-
nančnega dela: tehnični del sestavljajo: iz-
kušnje ponudnika, ostala oprema (delovni
prostori, osebna vozila, računalniki) in akre-
ditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN
45001. Finančni del sestavlja: cena, dolo-
čena iz ponudbenega predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,961.161,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 12. 2002.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-84672
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zu-

nanje kontrole pri izgradnji AC v RS za
AC odsek Krška vas – Obrežje od km
0+000 do km 12+300.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila sestavljena iz tehničnega dela in fi-
nančnega dela: tehnični del sestavljajo: iz-
kušnje ponudnika, ostala oprema (delovni
prostori, osebna vozila, računalniki) in akre-
ditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN
45001. Finančni del sestavlja: cena, dolo-
čena iz ponudbenega predračuna.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za gradbeništvo,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 122,477.052
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

Javni razpisi

Popravek

Ob-84341
V javnem razpisu za sofinanciranje zave-

tišč za zapuščene živali, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 103 z dne 29. 11. 2002,
Ob-82331, se 3. točka popravi tako, da se
stavek pravilno glasi:

“Prosilci v naslednjem razpisu za sofinan-
ciranje ne bodo mogli uveljavljati stroškov, ki
so jih že prijavili in so zanje prejeli sredstva
po tem javnem razpisu za sofinanciranje.“

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS

Ob-84429
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju
skupnosti ukrepov o finančni, tehnični in dru-
gih oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter 117.
in 118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb vlade

Popravek št. 2 predobjave pogodbe za
gradnjo

Izgradnja veterinarskega in
fitosanitarnega objekta na mejnem

prehodu Obrežje za inšpekcijske službe
Obrežje, Dolenjska, Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPEA-
ID/114895/D/W/SI.

2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0107.01.
4. Financiranje: finančni memorandum SI

0107.01.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih

služb vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa

zajemajo izgradnjo veterinarskega in fitosani-
tarnega objekta (št. 28 in 29) na mejnem
prehodu Obrežje za inšpekcijske službe in
dobavo opreme za normalno funkcioniranje
veterinarske in fitosanitarne inšpekcije v skla-
du z EU normami in standardi. Razpisana
dela bodo zajemala gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela in dobavo opreme. Gre za
razpis z enim sklopom, zato bo izbrani izvaja-
lec gradbenih del dobavil tudi zahtevano
opremo za veterinarski in fitosanitarni objekt.

7. Ocenjeno število in imena sklopov: en
sklop.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 139,486.574,64 SIT, 95,633.062 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

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

8. Predvideni datum objave: prvi kvartal
leta 2003.

9. Dodatne informacije: FIDIC –Pogod-
beni pogoji za gradnjo, Prva izdaja 1999.

10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določe-
nim državam Srednje in Vzhodne Evrope
(18. 12. 1989)

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-84430
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement betwe-
en the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementa-
tion of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 2 (OG RS 39/00) and accor-
ding to Articles 117&118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pu-
blic Tender Performed the Republic of Slo-
venia, the Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia, announce

Correction No 2 to Works Contract
forecast

Title: Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the Border

Inspection Post Obrežje
Location: – Obrežje, Dolenjska region,

Slovenia
1. Publication reference: EUROPEAID/

114895/D/W/SI.
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0107.01.
4. Financing: SI 0107.01.
5. Contracting authority: Republic of Slo-

venia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for

this tender are the construction of veterinary
and phytosanitary facilities at the border ins-
pection post Obrežje (buildings No 28 and
29) and the supply of the equipment to ena-
ble proper functioning of the veterinary and
phytosanitary inspection in line with the EU
norms and standars. Works shall include con-
struction, craftsman and installation works.
Since a single tender is envisaged for the
project, the equipment for the veterinary and
phytosanitary inspection at the Border Ins-
pection Post (BIP) Obrežje shall be supplied
by the Works Contractor.

7. Indicative number and titles of Lots:
single lot.

8. Intended timing of publication: first
quarter of the year 2003.

9. Additional information: FIDIC Condi-
tions of Contract for Construction, First Edi-
tion 1999.

10. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EEC) No 3906/89 of 18 December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, as amended.

Joint Services of the
Government of the

Republic of Slovenia

Št. 82/02 Ob-84426

Obvestilo o sklenitvi pogodbe
Nabava opreme za Nacionalno Reitox
Informacijsko točko in za programe
zmanjševanja škode ter programe

zmanjševanja ponudbe na področju
drog – Slovenija
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1. Sklic objave: EUROPAID/113836/
D/S/SI.

2. Datum objave obvestila o razpisu:
12. 8. 2002.

3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: informacijska oprema,
– sklop 2: metadon dispenzer,
– sklop 3: igla,
– sklop 4: mobilna oprema za programe

zmanjševanja ponudbe na področju drog,
– sklop 5: digitalna radio postaja,
– sklop 7: tehnična oprema za programe

zmanjševanja ponudbe na področju drog.
4. Vrednost pogodbe:
– sklop 1: 19.255 EUR,
– sklop 2: 82.615 EUR,
– sklop 3: 6.000 EUR,
– sklop 4: 126.820 EUR,
– sklop 5: 3.774 EUR,
– sklop 7: 100.800 EUR.
5. Datum dodelitve pogodbe:
– sklop 1: 14. 12. 2002,
– sklop 2: 14. 12. 2002,
– sklop 3: 13. 12. 2002,
– sklop 4: 14. 12. 2002,
– sklop 5: 14. 12. 2002,
– sklop 7: 13. 12. 2002.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2 ponudbi prejeti,
– sklop 2: 2 ponudbi prejeti,
– sklop 3: 1 ponudba prejeta,
– sklop 4: 1 ponudba prejeta,
– sklop 5: 1 ponudba prejeta,
– sklop 7: 3 ponudbe prejete.
7. Ime in naslov izbranih ponudnikov:
– za sklope 1, 2, 4 in 5 je bil izbran

ponudnik DAT – CON d.o.o., Polzela 136 A,
3313 Polzela, Slovenija,

– za sklopa 3 in 7 je bil izbran ponudnik
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Ma-
ribor, Slovenija.

Vlada Republike Slovenije
Urad za droge

Št. 82/02 Ob-84427

Supply Contract Award Notice
Supply of Equipment for the National

Reitox Focal Point and the Drug Supply
Reduction and Drug Harm Reduction

Programmes – Slovenia
1. Publication reference: EUROPAID/

113836/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement

notice: 12th August 2002.
3. Lot number and lot title:
– LOT 1: Computer equipment and rela-

ted items,
– LOT 2: Methadone dispenser,
– LOT 3: Needle,
– LOT 4: Drug supply reduction mobile

equipment,
– LOT 5: Digital radio-station,
– LOT 7: Drug supply reduction technical

equipment.
4. Contract value:
– LOT 1: 19.255 EUR,
– LOT 2: 82.615 EUR,
– LOT 3: 6.000 EUR,
– LOT 4: 126.820 EUR,
– LOT 5: 3.774 EUR,
– LOT 7: 100.800 EUR.
5. Date of award of the contract:
– LOT 1: 14th December 2002,
– LOT 2: 14th December 2002,

– LOT 3: 13th December 2002,
– LOT 4: 14th December 2002,
– LOT 5: 14th December 2002,
– LOT 7: 13th December 2002.
6. Number of tenders received:
– LOT 1: 2 tenders received,
– LOT 2: 2 tenders received,
– LOT 3: 1 tender received,
– LOT 4: 1 tender received,
– LOT 5: 1 tender received,
– LOT 7: 3 tenders received.
7. Name and address of successful ten-

derer:
– The successful tenderer for lots 1, 2, 4

and 5 is DAT – CON d.o.o., Polzela 136 A,
3313 Polzela, Slovenia,

– The successful tenderer for lots 3 and
7 is Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenia.

Vlada Republike Slovenije
Urad za droge

Št. 1717/2002 Ob-84347
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni

in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01, 53/02, 80/02 in 88/02), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega sodelovanja Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99
in 46/01), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Ministrstvom za zna-
nost in tehnološko politiko Ruske federacije
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
(Ur. l. RS, št. 10/95, MP 2/95) in Uredbe o
ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in te-
hnološkem sodelovanju med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Državnim komitejem Ruske federacije za vi-
soko šolstvo (Ur. l. RS, št. 14/95, MP 4/95),
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo

in Rusko federacijo
v letih 2003 in 2004

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in raziskovalcev iz Ruske
federacije, ki bodo izvajali skupne raziskoval-
ne projekte, in sicer: krajši obiski do 14 dni
in daljši obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih v Ruski federaciji;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev ali
izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice
za raziskovalce RF ob obiskih v Sloveniji (krat-
ki obiski do 14 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev in
protivrednost 400 EURO mesečno v SIT (za
namene dnevnic) za raziskovalce RF (dolgi
obiski od 1 do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov biva-
nja v Ruski federaciji in prevoznih stroškov

partnerjev iz RF ob obiskih v Republiki Slo-
veniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma
sredstva zagotoviti iz drugi virov ter priložiti
pisno izjavo ruskega partnerja.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, do-
ločene z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane programe dela JRO, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev), oziroma s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno-tehno-
loške projekte (navesti šifre in naslove pro-
jektov), ki zagotavljajo osnovni vir financira-
nja predvidenih raziskav.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s po-
datki o vlagatelju, nosilcih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,

b) kratka življenjepis slovenskega in nosil-
ca projekta iz Ruske federacije z najpomem-
bnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja ra-

ziskav na slovenski strani (navedba projek-
ta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativnost

raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v ra-

ziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma

gospodarstvu,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih pro-

jektov je 2 leti. Predvideni rok začetka izvaja-
nja je januar 2003.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo in Rusko
federacijo v letih 2003 in 2004“, morajo vla-
gatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označ-
bo vlagatelja na naslov: Slavi Krušič, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te vloge, do vključno 24. februarja 2003 do
14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
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12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
sredo, 26. februarja 2003 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlagate-
lji obveščeni predvidoma do sredine marca
2003.

14. Razpisna dokumentacija bo po ob-
javi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo
vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in
15. uro pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg
OF 13, tel.: 01/478-46-76. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel.
01/478-46-71).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 324-95/2002 Ob-84364
Na podlagi 15. člena Pravilnika o ocenje-

vanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji (Uradni list RS,
št. 28/01), Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano objavlja

javni razpis
za imenovanje kontrolnih organizacij

ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc,
jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji

A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali

več kontrolnih organizacij za ocenjevanje in
razvrščanje trupov ovc, jagnjet in sesnih jag-
njet na klavni liniji.

B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe,

ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku
o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jag-
njet in sesnih jagnjet na klavni liniji (Uradni list
RS, št. 28/01).

C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in fizične osebe za

kontrolne organizacije za ocenjevanje in raz-
vrščanje trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet
na klavni liniji v skladu s Pravilnikom o oce-
njevanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji (Uradni list RS,
št. 28/01) morajo predložiti k vlogi nasled-
nje izjave, dokazila ali druge dokumente:

1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja
na javni razpis;

2. pravni status pravne oziroma fizične
osebe in dejavnost, za katere je registrirana
(kopija izpiska iz sodnega registra, ki je star
največ dva meseca);

3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustrez-
nih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;

4. popisni list ali inventar tehnične opre-
me za izvajanje ocenjevanja in razvrščanja;

5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno ra-
čunalniško opremo, ki bo omogočala varno
izmenjavo informacij s pristojnimi organi Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano;

6. Poslovnik kakovosti skladno s standar-
dom SIST EN 45 004;

7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delov-
ne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, iz-
kušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);

8. akt o ustanovitvi oziroma statut, notra-
nji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju ose-
bnih podatkov;

9. bilanca stanja in bilanca uspeha za pre-
teklo leto, letno poročilo o poslovanju za pre-
teklo leto;

10. osnutek pogodbe s proizvajalci;
11. osnutek zapisnika o opravljeni kon-

troli;
12. navedbo višine stroškov in načina

obračunavanja stroškov za ocenjevanje in
razvrščanje ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na
klavni liniji;

13. kolikor so akreditirane po SIST EN
45 004, ali so v postopku akreditacije,
ustrezna dokazila;

14. kolikor že opravljajo kontrolo, ustrez-
na dokazila.

Kolikor vloga nima vseh zahtevanih doka-
zil, izjav in dokumentov, se šteje kot nepo-
polna. Kolikor zainteresirane pravne in fizič-
ne osebe za kontrolne organizacije za oce-
njevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji, po pozivu Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, da v osmih dneh vlogo dopolni, le-te ne
dopolni, se vloga zavrže. Nepopolne in pre-
pozno prispele vloge se zavržejo, neuteme-
ljene pa zavrnejo.

D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumen-

tacijo iz točke C je potrebno priporočeno
poslati po pošti ali osebno vložiti na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, do
21. 1. 2003. Vse pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z beseda-
mi: “za javni razpis organizacije za ocenjeva-
nje in razvrščanje – ne odpiraj”.

E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo

22. 1. 2003 ob 10. uri v sobi 643 Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58 v Ljubljani.

Minister za kmetijstvo je imenoval z odloč-
bo št. 324-95/2002-1 z dne 10. 12. 2002
strokovno komisijo za odpiranje, pregled in
ocenitev vlog, prispelih na javni razpis.

Minister na podlagi 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) z odloč-
bo imenuje eno ali več organizacji za ocenje-
vanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji, ki se objavi v
Uradnem listu RS.

Merila za izbor:
a) akreditacija
– kontrolne organizacije ki so že akrediti-

rane za ocenjevanje in razvrščanje skladno s
standardom SIST EN 45 004 - 30 točk,

– organizacije, ki so v postopku akredita-
cije po SIST EN 45 004 - 20 točk,

– organizacije, ki so akreditirane po ka-
kem drugem standardu serije SIST EN
45000 za kmetijske pridelke oziroma živila -
15 točk;

b) opravljanje certificiranja:
– opravljajo kontrolo oziroma ocenjeva-

nje in razvrščanje za področje iz razpisa - 30
točk,

– opravljajo kontrolo oziroma ocenjeva-
nje in razvrščanje drugih vrst živali - 25 točk,

– so usposobljeni za kontrolo drugih kme-
tijskih pridelkov oziroma živil - 15 točk.

Izbrane bodo organizacije, ki bodo dose-
gle vsaj 40 točk.

F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja

Po objavi odločbe o imenovanju ene ali
več organizacij za kontrolo oziroma ocenje-
vanje in razvrščanje v Uradnem listu RS, mi-
nister z imenovanimi organizacijami sklene
pogodbo, v kateri se podrobneje opredeli
medsebojno pogodbeno razmerje.

G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na vo-

ljo pri Lucijan Cencič na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 324-92/2002 Ob-84365
Na podlagi 15. člena Pravilnika o ocenje-

vanju in razvrščanju govejih trupov in polovic
na klavni liniji (Uradni list RS, št. 103/01),
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in pre-
hrano objavlja

javni razpis
za imenovanje kontrolnih organizacij za

ocenjevanje in razvrščanje govejih
trupov in polovic na klavni liniji

A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira ene ali

več kontrolnih organizacij za ocenjevanje in
razvrščanje govejih trupov in polovic na klav-
ni liniji.

B) Upravičenci
Prijavijo se lahko pravne ali fizične osebe,

ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku
o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št.
103/01).

C) Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in fizične osebe za

kontrolne organizacije za ocenjevanje in raz-
vrščanje govejih trupov in polovic na klavni
liniji v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in
razvrščanju govejih trupov in polovic na klav-
ni liniji (Uradni list RS, št. 103/01) morajo
predložiti k vlogi naslednje izjave, dokazila ali
druge dokumente:

1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja
na javni razpis;

2. pravni status pravne oziroma fizične
osebe in dejavnost, za katere je registrirana
(kopija izpiska iz sodnega registra, ki je star
največ dva meseca);

3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustrez-
nih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;

4. popisni list ali inventar tehnične opre-
me za izvajanje ocenjevanja in razvrščanja;

5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno ra-
čunalniško opremo, ki bo omogočala varno
izmenjavo informacij s pristojnimi organi Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano;

6. poslovnik kakovosti skladno s standar-
dom SIST EN 45 004;

7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni usposobljenosti (izobrazba, delav-
ne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, iz-
kušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);

8. akt o ustanovitvi oziroma statut, notra-
nji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti
podatkov v skladu s predpisi o varovanju ose-
bnih podatkov;

9. bilanca stanja in bilanca uspeha za pre-
teklo leto, letno poročilo o poslovanju za pre-
teklo leto;
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10. osnutek pogodbe s proizvajalci;
11. osnutek zapisnika o opravljeni kon-

troli;
12. navedbo višine stroškov in načina

obračunavanja stroškov za ocenjevanje in
razvrščanje govejih trupov in polovic na klav-
ni liniji;

13. kolikor so akreditirane po SIST EN
45 004, ali so v postopku akreditacije,
ustrezna dokazila;

14. kolikor že opravljajo kontrolo, ustrez-
na dokazila.

Kolikor vloga nima vseh zahtevanih do-
kazil, izjav in dokumentov, se šteje kot ne-
popolna. Kolikor zainteresirane pravne in
fizične osebe za kontrolne organizacije za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji po pozivu Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v
osmih dneh vlogo dopolni, le te ne dopolni
se vlogo zavrže. Nepopolne in prepozno
prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo.

D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumen-

tacijo iz točke C je potrebno priporočeno
poslati po pošti ali osebno vložiti na na-
slov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljub-
ljana, do 21. 1. 2003. Vse pisne vloge

morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z besedami: “za javni razpis organiza-
cije za ocenjevanje in razvrščanje – ne od-
piraj”.

E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo

22. 1. 2003 ob 10. uri v sobi 643 Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Dunajska 56, 58 v Ljubljani.

Minister za kmetijstvo, je imenoval z
odločbo št. 324-92/2002-1 z dne 10. 12.
2002 strokovno komisijo za odpiranje, pre-
gled in ocenitev vlog, prispelih na javni raz-
pis.

Minister na podlagi 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) z
odločbo imenuje eno ali več organizacji za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji, ki se objavi v Urad-
nem listu RS.

Merila za izbor:
a) akreditacija:
– kontrolne organizacije ki so že akrediti-

rane za ocenjevanje in razvrščanje skladno s
standardom SIST EN 45 004 - 30 točk,

– organizacije, ki so v postopku akredita-
cije po SIST EN 45 004 - 20 točk,

– organizacije, ki so akreditirane po ka-
kem drugem standardu serije SIST EN

45000 za kmetijske pridelke oziroma živila -
15 točk;

b) opravljanje certificiranja:
– opravljajo kontrolo oziroma ocenjeva-

nje in razvrščanje za področje iz razpisa - 30
točk,

– opravljajo kontrolo oziroma ocenjeva-
nje in razvrščanje drugih kmetijskih pridelkov
oziroma živil - 25 točk,

– so usposobljeni za kontrolo drugih kme-
tijskih pridelkov oziroma živil - 15 točk.

Izbrane bodo organizacije, ki bodo dose-
gle vsaj 40 točk.

F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja

Po objavi odločbe o imenovanju ene ali
več organizacij za kontrolo oziroma
ocenjevanje  in  razvrščanje  v  Uradnem
listu RS, minister z imenovanimi organiza-
cijami sklene pogodbo, v kateri se podro-
bneje opredeli medsebojno pogodbeno
razmerje.

G) Informacije
Dodatne informacije o razpisu so na vo-

ljo pri Lucijanu Cenciču na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-84295
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme Podravja, Pravilnika delovanja Ga-
rancijske sheme Podravja ter sklepa 5. re-
dne seje Sveta Konzorcija za razvojne nalo-
ge Podravja razpisuje Ekonomski institut Ma-
ribor – PE Garancijska shema Podravja
skupaj z Novo Kreditno banko Maribor d.d.,
podpisnico pogodbe o medsebojnem sode-
lovanju pri kreditiranju malega gospodarstva
z garacijami Garancijske sheme Podravja

javni razpis
za odobritev dolgoročnih posojil pod

ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za
projekte malega gospodarstva

1. Namen razpisa: spodbujanje rasti in
razvoja podjetij in samostojnih podjetnikov
posameznikov.

2. Znesek sredstev za dolgoročna poso-
jila: 334,000.000 SIT.

3. Posojila pod ugodnejšimi pogoji in ga-
rancije se dodeljujejo za naslednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemlji-
šča za gradnjo poslovnih prostorov.

Posojila se bodo odobravala pri banki, v
sodelovanju z EIM-Garancijska shema Po-
dravja

4. Garancije EIM-Garancijska shema Po-
dravja.

EIM-Garancijska shema Podravja bo iz-
dajala garancije za zavarovanje plačil kredi-
tov. Znesek posamezne garancije ne sme
presegati 50% dovoljenega kredita.

Odobrena posojila in izdane garancije pra-
viloma ne smejo presegati kvote sredstev,
oziroma depozita, po posamezni občini.
Sredstva s katerimi razpolagajo posamezne
občine so naslednja:

Št. Občina Krediti
1. Občina Maribor 160,883.520
2. Občina Duplek 11,721.000
3. Občina Kungota 1,104.800
4. Občina Lovrenc na Pohorju 1,523.500
5. Občina Miklavž na Dr. polju 8,758.500
6. Občina Ormož 92,920.000
7. Občina Pesnica 8,105.500
8. Občina Ruše 10,604.900
9. Občina Slovenska Bistrica 20,775.200

10. Občina Starše 6,371.600
11. Občina Hoče – Slivnica 1,777.390
12. Občina Rače – Fram 870.100
13. Občina Oplotnica 174.419
14. Benedikt 92.939
15. Cerkvenjak 96.082
16. Destrnik 108.868
17. Dornava 201.572
18. Gorišnica 310.443
19. Hajdina 199.560
20. Juršinci 93.604
21. Kidričevo 876.565
22. Lenart 1,065.580
23. Majšperk 226.034
24. Markovci 189.669
25. Podlehnik 130.204
26. MO Ptuj 3,067.200
27. Selnica ob Dravi 291.816
28. Sv. Ana 94.283
29. Sv. Andraž 52.980
30. Šentilj 881.876
31. Trnovska vas 59.266
32. Videm 224.920
33. Zavrč 89.331
34. Zetale 56.788

5. Pogoji dodeljevanja posojil in garancij
5.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojila v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera znaša TOM + 2,0% na
letni ravni,

– doba vračanja posojila je praviloma do
5 let,

– moratorij odplačila glavnice je do 6 ozi-
roma do 12 mesecev,

– prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih praviloma najmanj 30% lastnih
sredstev,

– zavarovanje z ustreznimi instrumenti za-
varovanja in tudi z garancijami EIM PE GSP,

– stroški: v skladu z veljavnimi dokumenti
banke.

5.2. Garancije – Garancijska shema Po-
dravja:

– vloga za posojilo je hkrati vloga za ga-
rancijo,

– garancija znaša do 50% posojila,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo EIM

– PE GSP po dogovoru (z eno bianco meni-
co, s poroki).

6. Splošni pogoji za prijavo in razpis: na
razpis se lahko prijavijo samostojni podjet-
niki posamezniki in gospodarske družbe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so člani Garancijske sheme Podravja
(podpisana pristopna izjava za včlanitev in
plačilo enkratne pristopnine v skladu s
Pravili delovanja Garancijske sheme Po-
dravja),

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti praviloma na
območju občin Konzorcija, ki so sofinanci-
rale ustanovitev Garancijske sheme Podra-
vja (navedene v točki 1 tega razpisa), in v
ostalih občinah Podravja na katere je raz-
deljen znesek GZS – OZ Maribor.

V skladu s Pravili delovanja Garancijske
sheme Podravja članstvo v Garancijski
shemi Podravja ne predstavlja avtomatično
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obveznosti za odobritev posojila in ga-
rancije.

7. Prednostni kriteriji za dodeljevanje po-
sojila in garancije: pri obravnavanju vlog bo-
sta upoštevani predvsem:

– načelo donosnosti projekta,
– načelo ohranjanja realne vrednosti do-

deljenih sredstev.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij

bodo imeli prosilci:
– ki bodo med viri financiranja zagotovili

višji delež lastnih sredstev,
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje novih te-
hnologij, inovacije, nastop na tujih trgih, od-
piranje novih delovnih mest, ohranjanje de-
lovnih mest),

– ekološko naravnani (prihranki pri po-
rabi energije, zmanjšanje škodljivih vplivov
na okolje).

8. Rok za prijavo: razpis je odprt od dne-
va objave razpisa do dneva porabe sredstev
oziroma do preklica.

9. Obravnava vlog: ustrezne in popolne vlo-
ge bosta obravnavala banka in EIM PE Garan-
cijska shema Podravja, enkrat mesečno.

10. Informacije in dokumentacija: infor-
macije in vloge sprejema Nova KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, in sicer:

a) za podjetja – Sektor naložb in sred-
stev, Vita Kraigherja 4, tel. 02/229-24-38,
02/229-24-02,

b) za samostojne podjetnike posamezni-
ke – Oddelek gospodarskih družb in malega
gospodarstva, tel. 02/229-21-50,
02/229-21-51;

ter enote:
– Podružnica Slovenska Bistrica, Titova

cesta 55 – tel. 02/844-39-22,
– Podružnica Ptuj, Novi trg 1, tel.

02/787-05-10 in ekspozitura Ormož, tel.
02/741-07-11.

Dodatne informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo prosilci tudi pri Zlatki Zastavni-
kovič, vodji Garancijske sheme Podravja,
Ekonomski institut Maribor, d.o.o., PE Ga-
rancijska shema Podravja, Razlagova 22,
2000 Maribor, tel. 02/23-52-348, faks
02/25-12-597, elektronski naslov: zlat-
ka.zastavnikovic@eim-mb.si, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
PE Garancijska shema Podravja

Nova KBM d.d.

Zaključek javnega razpisa
Z današnjo objavo javnega razpisa za odo-

britev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi
pogoji in izdajo garancij za projekte malega
gospodarstva zaključujemo prvi javni razpis
za odobritev dolgoročnih posojil pod ugo-
dnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte
malega gospodarstva, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001.

Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
PE Garancijska shema Podravja

Št. 0202-17/1-2002 Ob-84307
Na podlagi določil 64. člena Zakona o

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 6/99, 56/99 99/01 in
60/02) in Splošnega dogovora za pogodbe-
no leto 2002 (v nadaljnjem besedilu “Dogo-
vor 2002”), določenega dne 23. 5. 2002,
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije objavlja

razpis
za povečanje obsega rednih programov

zdravstvenih storitev
1. Za povečanje obsega (količine) rednih

programov zdravstvenih storitev objavlja Za-
vod razpis za:

1. operacije sive mrene v vrednosti
94,7 mio SIT – šifra po Zeleni knjigi 51460;

2. program zdravljenja kardiovaskularnih
obolenj v vrednosti 100 mio SIT - šifre po
Slovenski klasifikaciji operacij:

– 3AB02;
– 3BA07.01 in 3BA07.02
– 3BA06.01 in 3BA06.02
3. program ortopedskih operacij v vre-

dnosti 72,4 mio SIT - šifre po Slovenski klasi-
fikaciji operacij:

– 5RD08,
– 5RD10.
2. Razpisujejo se programi zdravstvenih

storitev v obveznem zdravstvenem zavarova-
nju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod.

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi zaintere-
sirani javni zdravstveni zavodi, gospodarske
družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstve-
ni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za
opravljanje javne zdravstvene službe in izva-
jajo razpisane programe zdravstvenih stori-
tev v rednem programu vsaj zadnja tri leta.
Bolnišnice, ki se bodo prijavile na ta razpis,
morajo k ponudbi priložiti:

– načrt za skrajševanje čakalnih dob, do-
ločen v Področnem dogovoru za bolnišnice
za leto 2002;

– načrt za prestrukturiranje programa v
specialistično ambulantno dejavnost;

– načrt za prestrukturiranje programa v
dnevno bolnišnico.

3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti ponu-
dniki, ki bodo izpolnjevali kriterije iz 2. točke
tega razpisa, zagotovili primerno ceno in
skrajšali čakalno dobo.

Izjema so ponudniki na razpis za operaci-
je sive mrene, pri izbiri katerih bodo imeli
prednost tisti ponudniki, ki bodo, poleg iz-
polnjevanja kriterijev iz 2. točke tega razpisa:

– bili pripravljeni izvajati program po ceni
122.000 SIT (cena je fiksna in se ne valorizi-
ra ter vključuje pregled pred in po operaciji)
in pri tem zagotavljali kakovost storitev in ma-
terialov, ki jih zagotavlja obvezno zdravstve-
no zavarovanje ter

– ki bodo pripravljeni realizirati najmanj
70% dodatnega programa tako, da bodo pre-
vzeli zavarovane osebe iz čakalne liste izva-
jalcev z najdaljšo čakalno dobo.

4. Ponudbe morajo biti pripravljene na
predpisanih obrazcih.

Obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi
na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva
24 in na sedežih Območnih enot v Celju,
Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski So-
boti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na
Koroškem.

5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano
dokumentacijo v roku 14 dni na sedež Zavo-
da v Ljubljani, Miklošičeva 24.

6. Zavod si pridržuje pravico, da pred iz-
biro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo opravil izbiro med ponudniki, ki
so se prijavili na razpis št. 0202-16/5-2002
in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103
z dne 29. 11. 2002 in ponudniki, ki se bodo
prijavili na ta razpis, najpozneje v 30 dneh po
izteku roka za prijavo na razpis.

Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.

7. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s po-
goji iz 2. in 3. točke tega razpisa.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 004-16/2002-100 Ob-84628
Na podlagi 66. člena in v skladu s

133. členom Zakona o javnih naročilih ter
sklepom Občinskega sveta občine Šentjur
št. 004-16/2002-100 z dne 23. 12. 2002
objavljamo

javni razpis
za izvajanje javne službe lekarniške

dejavnosti
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

Šentjur, tel. 03/747-13-20, faks
03/574-34-46.

3. Vrsta in opis storitve: javna služba, ki jo
opravlja javni zavod ali zasebnik na podlagi
koncesije.

4. Kraj izvedbe: Šentjur.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 23. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti

ponudbo: Občina Šentjur, vložišče, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur. Ponudnik mora podpi-
sano in pravilno opremljeno ponudbo z vso
ponudbeno dokumentacijo oddati v vložišču,
soba št. 51a Občine Šentjur, v zapečateni
kuverti, ki mora biti označena z oznako “Po-
nudba – Ne odpiraj“, z navedbo predmeta
razpisa.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2003 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.

7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– je pravna oseba, ki izvaja lekarniško de-
javnost ali zasebnik (fizična oseba), ki s tem
pridobiva koncesijo,

– se bo lekarna nahajala v naselju Šentjur,
– izkazati mora prostorske pogoje za iz-

vajanje lekarniške dejavnosti ali utemeljeno
namero o pridobitvi objekta,

– izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon
o lekarniški dejavnosti,

– zagotavljati mora obratovanje lekarne
preko celega dne (od 8. do 19. ure).

8. Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o lekarniški dejavnosti.

9. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba: 90 dni.

10. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v prostorih Občine Šentjur, Mestni
trg 10, Šentjur, soba št. 47.

11. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša lokacija v Šentjurju (bliži-

na Diagnostičnega centra Šentjur, Ul. Duša-
na Kvedra 27, Šentjur, lahka dostopnost,
arhitektonska prilagojenost invalidnim ose-
bam, zagotovljeno ustrezno število parkirnih
mest): 90 točk,

– eventualne dodatne storitve: 10 točk.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo:

24. 12. 2002.
Občina Šentjur
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Javne dražbe

Št. 102/2002 Ob-84607

Javna dražba
na prodajo premičnin – osnovna

sredstva in drobni inventar
Naročnik: TEN Krško inženiring, trgovi-

na in posredništvo, d.o.o., Podbočje 32,
8312 Podbočje, ki ga zastopa direktorica
Mojca Kuzmički na podlagi sklepa uprave
št. 004/20002 z dne 16. 12. 2002.

Kraj javne dražbe: na sedežu družbe
Podbočje 32.

Datum in čas javne dražbe: 10. 1. 2003
ob 7. uri.

Predmet prodaje:

Št. Artikel Izklicna cena (v SIT)
1. gasilni aparat 150
2. kompresor 50.000
3. peskalni stroj 100.000
4. lestev 2.000
5. lestev 2.000
6. miza 3.000
7. miza 3.000
8. stol 1.000
9. stol 1.000
10. stol 1.000
11. stol 1.000
12. stol 1.000
13. stol 1.000
14. stol 1.000
15. stol 1.000
16. transportni voziček 1.000
17. izvlečna polica za tipkovnico 1.000
18. pisalna miza 15.000
19. radio 10.000
20. zavese 150
21. omara 10.000
22. omara 10.000
23. omara 10.000
24. omara 10.000
25. omara 15.000
26. omara 12.000
27. omara 12.000
28. omara 12.000
29. omara 5.000
30. omara 5.000
31. omara 5.000
32. omara 5.000
33. radiatorska polica 5.000
34. radiatorska polica 5.000
35. radiatorska polica 5.000
36. strop venca 5.000
37. alarmna centrala 4.000
38. gasilni aparat 2.000
39. fotokopirni stroj 30.000
40. video kamera 50.000
41. stojalo 500
42. stojalo 500
43. stojalo 500
44. fotoaparat 1.500
45. poslovni kovček 150
46. poslovni kovček 150
47. sesalnik 20.000
48. poslovni kovček 150
49. poslovni kovček 150
50. radiator 1.000
51. radiator 1.000
52. omara 20.000
53. omara 20.000

Št. Artikel Izklicna cena (v SIT)
54. omara 20.000
55. omara 20.000
56. predalčnik 10.000
57. predalčnik 10.000
58. pisalna miza 15.000
59. pisalna miza 15.000
60. kotni sigment 2.000
61. zaključni sigment 2.000
62. kovinska noga 1.000
63. stol 1.000
64. stol 1.000
65. stol 1.000
66. izvlečna polica za tipkovnico 1.000
67. telefaks 5.000
68. računalnik 5.000
69. tiskalnik 1.000
70. računalniški program 1.000
71. tiskalnik 1.000
72. računalnik 10.000
73. video kamera 10.000
74. zemljevid 150
75. računalniški program 5.000
76. radiator 5.000
77. omara 20.000
78. omara 20.000
79. omara 25.000
80. predalčnik 10.000
81. predalčnik 10.000
82. predalčnik 10.000
83. pisalna miza 15.000
84. pisalna miza 15.000
85. kotni sigment 2.000
86. kotni sigment 2.000
87. kotni sigment 2.000
88. noga pisalne mize 2.000
89. noga pisalne mize 2.000
90. garderobna stena 5.000
91. izvlečna polica za tipkovnico 1.000
92. izvlečna polica za tipkovnico 1.000
93. stol 10.000
94. stol 5.000
95. stol 5.000
96. stol 5.000
97. stol 5.000
98. miza 10.000
99. miza 10.000
100. miza 10.000
101. omara 20.000
102. stol 2.000
103. stol 2.000
104. telefonski priključek 1.000
105. mobitel 1.000
106. avtooprema 1.000
107. mobitel 1.000

Premičnine se prodajajo v paketu kot
celota.

Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo pravne in

fizične osebe, ki imajo svoj sedež v Repu-
bliki Sloveniji. Pogoj za udeležbo je plačilo
varščine. Pooblaščenci morajo predložiti
pooblastilo, fizične osebe pa potrdilo o dr-
žavljanstvu.

2. Dražitelj mora varščino v višini 10%
izklicne cene za celoto, pred začetkom dra-
žbe, nakazati na račun družbe št. TR
03155-100000 2997 s pripisom “na javno
dražbo”. Dražitelj mora predložiti potrdilo o
plačilu pred začetkom dražbe.

3. Uspešni ponudnik mora kupoprodaj-
no pogodbo skleniti v osmih dneh, kupnino
pa plačati v nadaljnjih petnajstih dneh.

4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili v
osmih dneh po dražbi.

5. Stroške sestave pogodbe, DDV in
ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva
nosi prodajalec.

6. Pri prodaji velja načelo videno-kuplje-
no. Kupec mora premičnine prenesti po pla-
čilu kupnine najkasneje v treh dneh.

7. Predmet prodaje si je mogoče ogle-
dati 8. in 9. 11. 2003 na sedežu prodajal-
ca.

Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi direktorica družbe Mojca

Kuzmički.
2. Draži lahko tisti, ki je vplačal varščino.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pi-

sno pooblastilo.
4. Dražitelj lahko dvigne ceno za najmanj

10.000 SIT.
5. Dražitelj je s svojo ponudbo vezan,

dokler ni podane višje ponudbe.
6. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil

najvišjo ceno.
7. Dražba je končana deset minut po naj-

višji ponudbi.
8. Ugovore je mogoče vložiti dokler ni

zaključen zapisnik o dražbi.
9. Ugovore reši direktor družbe TEN Kr-

ško, d.o.o., takoj.
TEN Krško, d.o.o.

Ob-84244
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju

d.o.o., razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo lokala v Idriji

Predmet prodaje je poslovni prostor v
Idriji, Trg Sv. Ahaca 6. Poslovni prostor se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše, stoječe
na parceli št. 1452 k.o. Idrija – mesto. Lo-
kal je preurejen v delikatesno trgovino in
obsega prodajalno ter manjši skladiščni pro-
stor v skupni površini 45,95 m2. Lokal je
zaseden, najemnik ima sklenjeno najemno
pogodbo do 31. 12. 2003.

Izklicna cena je določena na podlagi ce-
nitve pooblaščenega cenilca in znaša
7,373.821 SIT.

Najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
Javna dražba bo v petek, dne 10. 1. 2003

ob 10. uri v pisarni direktorja na sedežu pro-
dajalca, Bazoviška 2 (jašk Borba), Idrija.

Kupec bo skupaj z lokalom pridobil tudi
solastnino na skupnih prostorih in napravah
ter na sorazmernem delu zemljišča pod stav-
bo in funkcionalnem zemljišču, ki pripada
stavbi.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo pro-
dajalcu pred pričetkom dražbe predložiti iz-
pisek iz sodnega registra, fizične pa potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije.

Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pri-
četkom dražbe predložiti pismeno poobla-
stilo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom dra-
žbe vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene. Varščina se plača na transakcijski
račun prodajalca št. 04752-0000325485.
Pred pričetkom dražbe je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu
dražitelju bo varščina vrnjena v treh dneh po
opravljeni dražbi.
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S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 8
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Pre-
ostali del kupnine mora kupec plačati v roku
15 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Var-
ščina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, stroške vpisa v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
vsak delovni dan od 6. 1. 2003 do dneva
dražbe, med 8. in 12. uro na sedežu proda-
jalca pri direktorju mag. Marku Cigaletu,
univ. dipl. inž. geol., osebno, ali po tel.
05/37-43-920. Ogled je možen vsak de-
lovni dan po predhodnem dogovoru.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Razpisi delovnih
mest

Št. 702-1-9/2 Ob-84203
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slo-

venije - Združenja športnih zvez, Celovška
25, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno me-
sto

generalnega sekretarja.
Kandidati morajo poleg splošnih in z za-

konom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– da imajo visoko ali višjo izobrazbo prav-
ne ali športne smeri,

– znanje dveh tujih jezikov, obvezno an-
gleškega ali francoskega,

– večletne delovne izkušnje na enakem
ali sličnem delovnem mestu z dokazili,

– organizacijske in druge vodstvene spo-
sobnosti.

Generalni sekretar je delavec s posebni-
mi pooblastili skupščine in izvršnega odbo-
ra in bo imenovan za 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanje-
ga dela ter programskimi usmeritvami za
vodenje OKS v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov OKS s pripisom “za razpis general-
nega sekretarja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Olimpijski komite Slovenije
Združenje športnih zvez

Št. 111-108/02-0515 Ob-84206
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Krškem.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-

ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-84298
Svet Zdravstvene šole Izola razpisuje de-

la in naloge
ravnatelja
za dobo 5 let.
Poleg splošnih, z zakonom določenih

pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje:

1. da imajo visoko izobrazbo,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj v

vzgojno izobraževalnem delu,
3. opravljen ravnateljski izpit,
4. naziv svetnik, svetovalec ali mentor

najmanj pet let,
5. osebnostne in organizacijske sposo-

bnosti za vodenje in usmerjanje pedago-
škega dela na šoli,

6. ravnatelj ima 6 ur tedenske učne ob-
veznosti.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 14 dneh od obja-
ve na naslov: Srednja zdravstvena šola Izo-
la, Polje 41, 6310 Izola, s pripisom – “Za
Razpisno komisijo – ne odpiraj’’.

O izbiri in imenovanju bodo kandidati ob-
veščeni v 30 dneh po preteku roka za prija-
vo na razpis.

Srednja zdravstvena šola Izola

Ob-84366
Dom Nine Pokorn - Grmovje, Pernovo

4/a, p. Žalec objavlja razpis za imenovanje
direktorja/direktorice.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu s pogoji in 69. člena in
drugega odstavka 56. člena Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92);

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega 1 leto na področju socialnega varstva;

– smisel za poslovnost in delo z ljudmi
ter organizacijske in vodstvene sposobno-
sti;

– predložitev programa dela doma in
opredelitev lastne vloge pri tem.

Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za
štiriletni mandat.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom pošljite v
zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn -
Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, z oz-
nako “za razpis direktorja - ne odpiraj”.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Dom Nine Pokorn - Grmovje, Žalec

Št. 111-112/02-0515 Ob-84592
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na delovno-socialnem oddelku Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravsodje

Druge objave

Ob-84305
RTH, d.o.o., Trbovlje Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, objavlja

vabilo
k dajanju ponudb

Predmet vabila k dajanju ponudb je oddaja
nepremičnin na poslovnem območju rudnika
Hrastnik, z delavniškimi prostori v objektu Uli-
ca prvoborcev 1a, Hrastnik, ki zajema:

a) Zemljišča od tega:
Prostori in dvorišče so locirani na parc.

št. 373/1, vpisan v ZK vložek 354, k.o.
Hrastnik, ki je v solastništvu, ter funkcional-
no zemljišče k celotnemu poslovno indus-
trijskemu objektu.

b) Poslovni prostori in delavniški prostori
v objektu v Hrastniku, Ulica prvoborcev 1a;

tri pisarne, v kletni etaži, v skupni izmeri
62,67 m2 in souporaba sanitarij v izmeri
19,08 m2, v pritličju, delavnice v skupni
izmeri 1.962,64 m2 ter souporaba sanitarij
in garderob v izmeri 81,66 m2, ki so locirani
v pritličju in souporaba stopnišča v izmeri
84,72 m2.

Skupaj v uporabi in souporabi
2.210,77 m2.

c) Podatki o komunalni opremljenosti:
Obstoječa komunalna opremljenost s ko-

munalnimi objekti kolektivne rabe in indivi-
dualne rabe je naslednja: PTT, el. vodi, par-
kirni prostor, kanalizacija, javna razsvetlja-
va, dostop po asfaltirani cesti.

d) Rok za oddajo ponudbe je 60 dni od
dneva te objave in objave v časopisu Delo.
Ponudniki pošljejo svoje ponudbe na na-
slov: Projektni svet RTH, za predsednika
Štern Roberta, Trg revolucije 12, Trbovlje,
s pripisom: Ne odpiraj!

Splošne informacije
1. Pogoji in način oddaje so podrobno

obdelani v ponudbeni dokumentaciji, ki bo
pripravljena v skladu z Navodili o delu pro-
jektnega sveta RTH, in jo interesenti lahko
prevzamejo vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, na sedežu družbe RTH, Trg revolucije
12, Trbovlje v oddelku za prestrukturiranje
in kakovost pri ga. Žavbi oziroma ga. Lesko-
var (tel. 03/56-26-144 in 402, 229), kjer
bodo na razpolago tudi dodatna pojasnila in
informacije. Tehnične informacije o pred-
metu oddaje lahko interesenti dobijo v Slu-
žbi za prostorsko, premoženjsko, gradbene
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zadeve pri g. Šternu oziroma ga. Čamer
(tel. 03/56-26-144 int. 384 oziroma
03/56-23-213).

2. Ponudba dana na podlagi vabila k
dajanju ponudb mora vsebovati vse bistve-
ne sestavine za sklenitev pogodbe, tako, da
bi se pogodba s sprejemom ponudbe lahko
sklenila. Naslovnika veže ponudba v prime-
ru, da poda izjavo za sprejem ponudbe,
lahko pa sprejem ponudbe umakne. Za re-
snost ponudbe se šteje, da ponudnik v skla-
du s ponudbeno dokumentacijo izdela svo-
jo ponudbo in jo odda skupaj s prilogami,
predvsem dokazili o premoženjskem stanju
pravne ali fizične osebe. Kolikor teh dokazil
ni, se smatra, da ponudba dana naslovniku
ni resna. Stranka, ki se pogaja za sklenitev
pogodbe, ne da bi imela namen skleniti po-
godbo, odgovarja za škodo, ki bi jo s tem
povzročila drugi stranki. Prav tako je odgo-
vorna za škodo stranka, ki bi neutemeljeno
opustila namen sklenitve pogodbe.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-84306
RTH, d.o.o., Trbovlje Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, objavlja

vabilo
k dajanju ponudb

Predmet vabila k dajanju ponudb je od-
daja nepremičnin na bivšem poslovnem ob-
močju rudnika Trbovlje, z delavniškimi pro-
stori žage, na območju Nasipov, v Trbov-
ljah, ki zajema:

a) Zemljišča od tega:
zazidane površine: stavbišče delavnice

in ostalih prostorov v izmeri 911 m2, nezazi-
dane površine v izmeri 10.331 m2, kot ma-
nipulativne površine:

b) Poslovni prostori in delavniški prostori
v objektu v Trbovljah, Nasipi

– žagalnica v izmeri 680 m2, vpisana ZKV
45, parc. št. 1397/35,

– zgradba v izmeri 151 m2, vpisana v
ZKV 45, parc. št. 1397/254,

– zgradba žage v izmeri 12 m2, vpisana
v ZKV 45, parc. št. 1397/253,

– zgradba pisarn v izmeri 51 m2, vpisana
v ZKV 45, parc. št. 1397/259,

– zgradba v izmeri 17 m2, vpisana v ZKV
45, parc. št. 1397/255.

Skupaj v uporabi in souporabi 11.242 m2.
c) Podatki o komunalni opremljenosti:
Obstoječa komunalna opremljenost s ko-

munalnimi objekti kolektivne rabe in indivi-
dualne rabe je naslednja: PTT, el. vodi, par-
kirni prostor, kanalizacija, javna razsvetlja-
va, dostop po asfaltirani cesti.

d) Rok za oddajo ponudbe je 60 dni od
dneva te objave in objave v časopisu Delo.
Ponudniki pošljejo svoje ponudbe na na-
slov: Projektni svet RTH, za predsednika
Štern Roberta, Trg revolucije 12, Trbovlje,
s pripisom: Ne odpiraj!

Splošne informacije
1. Pogoji in način oddaje so podrobno

obdelani v ponudbeni dokumentaciji, ki bo
pripravljena v skladu z Navodili o delu pro-
jektnega sveta RTH, in jo interesenti lahko
prevzamejo vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, na sedežu družbe RTH, Trg revolucije
12, Trbovlje v oddelku za prestrukturiranje
in kakovost pri ga. Žavbi oziroma ga. Lesko-
var (tel. 03/56-26-144 in 402, 229), kjer

bodo na razpolago tudi dodatna pojasnila in
informacije. Tehnične informacije o pred-
metu oddaje lahko interesenti dobijo v Slu-
žbi za prostorsko, premoženjsko, gradbene
zadeve pri g. Šternu oziroma ga. Čamer
(tel. 03/56-26-144 int. 384 oziroma
03/56-23-213).

2. Ponudba dana na podlagi vabila k
dajanju ponudb mora vsebovati vse bistve-
ne sestavine za sklenitev pogodbe, tako, da
bi se pogodba s sprejemom ponudbe lahko
sklenila. Naslovnika veže ponudba v prime-
ru, da poda izjavo za sprejem ponudbe,
lahko pa sprejem ponudbe umakne. Za re-
snost ponudbe se šteje, da ponudnik v skla-
du s ponudbeno dokumentacijo izdela svo-
jo ponudbo in jo odda skupaj s prilogami,
predvsem dokazili o premoženjskem stanju
pravne ali fizične osebe. Kolikor teh dokazil
ni, se smatra, da ponudba dana naslovniku
ni resna. Stranka, ki se pogaja za sklenitev
pogodbe, ne da bi imela namen skleniti po-
godbo, odgovarja za škodo, ki bi jo s tem
povzročila drugi stranki. Prav tako je odgo-
vorna za škodo stranka, ki bi neutemeljeno
opustila namen sklenitve pogodbe.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-84649
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, ki ga
po pooblastilu zastopa Meting - ŽJ, d.o.o.,
C. železarjev 8, Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Poslovna stavba v dveh etažah, s projek-
tno površino 700 m2, zgrajena leta 1970, na
parc. št. 934/2 v velikosti 531 m2 in travnik
na parc. št. 934/1 v velikosti 2.157 m2, vse
na vl. št. 1853, k.o. Jesenice.

Navedene nepremičnine se prodajo sku-
pno in ne ločeno po delih. Kupcu bodo
lahko dane v posest in uporabo v prvem
četrtletju 2003.

Vrednost nepremičnin je 307.000 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje in dejavnost,
ki jo namerava opravljati.

Vse stroške prodaje nepremičnine in pre-
nosa pravic na kupca, davke, takse in dru-
go, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Vse nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”. Ta objava ne zavezuje
prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting-ŽJ, d.o.o., C. Železarjev 8,
4270 Jesenice, z oznako “Ponudba po raz-
pisu 01/03 - Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 04/584-18-72.

Meting ŽJ, d.o.o. Jesenice

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-421/2002 Ob-84220
Upravna enota Mozirje izdaja v zadevi

ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
za Aleno Areshnik in Klavdijo Orešnik, na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) ter 44. in
47. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02), po uradni dolžnosti, na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ale-
ni Aresnik, roj. 3. 5. 1974 v Zasavlju, dr-
žavljanki Belorusije, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Primož pri Lju-
bnem 24, sedaj neznanega prebivališča in
Klavdiji Orešnik, roj. 29. 1. 1999 v Celju,

Ob-84583
Obvestilo

Skladno z določilom drugega odstavka 76.
člena Zakona o gospodarskih družbah objav-
ljam, da sem pričela s postopkom za prene-
hanje poslovanja kot samostojni podjetnik.

Predvideni dan prenehanja poslovanja kot
samostojni podjetnik je 31. 12. 2002, oziro-
ma dan, ko bo pristojni organ za javne pri-
hodke izdal ustrezno odločbo o prenehanju
poslovanja.

Predmetno obvestilo se vroči vsem de-
lavcem družbe ter objavi v sredstvih javnega
obveščanja (Uradni list RS).

Delavcem, ki so v rednem delovnem raz-
merju, bo izdana odpoved delovnega raz-
merja skladno z določili 2. točke 125. člena
Zakona o delovnih razmerjih.

Halida Živko, s.p.

Ob-84586
Obvestilo

Skladno z določilom drugega odstavka
76. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavljam, da sem pričel s postopkom za
prenehanje poslovanja kot samostojni pod-
jetnik.

Predvideni dan prenehanja poslovanja kot
samostojni podjetnik je 31. 12. 2002, oziro-
ma dan, ko bo pristojni organ za javne pri-
hodke izdal ustrezno odločbo o prenehanju
poslovanja.

Predmetno obvestilo se vroči vsem de-
lavcem družbe ter objavi v sredstvih javnega
obveščanja (Uradni list RS).

Delavcem, ki so v rednem delovnem raz-
merju, bo izdana odpoved delovnega raz-
merja skladno z določili 2. točke 125. člena
Zakona o delovnih razmerjih.

Delavci prejmejo sklep o prenehanju de-
lovnega razmerja z datumom, ko bo pristojni
upravni organ izdal odločbo o prenehanju
poslovanja samostojnega podjetnika.

Kukovec Miha, s.p.
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državljanki Republike Slovenije, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Pri-
mož pri Ljubnem 24, sedaj neznanega pre-
bivališča, se postavi Tatsiana Kranets iz
Mozirja, Ob Trnavi 3.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler v postopek ne vstopi
stranka ali njen pooblaščenec oziroma za-
koniti zastopnik.

Št. 2/05-09-21102-494/2000-8 Ob-84229
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 ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Miletić Aleksandra, sedaj neznanega prebi-
vališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Miletić Aleksandru, roj. 27. 5. 1937, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Knezova ulica 6, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-484/2001-8 Ob-84231
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 Mir Istoka, se-
daj neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Mir
Istoku, roj. 3. 8. 1964, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Merosodna
ulica 1, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-540/2001-9 Ob-84232
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona 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 Janušić Manu-
ele, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ja-
nušić Manueli, roj. 22. 9. 1978, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ske-
tova ulica 4, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/06-03-22602-33/99 Ob-84260
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. 2/02-031-033/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ustavitve po-
stopka glede omejitve veljavnosti vozniškega
dovoljenja Zakirov Dimitarja, sedaj neznane-
ga prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Za-
kirov Dimitar, roj. 21. 3. 1957, sedaj ne-
znanega prebivališča, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-548/2000-11 Ob-84584

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 ugotav-
ljanja dejanskega stalnega prebivališča Zgo-
nec Antona,  sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki  Zgo-
nec Antonu, roj. 16. 12. 1953, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zgor-
nje Gameljne 1/A, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-88/2000-10 Ob-84587
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 ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Grgić Nedeljka, sedaj neznanega prebivali-
šča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Gr-
gić Nedeljku, roj. 2. 7. 1951, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Prušniko-
va ulica 2, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-510/2000-10 Ob-84588

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 ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Javornik Dominika, sedaj neznanega prebi-
vališča, izdaja naslednji sklep:

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-3/2002 Ob-84217
I. Pravila Sindikata Zveze svodobnih

sindikatov Slovenije - Sindikata kme-
tijstva in živilske industrije, Sindikata
družbe Mesnine dežele Kranjske d.d.,
sindikalne podružnice Krško, Cesta kr-
ških žrtev 145, Krško, ki so bila z odloč-
bo št. 5-013-24/93 z dne 3. 5. 1993,
vzeta v hrambo pri Občini Krško, spre-
memba pravil z odločbo št. 029-3/00-
402 z dne 15. 3. 2000, vzeta v hrambo
pri Upravni enoti Krško in sprememba pra-
vil z odločbo št. 029-1/02-402 z dne 4.
3. 2002, vzeta v hrambo pri Upravni enoti
Krško in vpisana v evidenco pod zap. št.
21, z matično številko 5962510, se vza-
mejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 121-37/93-08 Ob-84265
Upravna enota Kranj preneha hraniti

Pravila o organiziranosti in delovanju Sin-
dikata podjetja Teling Kranj, Ljubljan-
ska c. 24a, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 15. Iz evidence sta-
tutov sindikatov se pravila izbrišejo z dnem
18. 12. 2002.

Št. 028-12/2002-3 Ob-84589
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, z dnem 18. 12.
2002, sprejme v hrambo statut z nazivom
“Statut Sindikalne organizacije S.I.B. d.d.” in
ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zap. št. 284 za sindikat z imenom: Sindikal-
na organizacija S.I.B. d.d., kratico: /, ma-
tično številko: 1160125 in sedežem: Čopo-
va 38, Ljubljana.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-66/02-7 Ob-84207
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 12.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-

1. Za začasnega zastopnika stranki
Javornik Dominiku, roj. 21. 7. 1970, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Ulica bratov Učakar 86, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija družb Era, trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, Velenje (v nadaljevanju:
Era), in Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj (v
nadaljevanju: Petlja), na eni strani ter Era
Petlja, trgovina, storitve, d.o.o., Ob Dravi
3a, Ptuj (v nadaljevanju: Era Petlja), na dru-
gi strani skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z ustanovitvi-
jo družbe Era Petlja s strani družb Era in
Petlja, s čimer sta slednji pridobili možnost
izvajanja skupnega nadzora nad družbo Era
Petlja.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na upoštevnem tr-
gu (trgovina na drobno z izdelki za vsakda-
njo rabo) je Urad ugotovil, da v zadevi pri-
glašene koncentracije ni izkazan resen sum
o neskladnosti koncentracije s pravili kon-
kurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-67/02-5 Ob-84208
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 12.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija družb Era, trgovina z živilskimi in
neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, Velenje (v nadaljevanju:
Era), in Disgro, trgovinsko podjetje,
d.o.o., Orehovlje 1, Miren (v nadaljeva-
nju: Disgro), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Dis-
gro s strani družbe Era, s čimer je slednja
pridobila možnost izvajanja nadzora nad dru-
žbo Disgro.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na upoštevnem tr-
gu (trgovina na debelo z izdelki za vsakda-
njo rabo) je Urad ugotovil, da v zadevi pri-
glašene koncentracije ni izkazan resen sum
o neskladnosti koncentracije s pravili kon-
kurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-68/02-5 Ob-84209
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 12.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije iz-
dal odločbo, v kateri je skladno s tretjim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Era, trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova
10, Velenje (v nadaljevanju: Era), in Avto-
servis Gorica, servisne storitve, trgovina,
tehnični pregledi, d.d., Vojkova cesta 49,
Nova Gorica (v nadaljevanju: Avtoservis
Gorica), skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža delniške družbe Avtoser-
vis Gorica s strani družbe Era, s čimer je

slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Avtoservis Gorica.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu trgovine na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, ter na trgu vzdrževanja in po-
pravil osebnih vozil je Urad ugotovil, da v
zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-70/02-5 Ob-84210
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 17.
12. 2002 na podlagi priglasitve koncentra-
cije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ura-
dni list RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb Era, trgovina z ži-
vilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Ve-
lenje, Prešernova 10, Velenje (v nada-
ljevanju: Era), in Potrošnja trgovsko po-
djetje d.d., Cesta Borisa Kidriča 1, Za-
gorje ob Savi (v nadaljevanju:
Potrošnja), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Po-
trošnja s strani družbe Era, s čimer je sled-
nja pridobila možnost izvajanja nadzora nad
družbo Potrošnja.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na upoštevnem tr-
gu (trgovina na drobno z izdelki za vsakda-
njo rabo) je Urad ugotovil, da v zadevi pri-
glašene koncentracije ni izkazan resen sum
o neskladnosti koncentracije s pravili kon-
kurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-83/02-5 Ob-84211
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 17. 12.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija družb Energygor, ravnanje z od-
padki, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju:
Energygor), in Opte Ptuj, proizvodno, tr-
govsko in svetovalno podjetje, d.o.o.,
Žabjak 1, Ptuj (v nadaljevanju Opte),
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Op-
te s strani družbe Energygor, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Opte.

Na podlagi podatkov iz priglasitve, dru-
gih dostopnih podatkov ter iz značilnosti po-
nudbe in povpraševanja na trgu trgovine na
debelo z ostanki in odpadki ter na trgu pro-
izvodnje strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo je Urad
ugotovil, da v zadevi priglašene koncentra-
cije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-36/2002-22 Ob-84261
Urad RS za varstvo konkurence je 17.

12. 2002 v zadevi priglašene koncentracije
podjetij Telemach, družba za komunika-
cijske storitve d.o.o., Vojkova 74, Ljub-
ljana, in kabelsko-razdelilnega sistema
Vir-Dob-Domžale v lasti Zavoda kabel-
ska televizija Vir, Dob, Domžale, Šara-
novičeva 19, 1230 Domžale, sprejel
odločbo kot sledi iz izreka v nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentracij podjetij
Telemach in KRS Vir – Dob – Domžale ne
nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili
konkurence, če bodo izpolnjene dodatne
obveznosti in pogoji iz druge točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

– podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrez-
no organizacijsko in računovodsko ločitev,
ki bo na eni strani omogočila delitev prihod-
kov, odhodkov in stroškov po opravljanju
posameznih storitev, ki jih nudi preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema, in deli-
tev prihodkov, odhodkov in stroškov v po-
vezavi z upravljanjem kabelsko-komunika-
cijskega sistema na drugi strani.

– podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot ve-
ljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-ko-
munikacijskih sistemih, s katerimi upravlja
samo oziroma s katerimi upravlja družba,
nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na
katerih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mo-
ra sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS
in v dnevniku, ki izhaja na celotnem obmo-
čju Republike Slovenije. Podjetje Telemach
mora Uradu hkrati posredovati natančne po-
datke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja.

– podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,
če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje, na
kabelsko-komunikacijskih sistemih, s kateri-
mi upravlja samo oziroma s katerimi upravlja
družba, nad katero Telemach izvršuje nad-
zor, in na katerih je hkratno opravljanje obrav-
navanih storitev s strani dveh ali več ponudni-
kov tehnično izvedljivo, Podjetje Telemach
mora sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS in
v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije. Podjetje Telemach mo-
ra Uradu hkrati posredovati natančne podat-
ke o tehnični usposobljenosti omrežja za na-
men izpolnitve obravnavanega pogoja.

– podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
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dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

– podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v roku osmih dni, Urad obve-
stiti o vsaki prejeti ponudbi s strani drugih
ponudnikov in/ali zavrnitvi možnosti za po-
nujanje storitev iz druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-79/2002-3 Ob-84348
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

18. 12. 2002 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999;
ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentra-
cij podjetij Telemach družba za komuni-
kacijske storitve d.o.o., Vojkova cesta 78
(Telemach), in KRS – kabelsko razdelilni
sistem Velenje, d.d., Prešernova 8, 3320
Velenje (KRS Velenje), izdal sklep o uvedbi
postopka presoje skladnosti koncentracij s
pravili konkurence. Podjetje Telemach bo z
nakupom KRS Velenje pomembno povečalo
svoj obstoječi kabelsko komunikacijski si-
stem. Lastnik omrežja, ki hkrati preko njega
nudi tudi storitve, je v bistveno boljšem polo-
žaju od svojih konkurentov na trgih nudenja
teh storitev. Koncentracija je podrejena do-
ločbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede
skladnosti s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-84215
V skladu s 454. členom Zakona o gospo-

darskih družbah in na podlagi sklepa skupšči-
ne družbe Salco Pohištvo Izvoz Uvoz d.o.o.
Ljubljana, Koprska 94, Ljubljana, z dne 28.
12. 2001 direktor družbe Salco d.o.o., vpisa-
ne v sodni register Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani pod vložkom 1/25202/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini

157,988.000 SIT se zaradi prevelikega ob-
sega kapitala glede na dejavnosti družbe zni-
ža za znesek 113,374.000 SIT tako, da
osnovni kapital družbe znaša 44,614.000 SIT.

preštevalca glasov pa Danila Korena in Jože-
ta Cemiča.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejetje sprememb ter

dopolnitev statuta družbe.
Predlogi sklepov:
3.1. Spremeni se 2.3. točka statuta, ki

se na novo glasi: »Sedež družbe je: Dolenje
Mokro Polje 40, Šentjernej«.

3.2. Spremeni se 7.4. točka statuta, ki
se na novo glasi: »Skupščina se skliče vsaj
mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem
listu RS, v katerem se navede dnevni red, ter
kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skup-
ščine se ob sklicu obvezno najavi«.

4. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlogi sklepov:
4.1. Zaradi spremembe lastninske struk-

ture, skupščina razreši članici nadzornega
sveta Natašo Mahne in Darinko Jagarinec.

4.2. Za člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delničarjev se izvoli Matjaž Satler in
Urban Golob, oba za mandatno obdobje
dveh let od dneva izvolitve na skupščini.
Skupščina se seznani z imenovanjem člana
nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je potrebno deponirati v
tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi
svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni
obliki, najkasneje do vključno 28. 1. 2003.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za 5. skupščino družbe
je delničarjem na vpogled pri direktorju dru-
žbe ali pri vodji ekonomskega sektorja dru-
žbe in sicer vsak delovni dan od objave skli-
ca skupščine, do dneva zasedanja skupšči-
ne, od 8. do 9. ure.

Delničarje vabimo, da utemeljene nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omo-
gočijo pravočasno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno se-
stala eno uro kasneje, z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

Kremen d.d. Novo mesto
uprava

Ob-84359
Na podlagi 29. člena Statuta družbe GA,

gospodinjski aparati d.d., sklicujem

4. skupščino
družbe GA, gospodinjski aparati d.d.,

ki bo 27. 1. 2003 ob 14.30, na sedežu
notarke Nade Kumar, Slovenska 56, 1000
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev redne skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-
lovnih teles.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

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

Ob-84263
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
družbenika, sprejetega na skupščini družbe
z dne 1. 12. 2002, direktor družbe Šumber-
gar d.o.o., Ljubljana, Vaška pot 1a, ki je
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani pod vl. št. 1/9930/00 in ma-
tično številko 5463394, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

7,000.000 SIT se zmanjša nominalno za zne-
sek 4,000.000 SIT, tako da znaša po zma-
njšanju osnovni kapital družbe 3,000.000 SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Šumbergar d.o.o.
direktor

Št. 01-20021819 Ob-84403
Uprava družbe Splošno gradbeno podje-

tje Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 15,
Trbovlje, skladno s prvim odstavkom 350.
člena ZGD objavlja, da je skupščina na svoji
seji dne 30. 8. 2002 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi umika 51.535 lastnih delnic po

nominalni in emisijski vrednosti 1.000 SIT za
posamezno delnico, iz dosedanjih
202,002.000 SIT na 150,467.000 SIT
osnovnega kapitala.

Upniki katerih terjatve so nastale pred ob-
javo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v register in bodo svoje terjatve prija-
vili v roku 6 mesecev od objave tega sklepa,
bodo dobili ustrezno zavarovanje, kolikor ne
bodo mogli biti poplačani.

Skladno s sprejetim sklepom upnike opo-
zarjamo na pravico prijave svojih terjatev.

SGP Zasavje Trbovlje d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin

Ob-84308
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kre-

men d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto, ter 283. člena Zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje uprava družbe

5. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,

ki bo v četrtek dne 30. 1. 2003 ob 10.
uri v sejni sobi družbe Kremen, na Topliški
cesti 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev navzočnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Matjaža Satlerja, za
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1/a za predsedujočega skupščine se
imenuje: dr. Matej Penca, za člane verifika-
cijske komisije se imenujeta: Andrej Brilly in
Simon Zgonc.

1/b Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Predlog sprememb in dopolnitev sta-

tuta GA d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo
Statuta družbe GA, gospodinjski aparati, d.d.

3. Ugotovitveni sklep.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: ugotovi se, da je bil
sprejet sklep o spremembi firme ter sedeža
družbe GA, gospodinjski aparati d.d. ter spre-
menjena dejavnost družbe kar že vsebuje
besedilo statuta družbe GA, gospodinjski
aparati d.d., ki je priloga sklepov.

Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničijo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo sporočijo upravi najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo,
ki vsebuje predložitev potrdil o številu delnic.
Prijava je pravočasna, če je naslovljena na
sedež družbe do poteka dne 23. 1. 2003.

Število glasov posameznega delničarja
določijo glasovi z delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi, v njegovi lasti 3 dni pred zase-
danjem skupščine.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
potrdijo svojo udeležbo v enakem roku, kot
velja za delničarje s predložitvijo pooblastila.

Gradivo za skupščino vključno s predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta družbe
s predlogi sklepov je na vpogled vsem delni-
čarjem, vsak delovni dan od 9. do 12. ure v
tajništvu družbe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponoven sklic skupščine z ena-
kim dnevnim redom, dne 28. 1. 2003 ob
14.30 na istem kraju, taka skupščina pa
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

Uprava družbe GA,
gospodinjski aparati d.d.

mag. Primož Penca
predsednik uprave

Ob-84405
Direktor družbe Adria Capital Koper, fi-

nančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

sedmo skupščino
delniške družbe Adria Capital Koper,

d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 1. 2003 ob 13. uri v

Kopru na Pristaniški 8, v 5. nadstropju, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se imenuje Uroš Kovač, za preštevalko
glasov pa Maša Miloš. Vabljeni notar je Dra-
vo Ferligoj.

2. Seznanitev skupščine z odstopom
predsednika in člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopom Janka Čevke in imenuje za člana
nadzornega sveta Fabia Hrvatina z dnem
skupščine za dobo štirih let.

Pravico sodelovanja in odločanja na skup-
ščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo ude-
ležbo na skupščini v skladu z 9.4.3 točko
statuta družbe Adria Capital Koper, d.d. pisno
prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino.

Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime, priimek, naslov,
rojstne podatke oziroma firmo in sedež poo-
blastitelja in pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled vsak delov-
ni dan na sedežu družbe Adria Capital Ko-
per, d.d., Koper, Pristaniška 8, od 27. 12.
2002 do 30. 1. 2003.

Adria Capital Koper, d.d.
direktor Janez Lenarčič

Ob-84406
Uprava družbe na podlagi 26. člena Sta-

tuta družbe sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring in

notranja oprema, Sevnica,
ki bo v četrtek 30. 1. 2003 ob 12.30, na

sedežu družbe na Savska cesti 13 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca gla-
sov pa se določita Alenka Tomažin in Matjaž
Starič. Skupščini prisostvuje notar Alojz Vidic.

2. Pogojno povečanje osnovnega kapita-
la družbe s stvarnimi vložki.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se pogojno poveča za 240,000.000 SIT s
stvarnimi vložki, ki jih predstavljajo terjatve
upnikov.

Za povečani osnovni kapital v znesku
240,000.000 SIT se izda 240.000 nava-
dnih imenskih, nematerializiranih delnic dru-
žbe Stilles d.d., z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za posamezno delnico.

Po izvršenem povečanju znaša osnovni
kapital družbe 710,882.000 SIT.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo predlagana prisilna poravnava pravno-
močno potrjena.

2. Seznanitev skupščine s članom NS, ki
je predlagan s strani sveta delavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
je za člana NS s strani delavskega sveta ime-
novan Bojan Lekše od 2. 9. 2002 dalje, z
mandatom 4 let.

Gradivo za dnevni red, s predlogi sklepov
za skupščino, je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe, Savska cesta 13,
Sevnica v tajništvu uprave, in sicer vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure od dneva objave
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Glasovalno pravico na seji skupščine ima-
jo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na podlagi podatkov Klirinško depotne dru-
žbe na dan 27. 1. 2003.

Stilles d.d.,
Inženiring in notranja oprema,

Sevnica
uprava

Aleksander Hatlak

Ob-84662
Na podlagi 23. člena Statuta delniške dru-

žbe Grad Prestranek uprava sklicuje

sedmo redno skupščino
delniške družbe Grad Prestranek,
ki bo dne 28. 1. 2003 ob 15. uri v pro-

storih delniške družbe Grad Prestranek, Na
gradu 9, 6258 Prestranek.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje

dr. Florjan Zorin,
– za preštevalca glasov se imenujeta Ja-

nez Dedek in Gisela Pantelič,
– za notarja se imenuje Darko Jerše.
2. Potrditev predlaganega dnevnega re-

da zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red 7. zasedanja skupščine.
Dnevni red skupščine:
1. Imenovanje revizorja računovodskih iz-

kazov za leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovod-

skih izkazov za leto 2001 se potrdi revizor-
sko družbo Audit, d.o.o.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe za poslovno leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta po 274.a členu ZGD.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju
izgub.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba iz leta
2001 v znesku 26,928.522,47 SIT in izgu-
be iz preteklih let v znesku 32,536.604,12
SIT se pokrije iz rezerv v znesku
20,123.435,02 SIT, dobička iz preteklih let
7,526.887,30 SIT ter v breme sestavin kapi-
tala v znesku 31,814.816,15 SIT.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe pode-
ljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za delo v letu 2001.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: na podlagi pisne izjave o
odstopu članov nadzornega sveta preneha
mandat naslednjim članom: Vid Bevk, Milan
Lovrenčič, Edvard Štavar. Izvolijo se novi čla-
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ni nadzornega sveta: Miha Zupanc, Andrej
Cimerman, Tomaž Hubej, Josip Vidic in Av-
guštin Vidmar.

6. Preoblikovanje družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o preo-

blikovanju družbe v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

7. Imenovanje revizorja računovodskih iz-
kazov za leto 2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 2002 se potrdi revizor-
sko družbo Audit, d.o.o.

8. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe za poslovno leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta po 274.a členu ZGD.

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
so na vpogled na sedežu družbe Grad Pre-
stranek, d.d., v tajništvu družbe vsak delav-
nik od 10. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti po-
dani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedežu
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji osebno ali po svojih
pooblaščencih oziroma zakonitih zastopni-
kih, če svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo upravi družbe najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri ni sklepčna, se opra-
vi nova seja skupščine istega dne, v istih
prostorih pol ure kasneje z istim dnevnim
redom, na kateri se veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Grad Prestranek, d.d.
uprava družbe

Objava sklepov skupščin
Ob-84338

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99),
pravil Ljubljanske borze in določb sklepa o
podrobnejši vsebini in načinu objave sporo-
čil javnih družb, družbe INTES Mlin in teste-
nine d.d. Maribor, Meljska cesta 19 objavlja

obvestilo o izvedeni 6. seji skupščine
delniške družbe INTES d.d. in sprejetih

sklepih ter o spremenjenem načinu
obveščanja delničarjev

Skupščina družbe je potekala v torek, dne
17. 12. 2002 na sedežu družbe. Skupščine
so se udeležili delničarji in pooblaščenci, ki
so imeli 321.404 delnice, kar je predstavlja-
lo 58,44% osnovnega kapitala družbe.

S potrebno večino glasov so bili sprejeti
naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

Sprejeti sklep: za predsednika skupščine
se imenuje Silvo Kovačič, za predsednika
verifikacijske komisije se imenuje Martič Du-
šan, za preštevalki glasov pa Marjana Vindiš
in Marija Novak. Notar na skupščini bo Stani-
slav Bohinc.

2. Pripojitev družbe Žito Mlini d.o.o. Ljub-
ljana, Šmartinska 154 k družbi INTES Mlin in
testenine d.d. Maribor, Meljska cesta 19.

Sprejeti sklep: poda se soglasje k dne
18. 7. 2002 sklenjeni pogodbi o pripojitvi
družbe Žito Mlini d.o.o. Ljubljana, Šmartin-
ska 154 k družbi INTES Mlin in testenine
d.d. Maribor, Meljska cesta 19 in dne 11.
11. 2002 sklenjenemu dodatku k tej pogod-

bi, z vsebino kot izhaja iz sklenjene pogodbe
in dodatka, pregledane s strani pripojitvene-
ga revizorja.

Zaradi uresničitve pravice imetnikov po-
slovnih deležev družbe Žito Mlini d.o.o.(pre-
vzete družbe) do zamenjave teh deležev za
delnice družbe INTES mlin in testenine d.d.
(prevzemne družbe) se v postopku pripojitve
prevzete družbe k prevzemni družbi izvede
povečanje osnovnega kapitala družbe INTES
mlin in testenine d.d. z izdajo novih delnic.

Firma izdajatelja delnic je: INTES Mlin in
testenine d.d. Maribor, Meljska cesta 19.

Osnovni kapital družbe INTES Mlin in te-
stenine d.d., ki znaša po stanju na dan spre-
jema tega sklepa 549,982.000 SIT, se na
podlagi tega sklepa poveča v skupnem no-
minalnem znesku za 1.968,212.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po pripojitvi znaša
2.518,194.000 SIT in je razdeljen na
2,518.194 delnic z nominalno vrednostjo
ene delnice 1.000 SIT.

Za nominalni znesek povečanega osnov-
nega kapitala družbe INTES Mlin in testenine
d.d. naveden v drugem odstavku tega skle-
pa, se izda 1,968.212 navadnih imenskih,
prosto prenosljivih delnic družbe INTES Mlin
in testenine d.d. z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT.

Značilnosti novo izdanih delnic so:
– delnice se glasijo na ime,
– delnice so navadne, prosto prenosljive,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

pri upravljanju družbe,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

na dobičku (dividenda),
– imetnikom dajejo pravico do ustrezne-

ga dela preostalega premoženja po likvidaci-
ji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev skladno z določ-
bami zakona.

Na podlagi tega sklepa, novo izdane delni-
ce družbe sodelujejo v dobičku celega po-
slovnega leta, v katerem je bil ta sklep sprejet.

Skupni emisijski znesek po tem sklepu
novo izdanih delnic družbe INTES Mlin in
testenine d.d. se določi na podlagi opravlje-
ne zamenjave poslovnih deležev za delnice
prevzemne družbe, po menjalnem razmerju
kot je bilo ugotovljeno za potrebe postopka
združitve družb ter znaša 0,512 enote po-
slovnega deleža družbe Žito Mlini d.o.o. (v
znesku 1.000 SIT) za eno navadno delnico
družbe INTES Mlin in testenine d.d.

Kadar razmerje, v katerem se zamenjajo
delnice prevzemne družbe za poslovne dele-
že prevzete družbe, ni enako eni ali več del-
nic prevzemne družbe za eno enoto poslov-
nega deleža prevzete družbe, se delničar-
jem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z us-
treznim številom enot poslovnih deležev
prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo šte-
vilo delnic prevzemne družbe, zagotovi de-
narno doplačilo. Pri tem je znesek denarne-
ga doplačila sorazmeren 1.394 SIT za eno
enoto poslovnega deleža prevzete družbe.

Upravičenci do vpisa ter pridobitve del-
nic, izdanih po postopku povečanja osnov-
nega kapitala družbe po tem sklepu, so vsi
družbeniki družbe Žito Mlini d.o.o., ki bodo
na presečni dan, ko se izvede zamenjava
poslovnih deležev za delnice, imeli deleže v
družbi. Status upravičenca do vpisa potre-
bnega števila delnic družbe, ki se prevzema,
se ugotavlja po vpisu v sodni register.

Na podlagi tega sklepa ter v skladu z
določbami sklenjene Pogodbe o pripojitvi in
aneksa k tej pogodbi, bo vsak upravičenec
za vsakih 0,512 enot poslovnega deleža (v
nominalni vrednosti 1.000 SIT) družbe Žito
Mlini d.o.o. prejel eno novo izdano delnico
družbe INTES Mlin in testenine d.d. z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala družbe IN-
TES Mlin in testenine d.d. prične veljati z
dnem vpisa tega sklepa o povečanju v sodni
register.

Za prilagoditev določb statuta družbe, v
skladu s sprejetimi spremembami in dopolni-
tvami statuta INTES Mlin in testenine d.d. in
vpis v sodni register po dejanskem poveča-
nju osnovnega kapitala družbe, ki bo izvede-
no na podlagi ter v skladu s tem sklepom,
prav tako tudi za spremembo firme v Žito
INTES, živilska industrija d.d. Maribor, Melj-
ska cesta 19, skrajšano ime Žito INTES d.d.
in spremembo dejavnosti, pooblašča skup-
ščina nadzorni svet družbe.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Sprejeti sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlaganem
besedilu.

4. Popravek sklepa št. 2, sprejetega na
skupščini družbe dne 27. 8. 2002.

Sprejeti sklep: prvi odstavek sklepa št. 2,
sprejetega na skupščini družbe dne 27. 8.
2002, ki se je glasil:»Izguba iz poslovnega
leta 2001 v višini 153,087.842,81 SIT se
pokrije iz splošnega prevrednotovalnega po-
pravka kapitalskih rezerv v višini
8,320.560,20 SIT in splošnega prevredno-
tovalnega popravka kapitala v višini
144,767.282,61 SIT«, se spremeni in se
pravilno glasi: »Izgubo iz poslovnega leta
2001 v višini 153,087.842,81 SIT, naj se
pokrije iz splošnega prevrednotovalnega po-
pravka osnovnega kapitala«.

Drugi odstavek sklepa ostane v veljavi
nespremenjen.

V skladu s spremembami statuta družbe-
na na tej skupščini, bo družba odslej obve-
ščala delničarje o pomembnih dogodkih pre-
ko sistema elektronskega obveščanja Ljub-
ljanske borze d.d. – skrajšano SEO-net, ob-
vestila o sklicu skupščin pa bo objavljala v
dnevniku Večer.

INTES Mlin in testenine d.d., Maribor
predsednik skupščine

Kovačič Silvo

Izvršbe in
zavarovanja

Z 02/00115 IZ-21783
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Slavka Kečka, pod opr. št. SV
209/01 z dne 19. 8. 2002 in sklepa sodi-
šča opr. št. Z 02/00115 z dne 21. 8. 2002,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce Posojilnice bank Zila, registrirane zadru-
ge z omejenim jamstvom, Beljak, Avstrija, do
dolžnika 1. Sahitaj Čerima in 2. Sahitaj Bran-
kice, oba iz Ankarana, Cahova 12, na podla-
gi povratno kreditne pogodbe z dne 9. 8.
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2002, št. 6.057.681, v višini 10.000 EUR,
kar znaša v tolarski protivrednosti 2,280.000
SIT, pri čemer so obresti, zapadlost terjatve,
roki, stroški in ostali pogoji razvidni iz nave-
denega sporazuma, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
dvosobno stanovanje, št. 12, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske hiše – bloka Ca-
hova 12, Ankaran, stoječe na parc. št.
1363/16, prip. vl. št. E 24, k.o. Oltra in
obsega kuhinjo, dve sobi, hodnik, WC, ko-
palnico in klet, ki je last Čerima Sahitaja, na
podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne 16.
6. 1992 in aneksa z dne 20. 2. 1995, oboje
sklenjeno z Luko Koper, d.o.o.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2002

Z 2002/01694 IZ-18930
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01694 z dne 4. 10. 2002,
je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 56,28 m2, ki
se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stav-
be na Nanoški ulici 30 (prej Lajkovška ul. 30)
v Ljubljani in obsega dve sobi, kuhinjo, ko-
palnico z WC-jem, predsobo, balkon in
shrambo št. 3 v kleti stanovanjskega bloka, s
pripadajočim solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah stavbe, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 93/92 z dne 27.
3. 2002, sklenjene s prodajalcem Gradbe-
nim podjetjem Grosuplje, s prepovedjo odtu-
jitve in obremenitve, z dnem 4. 10. 2002
zarubljeno v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 33.540 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kre-
dita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

In 01/01104 IZ-21764
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
01/01041 je bil dne 26. 10. 2001 opravljen
v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Franko-
panska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja št.
20, v izmeri 33,68 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše, Ul. Iga Gru-
dna 5 v Ljubljani, last dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne
16. 10. 2002, opr. št. In 01/01104, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr.
št. In 01/01041, na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2002

Z 2002/00243 IZ-21768
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00243 z dne 15. 11.
2002, je bilo trisobno stanovanje v bloku na
Hošiminhovi 9 (sedaj Vojkova 85) v Ljubljani,
v izmeri 78,80 m2, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stavba
stoji in funkcionalnem zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah, ki je last

zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 57 z dne 4. 11. 1991, sklenjene
med PTT Podjetje Ljubljana p.o., Cigaletova
15, kot prodajalcem in zastaviteljico kot kup-
cem, s prepovedjo odtujitve in obremenitve,
z dnem 18. 10. 2002 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2002

Z 2002/00820 IZ-19036
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št.
SV 731/2002 z dne 2. 8. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00820 z dne
9. 10. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
dvoinpolsobno stanovanje št. 19, v IV. nad-
stropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Kamniška ul. 50, v izmeri 64,72 m2 in pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe
na parc. št. 40, k.o. Koroška vrata, ki je last
zastaviteljev Štefanije in Branislava Kovjani-
ča, oba stan. Kamniška ul. 50, Maribor, vsa-
kega do 1/2 celote, na osnovi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 156/215-92 z dne 24. 8.
1992, v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska
140, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 22.050 EUR s pp, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan plačila oziroma izterjave.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2002

Z 2002/00907 IZ-19038
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora št. SV
933/2002 z dne 23. 8. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00907 z dne 9.
10. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega
stanovanja št. 4, v I. nadstropju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Veluščkova 1/c,
v izmeri 47,60 m2, balkon v izmeri 0,80 m2,
kletni prostor št. 4, v izmeri 5,40 m2 in pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe
na parc. št. 517, k.o. Maribor Grad, ki je v
celoti last dolžnice-zastaviteljice na osnovi
prodajne pogodbe z dne 23. 7. 2002 in št.
332/91 z dne 26. 11. 1991, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, v vi-
šini 22.040 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2002

Z 2002/00746 IZ-21779
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Marka Finka iz Celja št. SV 629/02 z
dne 18. 7. 2002, s sklepom o zavarovanju
opr. št. Z 2001/00746 z dne 19. 9. 2002,

odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, dvoinpolsobnega stanova-
nja št. 119, v pritličju stanovanjskega objekta
v Mariboru, Stantetova ul. 14, zgrajenega na
parc. št. 932/1, k.o. Spodnje Radvanje, v
izmeri 76,50 m2 in kletne shrambe št. 119,
velikosti 5,70 m2 ter atrija v velikosti 39,80
m2, s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2 celote, na osnovi kupoprodajne pogod-
be z dne 27. 6. 2002, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, v višini 35.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2002

Z 62/2001 IZ-21781
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okraj-

nega sodišča v Radovljici opr. št. Z 62/2001
z dne 10. 7. 2002 je bila nepremičnina,
poslovni prostor v medetaži z oznako E.2. v
izmeri 481 m2, v poslovnem Centru Lesce,
objekt E, ki se nahaja v objektu zgrajenem
na parc. št. 14/3 in 501/2, vpisanih pri vl.
št. 1424, k.o. Hraše (poslovnemu prostoru
pripada tudi sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču objekta,
v katerem se nahaja), ki je last dolžnika in
zastavitelja EMX, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Lesce, Finžgarje-
va 5, na podlagi originalne kupoprodajne po-
godbe o nakupu poslovnega prostora v Cen-
tru Lesce, sklenjene dne 17. 6. 1999 med
Gepard Radovljica, d.o.o., Železniška cesta
6, Lesce, kot prodajalcem in dolžnikom in
zastaviteljem kot kupcem, zarubljen v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
znesku 350.000 ATS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 12. 2002

Z 02/00159 IZ-21770
Na podlagi sklepa opr. št. Z 02/00159,

ki ga je dne 28. 11. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu, je bila ustanovlje-
na na nepremičninah, ki nista vknjiženi v zem-
ljiško knjigo, in sicer:

– dvoinpolsobnem stanovanju št. 8-5-2,
v izmeri 60,81 m2, v osmem stopnišču in
petem nadstropju trgovsko poslovnega sta-
novanjskega objekta B in C – Zeleni dvor, ob
Savski cesti v Ljubljani, s pripadajočim klet-
nim prostorom v izmeri 2,92 m2 in parkirnim
mestom v garažni kleti ter s pripadajočim
sorazmernim delom skupnih prostorov, de-
lov in naprav celotne stavbe in funkcionalne-
ga zemljišča, ki je last Simona Hribernika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 566/2001,
sklenjene dne 30. 3. 2001, s prodajalcem
SGP Kraški zidar, d.d., Sežana, in

– garsonjeri št. 13, v izmeri 28,08 m2, v
prvem nadstropju desno, stanovanjskega
bloka D-3/2, v stanovanjski soseski MS-6
Slape, stoječega na parc. št. 576 in 577/1,
obe k.o. Slape, ki je last zastaviteljic Hriber-
nik Katje in Hribernik Jere, za vsako do
1/2, na podlagi darilne pogodbe z dne
13. 9. 1995, sklenjene z darovalko Predi-
kaka Mihaelo, stan. Prisoje 42, Prevalje,
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
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tria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 146.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 11. 2002

Z 01/00039 IZ-22500
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00039,

ki ga je dne 5. 12. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu, je bila ustanov-
ljena na dolžniku lastni nepremičnini, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stano-
vanju z oznako A 1.2 v velikost 24,30 m2, s
pripadajočo kletno shrambo K.A. 1.2. v ve-
likosti 4,40 m2 in parkirnim mestom št. 3 v
kletnih prostorih objekta v velikosti 11 m2,
ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem
objektu Slape, zgrajenem na parc. št. 707,
k.o. Slape, in ki so v celoti last dolžnika, na
podlagi pogodbe št. N-50-99-0162/00,
sklenjene dne 12. 4. 1999 s prodajalcem
Rudis, poslovno združenje za inženiring in
izgradnjo objektov, d.d., Trbovlje, Trg revo-
lucije 25b, Trbovlje, zastavna pravica v ko-
rist upnice Probanke, d.d., Maribor, Go-
sposka 23, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 34,500.000 SIT s pp in
20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 12. 2002

Z 02/00056 IZ-15123
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00056, ki ga je dne 9. 7. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 30, v IV. nad-
stropju večstanovanjske hiše na naslovu Ja-
vornik 60, Ravne na Koroškem, v skupni
izmeri 59,90 m2, ki je last dolžnice Marte
Benetik, Volkermarkter st. 4, Eberndorf, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 31 z dne 17. 9. 1993, sklenjene
med prodajalcem TP Nama Ljubljana, d.o.o.
in kupcem Marto Glavica, zastavna pravica v
korist upnice Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 903.305,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 7. 2002

Z 17/2002 IZ-21027
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu opr. št. Z 17/2002 z dne 15. 11.
2002, je bila v zadevi zavarovanja upnika
Hypo leasing, podjetje za financiranje
d.o.o., Ul. OF 12, Ljubljana in dolžnika An-
dreja Fendija, Obirska 14/a, Ljubljana, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnika v
znesku 242.260,80 EUR s pripadki zarub-
ljene na naroku dne 15. 11. 2002 nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer apartma št. 25 v izmeri 24 m2, ki se
nahaja v mansardi objekta A6, stoječem na
parc. št. 914, k.o. Bovec, s pripadajočo
shrambo, v Kaninski vasi, ki je last dolžnika
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 11. 4. 1997 med Jožetom Janežem iz
Tolmina, Dijaška 12, kot prodajalcem in dol-
žnikom kot kupcem.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 11. 2002

Z 2002/000120 IZ-20608
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnika RS,
MF, DU Ljubljana, ki ga zastopa Državno

pravobranilstvo, Ljubljana, Trdinova 4/IV,
proti dolžnici Šemrov Sabini, Ljubljanska c.
1, Vrhnika, zaradi vpisa zastavne pravice na
nepremičnini sklenilo:

na podlagi overjenega in izvršljivega dol-
govnega seznama zaostalih obveznosti iz na-
slova davkov in prispevkov po stanju na dan
31. 8. 2001, se zaradi zavarovanja izvršljive
terjatve upnika RS, MF, DURS, DU Ljubljana,
proti dolžnici Šemrov Sabini, Vrhnika, Ljubljan-
ska c. 1, in sicer glavnice v znesku 848.736
SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1. 9.
2001 do plačila stroškov tega predloga v zne-
sku 16.350 SIT ter vseh nadaljnjih izvršilnih
stroškov, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva izdaje sklepa do plačila, se na podla-
gi 12. člena ZIZ dovoli zavarovanje z rubežem
nepremičnin dolžnice Sabine Šemrov, Ljub-
ljanska c. 1, Vrhnika, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, in sicer mansardnega dvosobnega
stanovanja št. 1, na naslovu Ljubljanska c. 1,
Vrhnika in na teh zarubljenih nepremičninah
pridobi upnik RS, MF, DURS, DU Ljubljana,
zastavno pravico v poplačilo svoje terjatve ka-
tere glavnica znaša 848.736 SIT z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki teko od 1. 9. 2001
dalje do plačila in za izvršilne stroške v znesku
16.350 SIT, ter vseh nadaljnjih izvršilnih stro-
škov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki teko
od izdaje tega sklepa do plačila.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 7. 2002

IZ-84391
Z rubežnim zapisnikom z dne 13. 11.

2002 je bil v postopku pod opr. št. In
2002/00051, ki teče pri Okrajnem sodi-
šču v Črnomlju, opravljen rubež nepremič-
nine, stanovanja v prvem nadstropju s pod-
strešjem in srednjo kletjo stanovanjske stav-
be v Metliki, Ulica na trg 5, last Seke Šiljac
iz Metlike, Ulica na trg 5, na podlagi kupne
pogodbe z dne 14. 3. 1996, zaradi izterja-
ve terjatve upnice Republike Slovenije, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Novem mestu, v višini 1,273.786
SIT, ki jo dolguje dolžnica Šiljac Seka iz
Metlike, Ulica na trg 5, po sklepu o izvršbi
opr. št. In 2002/00051 z dne 22. 10.
2002, ki je bil izdan na podlagi izvršilnega
naslova overjenega seznama zaostalih ob-
veznosti iz naslova davkov in prispevkov po
stanju na dan 31. 7. 2002.

IZ-84394
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr.št. SV 1516/02 z dne 19.
12. 2002, je bilo zastavljeno trisobno sta-
novanje št. 10, v skupni izmeri 68,60 m2, v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Kranju,
Valjavčeva ulica 10, ki je last zastaviteljice
Marije Furlan, EMŠO 1410930505231,
Kranj, Valjavčeva ulica 10, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. S 2/88-75/93 z dne
26. 1. 1993 in aneksa št. 1 z dne 6. 11.
2002, sklenjene z Republiko Slovenijo, Mi-
nistrstvom za obrambo. Stanovanje je za-
stavljeno v korist upnice Volksbank – Ljud-
ska banka d.d., Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.100 EUR s pripadki.

IZ-84395
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora, opr. št. SV 1168/02 z dne 18. 12.

2002, je nepremičnina, stanovanje št. 13 v
skupni izmeri 65,90 m2, s pripadajočo klet-
no shrambo št. 13 v izmeri 5,10 m2, ki se
nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Ulica bratov Greifov 6, stoje-
če na parc. št. 1167, k.o. Pobrežje, last
zastavitelja Voja Ivaniševića, stan. Ul. bratov
Grefov 6, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene 7. 10. 2002 s kupcema
Katjo Petavs in Markom Štefanecem, zastav-
ljena v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 21.650 EUR s pripadki.

IZ-84396
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1183/02 z dne
18. 12. 2002, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 4, v skupni izmeri 48,67 m2,
ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše
Mariboru, Majeričeva ulica 8, stoječe na
parc. št. 1057/2, vpisani v vl. št. 2075,
k.o. Pobrežje, last zastaviteljice Draginje
Hraš, stan. Lackova cesta 251, Limbuš, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, skle-
njene dne 18. 11. 1991 s prodajalcem Svi-
la Storitve, podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino d.o.o., Maribor, Ob Dravi 6, za-
stavljena v korist upnika Karntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve do dolžnikov Petra Jugoviča,
stan. Vrazova ulica 46, Maribor in Ksenijo
Kerman, stan. Markovičeva ulica 13, Mari-
bor, v višini13.500 EUR s pripadki.

IZ-84397
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kra-
nja, opr. št. SV 2061/2002 z dne 17. 12.
2002 je bil nedoločen solastni delež nepre-
mičnine parc. 78/11, k.o. Bistrica, ki v na-
ravi predstavlja del pritličja stanovanjskega
objekta Prečna 1b, na parc. št. 78/11, k.o.
Bistrica, stopnišče v kletne prostore, kuhi-
nja s pomivalnicami in pripravljalnicami, ku-
hinjski office ter moške in ženske javne sa-
nitarije, vse v izmeri ca. 87,6 m2, last dolžni-
ka Kozomara MK, d.o.o., Stara Fužina, na
temelju kupne pogodbe, sklenjene pri no-
tarju Vojku Pintarju pod SV 1109/98 dne
22. 12. 1998, zastavljen, skupaj s prepo-
vedjo odsvojitve in obremenitve te nepre-
mičnine, v korist upnice Gorenjske banke
d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 50,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84404
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1033/02
z dne 19. 12. 2002, je bilo enosobno sta-
novanje št. 5 na podstrešju stan. hiše v Ulici
Štravhovih 34 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 925, k.o. Pobrežje ter obstoji iz sobe
15,90 m2, kuhinje 11,60 m2, shrambe
1,93 m2, kleti 4,40 m2, kar znaša skupaj
36,83 m2, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v večstanovanjski hiši in funkci-
onalnem zemljišču, pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 10. 1997 med
prodajalcem Stanovanjskim skladom obči-
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ne Maribor ter kupcema Shala Abedinom in
Shala Nado, zastavljeno v korist upnika
Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 63, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 190.000 EUR s pripadki napram dol-
žniku Shala Abedinu s.p.

IZ-84409
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljub-
ljane opr.št. SV 2201/02 z dne 18. 12.
2002, je bil poslovni prostor z oznako
PIS-4-1 v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju trgovsko poslovno stanovanjske-
ga objekta A ob Savski cesti – Zeleni dvor,
(objekt še ni vknjižen v zemljiško knjigo, je
pa zanj Upravna enota Ljubljana, Oddelek
za okolje in prostor ter premoženjske prav-
ne zadeve izdala pravnomočno lokacijsko
odločbo št. 351-423/98-06/SM-014 z dne
28. 9. 1998 in pravnomočno gradbeno do-
voljenje št. 351-1575/98-06/MS-015 z
dne 11. 2. 1999), ležečega na parc. št.
1419/7, 1419/8, 1419/3, 1419/4,
1419/5, 1419/9, 1419/6, 1421/12, vse
k.o. Zelena jama ter na parc. št. 2234/8,
k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja, družbe
Splošno gradbeno podjetje Kraški zidar
d.d., zastavljen v korist upnika Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarnih terjatev v višini
13,000.000 SIT in 10,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-84411
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je opr. št. SV 813/02 z dne 18. 12. 2002
je bilo stanovanje št. 7 v IV. nadstropju hiše
Cesta 1. maja 6, Hrastnik, ki je solastnina
Draga Pavlović, roj. 29. 1. 1955 in Ljubice
Jolič, roj. 21. 9. 1950, stanujoča Cesta 1.
maja 6, Hrastnik, na podlagi pogodbe z dne
25. 2. 2002, zastavljeno v korist upnika
Murn Antona, Kresnice 7, Zastavljalnica Li-
tija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,036.000 SIT s pripadki.

IZ-84412
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane opr. št. SV 1264/02 z dne 19.
12. 2002 je bilo dvosobno stanovanje šte-
vilka C 3 v objektu C na parc. št. 547/2 in
547/15, k.o. Črnuče, v I. nadstropju v izme-
ri 53,92 m2, kletna shramba številka C 3 v
kleti v izmeri 7,07 m2 in parkirno mesto št.
27 v kleti, last dolžnikov - zastaviteljev Nade
Bijelić in Milenka Bijelića na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 100-003-13, skle-
njene dne 21. 1. 1999 z Zil Inženiring d.d.,
Ljubljana in Fistro d.o.o. Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnice Posojilnice Bank Bil-
čovs – Hodiše – Škofiče, Bilčovs 33a, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 30.000 EUR s pripadki.

IZ-84413
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV – 4649/2002 z dne
19. 12. 2002 je bilo stanovanje z oznako
B.II.17 v izmeri 78,61 m2 v objektu B v II.
nadstropju stanovanjsko poslovne stavbe v

Ljubljani, Cesta na Brdo 67, in garaže št 56
v garažnem objektu v kleti, z oznako G-56,
pod objekti A-B-C-D v Ljubljani, Nova Grbi-
na, ob Cesti na Brdo, v solasti vsakega do
1/2, Uroša Ivanca, Sončna ulica 8, Murska
Sobota, in Aleksandre Lutar Ivanc, Tržaška
cesta 47, Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 12. 2002 sklenjene z
Eurowest, izvozno uvozno podjetje, d.o.o.,
zastavljeno v korist upnice Zveze bank, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000
EUR s pripadki.

IZ-84414
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra pod
opr. št. SV 471/2002 z dne 19. 12. 2002
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska 58,
Ljubljana, do dolžnika - zastavitelja First, fi-
nančne, računovodske in revizijske storitve,
d.o.o., Ulica talcev 1, 6000 Koper, to je
zavarovanje kredita v višini tolarski protivre-
dnosti 48.573 EUR obračunani po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan črpa-
nja, z obrestno mero, ki je sestavljena in
predstavlja vsoto Euribor-ja povečanega za
1,75 odstotni točki p.a. s pripadki in vseh
drugih stroškov, ki izhajajo iz tega pravnega
posla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravi-
ce in z zaznambo izvršljivosti na nepremični-
ni, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
poslovnem prostoru v I. nadstropju poslov-
nega objekta na naslovu Ferrarske 12 v
Kopru, v izmeri 73,75 m2, ki stoji na parceli
št. 1460, k.o. Koper, last dolžnika - zastavi-
telja do celote, vse v korist Abanke d.d.
Ljubljana, Slovenska 58.

IZ-84415
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 1149/02 z dne
18. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 5, v prvem nadstropju večstanovanjske
hiše v Ljubljani, Prvomajska ulica 15, na
parc. št. 180, k.o. Udmat, v skupni izmeri
50,21 m2, s shrambo v kleti in s solastnin-
skim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah večstanovanjske hiše,
last dolžnic in zastaviteljic Amalije Valentin-
čič, rojene 6. 11. 1958, prebivališče Vrh
pri Višnji Gori 29, ter Maje Valentinčič, roje-
ne 5. 8. 1980, prebivališče Vrh pri Višnji
Gori 29, na podlagi prodajne pogodbe skle-
njene dne 11. 5. 2000 z Alojzom Zagor-
cem, rojenim 20. 5. 1929, prebivališče
Ljubljana, Prvomajska ulica 15, zastavljeno
v korist upnika Slavka Šteblaja, rojenega
23. 5. 1967, prebivališče Ljubljana, Pre-
gljeva ulica 15, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 14.448 EUR v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem menjalniškem teča-
ju SKB banke d.d., Ljubljana, na dan plačila
z obrestmi in stroški.

IZ-84416
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1278/2002 z dne
16. 12. 2002 je poslovni prostor št. 8 v
izmeri 40,70 m2 v etaži C, objekta B v No-
vem mestu na Novem trgu v kareju L, pripi-

sanem pri vl. št. 1280 k.o. Novo mesto,
katerega lastnica je dolžnica ter zastavitelji-
ca ART optika d.d., Maribor, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe št. 86/92 z dne
23. 10. 1992 s prilogo, sklenjene s proda-
jalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
“Pionir” Novo mesto, Kettejev drevored 37,
Novo mesto, zastavljen v korist upnice Ban-
ke Koper d.d., skupaj s prepovedjo odsvoji-
tve in obremenitve, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pp.

IZ-84417
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. 1157/02 z
dne 18. 12. 2002 je bilo enosobno stano-
vanje št. 5, ki se nahaja v visokem pritličju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, na naslo-
vu Prištinska 18, v skupni izmeri 39,42 m2,
last zastavitelja Mladena Kušterja na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene dne
13. 12. 2002 z Jotanović Boškom kot pro-
dajalcem zastavljeno v korist upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.000 EUR, v SIT protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

IZ-84418
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1121/02
z dne 18. 12. 2002 so bili poslovni prostor
– lokal št. 9 z oznako A01PTPP09 v izmeri
69,86 m2, poslovni prostor – lokal št. 8 z
oznako A01PTPP08 v izmeri 113,52 m2,
pritlični prostor ob uvozni rampi desno z
oznako A01PTPP09/1 v izmeri 13,59 m2,
kletni prostor z oznako A01PTPP09/2 v
izmeri 25,20 m2, tri parkirna mesta v kletni
etaži, ki ležijo v vl. št. 2699, k.o. Vižmarje,
zastavljeni v korist upnika Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 200.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-84419
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz Tol-
mina, Brunov drevored 13, opr. št.
SV-776/2002 z dne 13. 12. 2002 je bilo
stanovanje št. 5, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Tolminu, Brunov dre-
vored št. 19 v skupni izmeri 69,40 m2, last
zastaviteljice Zvonke Bizjak, roj. 20. 10.
1956, Brunov drevored 19, Tolmin, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 362-7717/95,
sklenjene dne 4. 12. 1995 z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 25, zastavljeno v
korist upnika Hranilno kreditne službe Tol-
min p.o., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,300.000 SIT s pripadki.

IZ-84420
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1421/2002 z dne
18. 12. 2002 sta bila lokal št. 9 v izmeri
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172 m2, lamela C, v pritličju in kletni prostor
št. 1 v izmeri 72,30 m2 v lameli C poslovno
stanovanjskega objekta Radvanje I. v Mari-
boru ob Pohorski ulici, zgrajenega na par-
celah številka 1066, 1067/1, 1067/2 in
1068/1, katastrska občina Zgornje Radva-
nje, last zastavitelja Bračič Igorja, stanujo-
čega Rače, Ljubljanska c. 017, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 18-L9/00 z dne
31. 8. 2000, aneksa št. 1 z dne 10. 10.
2000 in aneksa št. 2 z dne 15. 5. 2001,
sklenjenih s Kograd gradnje d.o.o., Mari-
bor, kot prodajalcem, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pripadki in denarne terjatve v višini 160.000
EUR s pripadki.

IZ-84421
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote, SV 924/02 z dne
19. 12. 2002 je bilo stanovanje številka 22
v stanovanjski hiši na naslovu Vrtna ulica 6 v
Murski Soboti, ki leži na parceli številka
1024, vložek številka 3100, katastrske ob-
čine Murska Sobota, v skupni izmeri 57,21
m2 ter sestoji iz kuhinje, dveh sob, hodnika,
kopalnice, shrambe, balkona in drugih pro-
storov in je last dolžnika in zastavitelja Su-
šec Janeza, Vrtna ulica 6, Murska Sobota,
na podlagi prodajne pogodbe sklenjene dne
18. 11. 1991 s prodajalcem SGP Pomurje
– v stečaju, Štefana Kovača 10, Murska
Sobota, zastavljeno s prepovedjo nadaljnje
odtujitve in obremenitve v korist upnika Ra-
iffeisenbank Halbenrain – Tieschen, Avstri-
ja, v zavarovanje denarne terjatve v višini
14.000 EUR, kar je danes 3,220.000 SIT
s pripadki.

IZ-84422
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja mag. Andreja Ro-
škerja iz Murske Sobote z dne 19. 12. 2002
je bilo stanovanje številka 12 v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Radencih, Gregorčiče-
va ulica 2, ki leži na parceli številka 415/2
pripisani pri vložni številki 187 katastrske
občine Šratovci, ki je skupne površine
55,60 m2 in last dolžnika in zastavitelja Štelc
Miroslava, Gregorčičeva ulica 2, Radenci,
na podlagi kupoprodajne pogodbe sklenje-
ne 27. 11. 2002 s prodajalko Radenska
d.d. Radenci, Zdraviliško naselje 14, za-
stavljeno s prepovedjo nadaljnje odtujitve in
obremenitve v korist upnice Raiffeisenbank
St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, regis-
trierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung v zavarovanje denarne terjatve v
višini 21.000 EUR, kar je danes 4,830.000
SIT s pripadki.

IZ-84423
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1518/02 z dne 20.
12. 2002, je bilo zastavljeno dvosobno sta-
novanje št. 6, v skupni izmeri 57,64 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Zi-
herlova 40d, ki je last zastaviteljev Marka in
Klavdije Novak, Ljubljana, Ziherlova 40d,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 2.
2000 s prodajalcem Tijan d.o.o., Motnica

5, Trzin. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 28.600 EUR,
s pripadki.

Ob-84424
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV-939/02 z dne 20.
12. 2002 so bili:

– poslovni prostori v drugem nadstropju
poslovne stavbe v Ljubljani, Slovenčeva 95,
stoječe na parceli št. 17/1, vpisani v z. k.
vložku št. 650, k.o. Brinje I, kar v naravi
predstavlja poslovne prostore v desni polo-
vici drugega nadstropja, gledano s strani
glavnega vhoda, v čisti neto izmeri
111,63 m2, s pripadajočim deležem na sku-
pne prostore v isti etaži, ki znaša 14 m2, kar
znaša skupaj 125,63 m2 in pripadajočim
sorazmernim deležem na skupne prostore,
dele, objekte in naprave celotne stavbe, ka-
kor tudi sorazmerni del stavbišča in funkcio-
nalnega zemljišča, ki je razviden iz kopije
katastrskega načrta in sorazmerni del zem-
ljišča na parcelni št. 17/7, vpisani v z.k.
vložku št. 650, k.o. Brinje I, ter eno parkir-
no mesto na parc. št. 17/1 ali 17/7 vpisani
v z.k. vložku 650, k.o. Brinje I, last Imperl
d.o.o. Sevnica, na podlagi pogodbe o pro-
daji nepremičnine št. 2/01 z dne 28. 12.
2001 in aneksa št. 1 k pogodbi o prodaji
nepremičnine z dne 25. 1. 2002, sklenjene
med podjetjem KERN 90, Zastopstva trgo-
vina, špedicija, d.o.o. Ljubljana, Pod hri-
bom 55, Ljubljana, kot prodajalcem, in pod-
jetjem Imperl Trgovsko podjetje d.o.o. Sev-
nica, Orešje 22 a, Sevnica, kot kupcem;

– poslovni prostori – lokal št. L-A s skla-
diščem, ki se nahaja v poslovno stanovanj-
skem objektu št. 1 a, stoječem na parc. št.
192/18, 197/15, 197/13, 197/9, k.o. Ta-
bor, v Ljubljani, v stanovanjskem delu uredi-
tvenega območja CO 5/3 Zdravstveni dom
– južni del, kar predstavlja površino etaže v
pritličju in I. kleti, v izmeri 54,58 m2 in skla-
dišča v izmeri 26,04 m2, skupaj z ustreznim
solastninskim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah, ki služijo objektu kot
celoti ter na ustreznem deležu stavbišča ter
funkcionalnega zemljišča last Imperl d.o.o.
Sevnica, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 30. 12. 1999, sklenjene med
podjetjem Hypo-Leasing d.o.o., Trg OF 12,
Ljubljana, kot prodajalcem in podjetjem Im-
perl trgovsko podjetje d.o.o. Sevnica, Ore-
šje 22 a, Sevnica, kot kupcem;

– poslovne prostore v drugem nadstro-
pju poslovne stavbe v Ljubljani, Slovenčeva
95 – desno in levo od stopnišča in šest
lastnih parkirnih mest, ki se nahajajo za po-
slovno stavbo, stoječi na parceli št. 17/8
delno, 18/5, 17/4, 17/1, 17/7, 17/12,
828/4, 828/10, vpisano v zemljiško knjigo
vložek 650, k.o. Brinje I, ter parcele št.
913/3, 914/2 delno, 912/1, vpisane v
zemljiško knjižnem vložku št. 1513 in št.
1778, k.o. Stožice, kar v naravi predstavlja
93,84 m2 lastniške površine pisarn s sku-
pnimi prostori, deli, objekti, napravami in
funkcionalnem zemljiščem v deležu, ki ga
prostori, ki so predmet te pogodbe pred-
stavljajo napram celotni stavbi in šest pokri-
tih parkirnih mest, last Imperl d.o.o. Sevni-

ca, na podlagi pogodbe z dne 18. 12.
2002, sklenjene med podjetjem M-RAM po-
djetje za gradbeni inženiring in operativo
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana, kot pro-
dajalcem in podjetjem Imperl Trgovsko po-
djetje d.o.o. Sevnica, Orešje 22a, Sevnica,
kot kupcem, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 130.000 EUR s pripadki vse v
korist upnice NLB d.d.

IZ-84425
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1047/02
z dne 20. 12. 2002, je bil poslovni prostor
v pritličju stavbe na Glavnem trgu 9, ležeče
na parc. št. 2357, k.o. Celje, v izmeri 48 m2

s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in funkcionalnem zem-
ljišču, last do celote Pinter Alenke s.p., pri-
dobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 12. 2002, zastavljen v korist upni-
ce Banke Celje d.d. Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,160.000 SIT s
pripadki napram dolžnici Pinter Alenki s.p.

IZ-84435
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2243/02 z dne
26. 9. 2002, je bilo stanovanje z oznako
A.M.09 v mansardi objekta A, na naslovu
Cesta na Brdo 65, Ljubljana, s pripadajočo
shrambo v kleti in garažo z oznako G-31 v
kleti garažnega objekta, v skupni izmeri
90,66 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, parc. št. 1250/1, 1250/2,
1251, 1252/1, 1252/2, 1252/6,
1253/2, 1254/6-del, 1254/7, 1273/1,
1274/9, 1274/10, 1274/12, 1245/1,
1243/2, 1243/4, 1204/2, 1205/2,
1205/4, 1206/2, 1206/3, 2019/7,
2019/3 in 2019/4, vse k.o. Vič, last dol-
žnikov Katje Bizilj in Gregorja Trnovca na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 7.
2002, sklenjene s prodajalcem Prezelj To-
mažem, Zadnikarjeva ulica 3, Ljubljana in
dolžnikoma, zastavljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za za-
varovanje denarnih terjatev v višini
4,000.000 SIT s pripadki in 4,000.000 SIT
s pripadki.

IZ-84436
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2680/02 z dne
25. 11. 2002, je bilo štirisobno stanovanje
v izmeri 121,10 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stavbe v Kamniku, Maistrova uli-
ca 6, stoječe na parc. št. 78, vpisane v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kamni-
ku, pri zemljiškoknjižnem vložku št. 9, k.o.
Kamnik, last pristopnikov k dolgu in zastavi-
teljev Tomaža Podjeda, roj. 1. 7. 1964 in
Barbare Podjed, roj. 18. 7. 1965, oba sta-
nujoča v Kamniku, Maistrova ulica 6, na
podlagi darilne pogodbe, sklenjene dne
11. 11. 1991, z darovalko Nežko Podjed,
zastavljeno v korist upnice LB Leasing
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 130,
1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve do dolžika Poka, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Kamnik, Medvedova
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25, 1240 Kamnik, v višini v višini 55.063,57
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na, za prilive in odlive podjetij, s pripadki.

IZ-84437
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2693/02 z dne 26.
11. 2002, je bila stanovanjska enota
132A05S, ki v naravi predstavlja stanovanje
št. 5, na naslovu Bergantova ulica 12, ob
Koseškem bajerju v Ljubljani, v izmeri
64,68 m2, s pripadajočo shrambo v izmeri
5,46 m2, atrijem v izmeri 36,77 m2 in parkir-
nim mestom in pripadajočo solastninsko
pravico na prostorih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti ter na stavbišču
in funkcionalnem zemljišču stanovanjskega
objekta, stoječega na parc. št. 1065/304
in 1065/305, k.o. Zgornja Šiška, last soli-
darnega poroka Matevža Završana, roj.
6. 11. 1969, stan. Spodnje Gameljne 10
A, Ljubljana, na podlagi pogodbe št.
7301361105 z dne 5. 12. 2001 in aneksa
k pogodbi št. 7301361105 z dne 25. 11.
2002, sklenjenih s prodajalci IMOS Inženi-
ring d.d., Ljubljana, Linhartova 13, Vegrad
d.d., gradbeno in industrijsko podjetje, Pre-
šernova 9 a, Velenje in Imos, investicijske
gradnje, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnika Lamita Flowers
družba za trgovino in poslovne storitve
d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
ter do solidarnih porokov Lamita-Trans,
Mednarodni transport in trgovina d.o.o.
Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Mi-
lana Grujičića, roj. 11. 1. 1968, stan. Pot k
Savi 26, Ljubljana in Matevža Završana, v
višini 66.000 EUR s pripadki, v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

IZ-84438
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2707/02 z dne
27. 11. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 62,60 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta A-6, na na-
slovu Brodarjev trg 12 v Ljubljani, s pripada-
jočim solastninskim deležem na skupnih de-
lih, objektih in napravah, in na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 1185/3, 1184/3, 1193/2 in 1182/2,
k.o. Moste, last zastaviteljev Sama Žebav-
ca, roj. 6. 3. 1964 in Mateje Liberšar, roj.
8. 9. 1964, oba stan. Brodarjev trg 12,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 25. 11. 1991, sklenjene z Merak Mar-
gareto (prej Gašperlin Evo), Trg oktobrske
revolucije 14, Ljubljana, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarnih terjatev do
dolžnice Blanke Markoja, roj. 28. 9. 1968,
stan. v Ljubljani, Kernova cesta 17, v višini
6,400.000 SIT s pripadki in do dolžnika
Karla Markoje, roj. 18. 7. 1941, stan. Ker-
nova cesta 17, Ljubljana, v višini 3,200.000
SIT s pripadki.

IZ-84439
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2715/02 z dne
27. 11. 2002, je bil poslovni prostor št. 6 v

izmeri 136,90 m2, lociran v I. nadstropju
poslovnega objekta ob Ljubljanski ulici, v
Srednješolskem centru v Mariboru, na zem-
ljiščih parc. št. 1609/1 in 1609/20, k.o.
Tabor, s pripadajočim solastninskim dele-
žem na funkcionalnem zemljišču, na kate-
rem objekt stoji, na zemljišču, ki temu ob-
jektu služi za redno rabo in na skupnih pro-
storih, objektih in napravah, ki služijo objek-
tu kot celoti, last zastavitelja Teo – Ten,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino,
Ljutomer, V. prekomorske brigade 17,
9240 Ljutomer, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 298/02 - Mark z dne 24. 9.
2002, sklenjene s prodajalcem Stav-
bar-IGM d.d., Spodnje Hoče, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika TBS Team 24 d.o.o., Bohovska
cesta 1, 2311 Hoče, ter do solidarnih po-
rokov Edvarda Hojnika, roj. 16. 12. 1970,
stan. Kurirčkova ulica 38, Miklavž na Drav-
skem polju in Rainerja Tuppingerja, roj. 6. 5.
1960, stan. Altaussee 53, A-8992 Altaus-
see, Republika Avstrija, v višini 100.000
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po
nakupnem podjetniškem tečaju banke -
upnika za EUR, veljavnem na dan plačila.

IZ-84441
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2738/02 z dne 29.
11. 2002, je bilo dvosobno stanovanje št.
56, v skupni izmeri 63,31 m2, v četrtem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Jakčeva ulica 40, Ljubljana, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, parc. št. 732 k.o.
Štepanja vas, last dolžnice Suzane Seme-
nič, roj. 27. 8. 1972, stan. Ribnica 8, in
zastavitelja Zdravka Mohoriča, roj. 7. 2.
1976, stan. Brdce nad Dobrno 3, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 1. 10. 2002,
sklenjene s prodajalko Polak Bredo, zastav-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,600.000 SIT s pripadki.

IZ-84443
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2771/02 z dne 3.
12. 2002, je bilo stanovanje z oznako
B02N3ST13 v skupni izmeri 85,52 m2, v 3.
nadstropju stanovanjskega objekta B02 v
Ljubljani, v območju urejanja ŠP 6/5, stoje-
čega na parc. št. 701/2, 122/2, 122/3,
694/2, 696, 698/2, 699/2, 697, 702,
700/2, 700/3, 700/4, 695, 115 in
113/1, vl. št. 2699 k.o. Vižmarje, s pripa-
dajočo shrambo v kleti in enim parkirnim
mestom ter sorazmernim solastninskim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču stano-
vanjskega objekta, last dolžnika Mateja Ka-
runa, roj. 22. 10. 1968, stan. Zgornji Brnik
78 ter solidarnih porokov Janeza Karuna,
roj. 16. 2. 1943, stan. Slovenska cesta 32,
Cerklje na Gorenjskem, Maruške Karun, roj.
11. 1. 1946, stan. Slovenska cesta 32,
Cerklje na Gorenjskem, Mitje Karuna, roj.
14. 11. 1971, stan. Slovenska cesta 32,
Cerklje na Gorenjskem in Suzane Černuta,
roj. 10. 4. 1979, stan. Taborska cesta 37,
Ljubljana, na podlagi »prodajne pogodbe« z

dne 15. 2. 2002 in »aneksa št. 1 k prodajni
pogodbi z dne 15. 2. 2002« z dne 29. 11.
2002, sklenjenih s prodajalcem Interdom
nepremičnine d.d., Kolodvorska 7, 1000
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 70.000
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

IZ-84445
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2776/02 z dne 3.
12. 2002, je bilo stanovanje št. 13, v izmeri
46,58 m2, v 3. nadstropju stanovanjskega
objekta Rožičeva 2, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 1546, k.o. Zelena jama, last zasta-
viteljice Natalije Potokar, roj. 17. 6. 1955,
stan. Ul. Lojzeta Horvata 9, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja št. 143/91 z
dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajal-
ko Občino Ljubljana Moste – Polje in kup-
cem Valentino Rakar iz Ljubljane, sklepa
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III D
789/2001 z dne 25. 2. 2002, o dedovanju
po pok. Valentini Rakar iz Ljubljane in skle-
pa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. III
D 277/2001 z dne 25. 2. 2002, o dedova-
nju po pok. Marjanu Ludviku Rakarju iz Ljub-
ljane, zastavljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve do dolžnika Igorja
Zalarja, roj. 30. 10. 1963, stan. Rožičeva
ul. 2, Ljubljana in solidarnega poroka Ro-
mana Krevsa, roj. 9. 9. 1963, stan. Ul.
Molniške čete 5, Ljubljana, v višini 17.700
EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

IZ-84447
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2797/02 z dne 6.
12. 2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje
št. 56, v izmeri 67,75 m2, v VI. nadstropju
stanovanjskega objekta A 12, (sedaj več-
stanovanjska hiša v Ljubljani, Brodarjev trg
6), stoječega na prac. št. 1093, 1180/2,
1175/2, 1176/2, 1178/3, 1177/2,
1175, 1173/2 in 1172/2 (vse del), k.o.
Moste, last dolžnika DTS-FOR zunanja in
notranja trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 101, vpisana v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vložno številko
1/19463/00, zastavljeno v korist upnika
ETRA 33 Energetski transformatorji, d.d.,
Šlandrova 10, 1000 Ljubljana, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani pod vložno številko 1/01402/00, za
zavarovanje denarnih terjatev v višini
6.377.094,99 SIT in 16,293.900,99 SIT s
pp.

IZ-84449
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2822/02 z dne
9. 12. 2002, sta bila poslovna prostora v
pritličju, št. 5 in 6, na naslovu Podutiška 46,
Ljubljana, v skupni izmeri 52,72 m2 in 40,82
m2, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, parc. št. 376/1 in 376/2 k.o. Zgornja
Šiška, last dolžnice Raič Vande Andreje,
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Celovška 108, Ljubljana, na podlagi podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. PP5-6/97 z
dne 19. 11. 1997, sklenjene s prodajal-
cem Landis d.o.o., Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 127.000 EUR s pripadki.

IZ-84450
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2836/02 z dne 10.
12. 2002, je bila garsonjera št. 9, v drugem
nadstropju stanovanjskega objekta 51 na
Rakovniku, v skupni izmeri 21,61 m2, na
naslovu Pot k ribniku 26, Ljubljana, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 77/52,
77/62, 77, 60, 77/59, 77/55, 77/58,
77/56, 77/61, 117/9, 114/9, 114/17,
117/3, 114/1 in 114/16 k.o. Karlovško
predmestje, last dolžnice Lidije Modrijan,
roj. 13. 4. 1953, stan. Vrtnarija 14 C, Vr-
hnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 11. 2002, sklenjene s prodajalko Alen-
ko Rižnar, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarnih terjatev v višini 2,524.000
SIT s pripadki in 2,476.000 SIT s pripadki.

IZ-84451
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2838/02 z dne 10.
12. 2002, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
91,95 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske-
ga objekta v Ljubljani, ob Koseškem bajer-
ju, na naslovu Černigojeva ulica 12, stoje-
čega na parc. št. 1065/214 k.o. Zgornja
Šiška, s pripadajočo shrambo v izmeri
7,59 m2 in garažo v izmeri 19,10 m2 ter
sorazmernim solastninskim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah ter na fun-
kcionalnem zemljišču večstanovanjskega
objekta, last dolžnikov Marka Anderluha, roj.
12. 1. 1977, stan. Cesta na Markovec 81,
Koper in Petre Štefanič, roj. 7. 3. 1975,
stan. Ulica 11. avgusta 18, Črnomelj, na
podlagi pogodbe št. 8803000021 z dne
9. 12. 2002, sklenjene s prodajalcem Imos
Investicijske gradnje d.d., Ljubljana, zastav-
ljeno v korist upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 85.000 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-84455
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2842/02 z dne 10.
12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje št.
S 3-103 v prvem nadstropju, v prodajni po-
vršini 67,68 m2, s kletnim prostorom št. S
3-103 in dvema parkirnima mestoma št.
S3-103 in št. S3-104 v garažni kleti, vse v
poslovno stanovanjskem centru Kamnik, ki
stoji pa parc. št. 742/1, vl. št. 2420, k.o.
Kamnik, s pripadajočim sorazmernim dele-
žem na skupnih delih in napravah stavbe,
njenega stavbišča in funkcionalnega zemlji-
šča, last dolžnice Irene Pirc, roj. 21. 6.
1952, stan. Slatnarjeva 23, Kamnik, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 034/2002 z dne
1. 8. 2002, sklenjene s prodajalcem Pri-
morje d.d., družba za gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Vipavska cesta 3, Ajdov-

ščina, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve do dolžnice Irene Pirc,
v višini 5,500.000 SIT s pripadki in do dol-
žnika Stanislava Pirca, roj. 13. 1. 1951,
stan. Slatnarjeva 23, Kamnik, v višini
5,500.000 SIT s pripadki.

IZ-84459
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2843/02 z dne
10. 12. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 20 v izmeri 74,74 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Logatcu, Tovarni-
ška 12 i, stoječega na parc. št. 1675/10
k.o. Dol. Logatec, last dolžnikov Sare Ahlin
Doljak, roj. 14. 7. 1974, stan. Ulica Tolmin-
skih puntarjev 2 A, Nova Gorica in Bojana
Doljaka, roj. 10. 12. 1974, stan. Grgar 4,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 2002, sklenjene med prodajalce-
ma Karmen Čamernik in Alojzom Molkom iz
Logatca ter dolžnikoma kot kupcema, za-
stavljeno v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 39.640 EUR s pripad-
ki, v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-84462
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2859/02 z dne
11. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 47, ki se
nahaja v 7. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Vogelna 8, Ljubljana, s pripadajo-
čim solastninskim deležem zemljišču, stoje-
čem na parc. št. 3/1, 12/1, 10/1, 9/1 in
1692/10, vse k.o. Prule, last dolžnika  An-
dreja Šipoša, roj. 22. 7. 1952 in zastavitelji-
ce Ljudmile Šipoš, roj. 10. 9. 1955, oba
stan. Vinje 56, Dol pri Ljubljani, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 12. 2002, sklenjene s Sašom Breznikom,
Vogelna 8, Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84464
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2861/02 z dne
11. 12. 2002, je bila poslovna enota št.
22/b, v izmeri 74 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju poslovno-trgovskega centra na
naslovu Tbilisijska 59, Ljubljana, stoječega
na zemljišču parc. št. 500/3 in 500/4, vl.
št. 4580, k.o. Trnovsko predmestje, s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih in napravah ter stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, last dolžnika Gatton
International d.o.o. Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 30/97 z dne 12. 12.
1997, sklenjene s prodajalcem Investplan
d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, obračunano po veljavnem podjetni-
škem tečaju upnika za devizne prilive in odli-
ve na dan plačila oziroma v valuti, v skladu z
vsakokrat veljavnimi predpisi, s pripadki.

IZ-84468
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2864/02 z dne 11.

12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje št.
57/XII v XII. nadstropju, v izmeri 49,66 m2,
v stanovanjskem stolpiču v Domžalah, Mati-
je Tomca 4, stoječega na parc. št. 3917, vl.
št. 2444, k.o. Domžale, last zastavitelja Že-
ljka Novaka, roj. 14. 10. 1970, stan. v Dom-
žalah, Ulica Matije Tomca 4, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 1. 6. 1999,
sklenjene s prodajalko Zofijo Pavčič iz Dom-
žal, zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Ivana Rozma-
na, roj. 28. 4. 1974, stan. v Ljubljani, Trg
prekomorskih brigad 7 in Alenke Meden,
roj. 29. 11. 1970, stan. v Ljubljani, Bratov-
ševa ploščad 25, v višini 42.916 EUR s
pripadki, v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

IZ-84471
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2865/02 z dne 11.
12. 2002, je bilo stanovanje z oznako
132B25S, z bivalno površino v izmeri
86,66 m2, shrambo v izmeri 5,91 m2, enim
parkirnim mestom in garažo v izmeri
18,83 m2, v objektu št. 13 ob Koseškem
bajerju v Ljubljani, stoječem na parc. št.
298 – stanovanjska stavba 392 m2 k.o.
Zgornja Šiška, s pripadajočo solastninsko
pravico na prostorih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti, kakor tudi dele-
žem stavbišča in funkcionalnega zemljišča,
ki služi objektu za redno rabo, last dolžnika
Digesta Poslovni center d.o.o., Vojkova 58,
1000 Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 1/01 z dne 24. 10. 2001,
sklenjene s prodajalcem Baumit d.o.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pripadki.

IZ-84475
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2875/02 z dne
12. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 2 v izmeri 50,54 m2, ki leži v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Rodik 56,
6240 Rodik, stoječe na parc. št. 31, 35/1,
35/2, vl. št. 622 k.o. Rodik, last dolžnice
Irene Poženel, roj. 22. 7. 1959, stan. Ce-
sta na Markovec 11, Koper, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 9. 12. 2002,
sklenjene s prodajalcem Ensadom Nadare-
vičem iz Ljubljane, zastavljeno v korist upni-
ce Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12.190 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

IZ-84479
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2881/02 z dne
12. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 6 v
izmeri 91,87 m2, v 1. nadstropju večstano-
vanjskega objekta v Ljubljani, ob Koseškem
bajerju, na naslovu Ulica Lojzeta Spacala
40, stoječega na parc. št. 1065/2 in
1066/8 k.o. Zgornja Šiška, s pripadajočo
shrambo v izmeri 7,59 m2, garažo v izmeri
23,66 m2 in parkirnim mestom, last zastavi-
telja EPG d.o.o., Cesta na Krko 9, Gro-
suplje, na podlagi kupoprodajne pogodbe
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št. P–111/01 z dne 27. 12. 2001, sklenje-
ne s prodajalcem Vegrad d.d., Velenje, za-
stavljeno v korist upnice Bank Austria Credi-
tanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve do dolžnikov Tomaža Rupar-
ja, roj. 22. 6. 1964, stan. Pod hrasti 27,
Ljubljana in Petre Rupar, roj. 25. 5. 1967,
stan. Ulica Lojzeta Spacala 40, Ljubljana, v
višini 41.850 EUR s pripadki, v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila.

IZ-84482
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2899/02 z dne
16. 12. 2002, je bilo enosobno stanovanje
št. 25, v skupni izmeri 42,60 m2, v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Domžalah,
Zupančičeva 9, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na parc. št. 3916/3,
vl. št. 2444 k.o. Domžale, last dolžnikov
Dragice Avguštin, roj. 16. 1. 1955 in Cvet-
ka Avguština, roj. 21. 7. 1973, oba stan.
Brodarjev trg 13, Ljubljana, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 18. 9. 2002,
sklenjene s prodajalcem Petrač Janezom,
Kamniška 12, Domžale, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub-
ljana, za zavarovanje denarnih terjatev v viši-
ni 3,250.000 SIT s pripadki in 3,000.000
SIT s pripadki.

IZ-84491
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira

Košaka, opr. št. SV 2901/02 z dne 16. 12.
2002, so bili poslovni prostori št. VIII in IX, ki
se nahajajo v nadstropju objekta B na naslovu
Cesta v Gorice 38, Ljubljana, stoječega na
zemljišču parc. št. 2116/11, 2116/12,
2116/13, 2116/14, 211/15, 2116/16,
2116/5, 2116/6, 211/7, 2116/8 ter
2116/9, vse k.o. Vič, last dolžnika Zvonka
Volka, roj. 8. 10. 1955, stan. Breg 53, Bo-
rovnica, na podlagi prodajnih pogodb z dne
15. 12. 1989 in 10. 4. 1990, sklenjenih med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje
in dolžnikom ter Dušanom Lahom in na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1992,
sklenjene med prodajalcem Dušanom Lahom
in dolžnikom kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84492
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mi-

ra Košaka, opr. št. SV 2902/02 z dne
16. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 32, ki se
nahaja v 8. nadstropju, stanovanjskega blo-
ka na naslovu Streliška 37 a, stoječega na
parc. št. 441/3, vl. št. 276 k.o. Poljansko
predmestje, last zastaviteljice Nataše Helene
Tomac, roj. 12. 8. 1969, stan. Jamova 68,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 20. 11. 2002, sklenjene s prodajalko
Marinko Ritonja iz Ljubljane, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84493
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Ma-

ribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV
1392/02-1 z dne 20. 12. 2002, je bila
nepremičnina – enosobno stanovanje šte-
vilka 8, v I. nadstropju, s pripadajočimi dru-
gimi prostori, v skupni izmeri 33,47 m2, kar
vse se nahaja v stanovanjskem objektu v
Mariboru, Koroška cesta 34, zgrajenem na
parceli številka 2015, pripisani zemljiškok-
njižnemu vložku številka 1326, katastrska
Občina Koroška vrata, last zastaviteljice Ma-
teje Miljuš, do celote na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 12. 2002, sklenjene
med njo kot kupcem ter med Mirjano Ra-
dukić kot prodajalko, zastavljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Podružnica Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pri-
padki.

IZ-84494
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. 2162/02 z dne 20. 12. 2002,
sta bili zastavljeni naslednji nepremičnini:

– lokal št. 13, s prodajno površino
22,41 m2, ki se nahaja v pritličnem servi-
snem objektu S-5, v stanovanjski soseski
MS 5/2 Fužine, stoječem na parc. št.
1045/2 k.o. Slape, s pripadajočim sora-
zmernim solastniškim deležem na skupnih
delih, prostorih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču, last zastavitelja SABA
d.o.o. Teksil in teksilni izdelki Nove Fužine
49, 1110 Ljubljana, matična številka
5355346, na podlagi pogodbe o ureditvi
zemljiškoknjižnega stanja, sklenjeni dne
12. 12. 2002 med družbo SABA d.o.o.
Teksil in teksilni izdelki Nove Fužine 49,
1110 Ljubljana in Nikolajem Mikličem in

– delavnica št. 10, v izmeri 42,89 m2, ki
se nahaja v objektu Malega gospodarstva z
gradbeno oznako M-7, stoječem na parc.
št. 599/1, 599/4 in 604/4 k.o. Moste, s
pripadajočim sorazmernim solastniškim de-
ležem na skupnih delih, prostorih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču, last za-
stavitelja KAL – KONT finančni in svetovalni
inženiring, d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana,
matična številka 5741599, na podlagi ku-
pne pogodbe št. 68/94-DJ-M7, sklenjeni
dne 10. 11. 1994, s prodajalcem GRADIS
Gradbeno podjetje Ljubljana, p.o., Ljublja-
na, Ul. Gradnikove brigade 11;

in sicer vse v korist upnice Factor banke
d.d. Tivolska cesta 48, matična številka
5777011, za zavarovanje denarne terjatve
dolžnika Nikolaja Mikliča v višini
28,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84495
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marine Ružič Trat-
nik, opr. št. SV 2165/02 z dne 20. 12.
2002, je bilo zastavljeno trisobno stanova-
nje v pritličju severnega dvojčka z oznako
S1, v izmeri 78,38 m2, pokritim balkonom v
izmeri 18,6 m2, shrambo št. S1 v kleti v
izmeri 5,17 m2, parkirnim garažnim mestom
PM 3 v izmeri 15,04 m2 in ograjenim atri-
jem, ki bo potekal na zahodni in severni
strani stranovanja, na Mladinski ulici v Po-
dutiku v Ljubljani, ki bo stal na parc. št.
844/4 in 844/5, k.o. Glince, s pripadajo-
čim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih in napravah ter na

funkcionalnem zemljišču, last zastaviteljice
Mije Oblak, na podlagi pogodbe o prodaji in
nakupu stanovanja S1, v severnem dvojčku
stanovanjskih vil v Podutiku – Ljubljana, skle-
njeni dne 3.  12. 2002, s prodajalcem Ga-
namm d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana,
in sicer v korist upnice Zveze bank, registri-
rana zadruga 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 90.000 EUR s pripadki.

IZ-84497
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opr. št. SV 1777/02 z dne 19. 12.
2002, je bilo stanovanje v pritličju s pripa-
dajočimi kletnimi prostori in garažo, v sku-
pni izmeri 67,48 m2, v etažnem načrtu stav-
be označeno z zeleno polno črto, s sola-
stnino na skupnih prostorih označenih z ru-
meno polno črto in solastnino na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču v sorazmerju z
deležem, ki je določen v etažnem načrtu
stavbe, stanovanjski blok z naslovom Ilirska
Bistrica, Prešernova 26, stoji na parceli šte-
vilka 1776, katastrska Občina Ilirska Bistri-
ca, last prvega dolžnika in zastavitelja Grli-
ca Dušana, roj. 26. 7. 1956, stanujočega v
Ilirski Bistrici, Podgrajska ulica 14, EMŠO
2607956500736, lastnina pridobljena na
podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiško-
knjižnega stanja z dejanskim z dne 14. 7.
2000, in kupoprodajne pogodbe z dne
13. 12. 1991, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do prvega dolžnika in za-
stavitelja Grlica Dušana in druge dolžnice
Grlica Slavice, v znesku 26.000 EUR s
pripadki, obrestmi določenimi na osnovi 12
mesečnega EURIBOR-ja + 2,50% letno, kar
znaša ob podpisu sporazuma 5,62% letno,
z zapadlostjo 31. 12. 2012, v korist del-
niške družbe Bank Austria Creditanstalt
d.d., matična številka 5446546, s sede-
žem v Ljubljani, Šmartinska ulica 140.

IZ-84498
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, opr. št. SV 1778/02 z dne 19. 12.
2002, je bilo stanovanje številka 6 v 4. nad-
stropju stanovanjskega objekta v Kopru, Gla-
goljaška ulica 1c, ki stoji na zemljišču s par-
celno številko 62, zemljiškoknjižni vložek
919, katastrska Občina Koper in je v načrtu
etažne lastnine označeno z oznako in števil-
ko 62-E-57, ter črto rumeno zelene barve s
kletjo iste oznake v skupni izmeri 68,32 m2,
last zastaviteljice Butara Melite, lastnina pri-
dobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja številka 362-730/91 z
dne 11. 11. 1991 in dodatka h kupoprodaj-
ni pogodbi 362-730/91 z dne 11. 11. 1991,
številka K 465-235/2002 z dne 12. 12.
2002, zastavljeno v zavarovanje terjatve upni-
ce do prvega dolžnika Turnšek Cirila, druge
dolžnice Turnšek Tee in solidarne porokinje
in plačnice Turnšek Urške v znesku 50.000
EUR s pripadki, obrestmi določenimi na
osnovi 12 mesečnega EURIBOR-ja + 4%
letno, kar znaša ob podpisu sporazuma
6,97% letno, z zapadlostjo 31. 12. 2017, v
korist delniške družbe Bank Austria Credi-
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tanstalt d.d., matična številka 5446546, s
sedežem v Ljubljani, Šmartinska ulica števil-
ka 140.

IZ-84501
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra, opr. št. SV 1779/02 z dne 19. 12.
2002, je bilo stanovanje številka 14 v III.
nadstropju v skupni izmeri 39,90 m2 in obse-
ga kuhinjo v izmeri 13,34 m2, sobo v izmeri
13,97 m2, hodnik v izmeri 4,79 m2, kopalni-
co v izmeri 3,22 m2, shrambo v izmeri
0,75 m2, balkon v izmeri 1,77 m2 in druge
prostore v izmeri 2,06 m2 v stanovanjski hiši
na naslovu Koper, Erjavčeva številka 22, sto-
ječe na parceli številka 518/2 v naravi stano-
vanjska stavba v površini 206 m2 vpisana v
vložku številka 1137, katastrska občina Se-
medela, last Lončar Tomaža, lastnina pridob-
ljena na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja številka 10-1783/KB/BO
z dne 8. 11. 1991, in prodajne pogodbe z
dne 29. 11. 2002, sklenjene med Lončar
Tomažem kot prodajalcem in dolžnikoma kot
kupcema, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do prve dolžnice in drugega dolžnika
v znesku 35.400 EUR s pripadki, obrestmi
določenimi na osnovi 12 mesečnega EURI-
BOR-ja + 3% letno, kar znaša ob podpisu
sporazuma 5,97% letno, z zapadlostjo
31. 12. 2017, v korist delniške družbe Bank
Austria Creditanstalt d.d., matična številka
5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartin-
ska ulica številka 140.

IZ-84506
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Jožice Škrk iz Slo-
venske Bistrice, opr. št. SV-784/02 z dne
18. 12. 2002, je bil poslovni prostor št.
P.1.16 v skupni izmeri 30,30 m2 v pritlični
etaži v trgovsko poslovnem centru CITY, ki
stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad,
last P.R.T. d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 12. 2002, zastavljen v
korist upnice Nove KBM d.d. podružnice
Slovenska Bistrica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84528
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1458/2002 z dne
20. 12. 2002, so bili pisarniški prostori z
oznakami P1/4-1, 2, 3, 4, v skupni izmeri
121,04 m2 v 4. nadstropju objekta Cankar-
jeva ulica 6, ki stoji na parceli številka
1208/2, katastrska občina Maribor-grad in
garažno mesto številka 7 velikosti 13,75m2,
v tretji podzemni kletni etaži objekta ob Can-
karjevi ulici, last dolžnika in zastavitelja Re-
vizija d.o.o., Gregorčičeva ul. 029/b, Mari-
bor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 12. 2002, sklenjene s prodajalce-
ma Komunaprojekt d.d., Partizanska 3-5,
Maribor in Gradis Inženiring d.d., Letališka
33, Ljubljana, zastavljeni v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 80.000 EUR s pripadki.

IZ-84639
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz

Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1168/02
z dne 20. 12. 2002, je bil poslovni prostor
z oznako: poslovni prostor št. 31/P/P2, v
izmeri 201,15 m2, v pritličju, z loggio v izme-
ri 21,66 m2, v skupni izmeri 222,81 m2, ki
je v elaboratu etažne lastnine označeno z
zeleno barvo, ki se nahaja v pritličju stavbe
na Cesti 24. junija št. 31 in sorazmerni del
zemljišča, ki v naravi predstavlja dve parkir-
ni mesti ležeči na parc. št. 1094/16 (zaho-
dna stran stanovanjsko poslovnega objekta
BP 6/1 (ELMA), last zastavitelja na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 12. 2002, z HKS Cerklje, p.o. ter anek-
som št. 01 h kupoprodajni pogodbi z dne
18. 12. 2002, sklenjen med istima stranka-
ma, zastavljen v korist upnika Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 194.000
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, s pri-
padki.

IZ-84640
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub-
ljane opr. št. SV-4703/2002 z dne 23. 12.
2002, je bilo dvosobno stanovanje št. 5 v
izmeri 54,06 m2, ki se nahaja v 1. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Hudo-
vernikova 2, skupaj s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah objekta ter na funkcio-
nalnem zemljišču, last zastaviteljice Janje
Premelč, Hudovernikova ulica 2, Ljubljana,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Ljubljani opr. št. III D 182/2001 z
dne 3. 4. 2001, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celo-
vec, Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 24.000 EUR s pripadki.

IZ-84641
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1544/02 z dne
23. 12. 2002, je bila zastavljena stanovanj-
ska hiša v Ljubljani, ki stoji na parceli št.
413/12 travnik v izmeri 551 m2, k.o. Kar-
lovško predmestje in ki v naravi predstavlja
vzhodno polovico stanovanjske hiše – dvoj-
čka, s pripadajočim delom zemljišča, ki je
last zastaviteljice Mojce Polak, Ljubljana, Vi-
de Pregarčeve 14, na osnovi prodajne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Stojanom
Oštirjem dne 18. 9. 2002. Stanovanjska
hiša je zastavljena v korist upnika Lesnina
finance d.o.o. za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 43.000 EUR s pripadki.

IZ-84642
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2233/02 z dne 23. 12.
2002, je bilo stanovanje v skupni izmeri
52,60 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši v
Kopru, Bazoviška ulica 15, stoječi na parc.
št. 216, vpisani v vložku št. 24 k.o. Koper,
last zastaviteljice Ankice Marendić, zastav-
ljeno v korist upnika Ahlin Franca za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 14.448 EUR
s pripadki.

IZ-84643
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2234/02 z dne 23. 12.
2002, je bil poslovni prostor v skupni izmeri
311 m2 v pritličju in prvem nadstropju po-
slovne stavne Tržaška cesta 116, Ljubljana,
ki se nahajajo na osi jugozahod v pritličju
del B -D/1-3 in v nadstopju del A-C/1-3.
Poslovna stavba Tržaška 116, Ljubljana, se
nahaja na zemljišču parc. št. 903/1, parc.
št. 2007/3, ter delih parc. št. 902, parc.
št. 904, parc. št. 905, parc. št. 906, parc.
št. 907 in parc. št. 908 vse k.o. Vič, last
zastavitelja SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta
116, Ljubljana, zastavljen v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
390.000 EUR s pripadki.

IZ-84644
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2248/02 z dne 24. 12.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. S5 v
izmeri 100,40 m2 neto 103,37 m2 bruto v
II. nadstropju, kletno shrambo št. K5 v izmeri
4,80 m2 v kleti, parkirno mesto št. 95 v
izmeri 13,55 m2 v kleti, parkirno mesto št.
96 v izmeri 13,50 m2 v kleti, kar vse se
nahaja v objektu B1, vhod V, na naslovu
Knafličev prehod 5, Kamnik, ki stoji na delu
parcel št. 158 vl. št. 2641 k.o. Kamnik, v
poslovno stanovanjskem kompleksu K-6
UTOK – soseske Mali Grad v Kamniku s
pripadajočim solastninskim deležem na sku-
pnih delih in napravah hiše, ter stavbnem in
funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v ko-
rist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 25,000.000 SIT s pripadki.

IZ-84646
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1209/02 z dne
20. 12. 2002, sta nepremičnini, dvosobno
stanovanje št. 1 v skupni izmeri 132,99 m2,
od tega s pripadajočim kletnim prostorom –
drvarnico v izmeri 30, 71 m2, ki se nahaja v
pritličju poslovno-stanovanjske hiše v Mari-
boru, Taborska 14, stoječe na parc. št.
96/1, vpisani v vl. št. 1208, k.o. Tabor, in
poslovni prostor v izmeri 51,42 m2, ki se
nahaja v pritličnem delu objekta Taborska
ulica 14 v Mariboru, stoječem na parc. št.
96/1, vpisani v vl. št. 1208, k.o. Tabor, last
dolžnice Marije Potrč, stan. Taborska ulica
14, Maribor, na podlagi menjalne pogodbe,
sklenjene dne 4. 12. 2002, z Javnim me-
dobčinskim stanovanjskim skladom Mari-
bor, Grajski trg 1, Maribor, oziroma na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
9. 12. 2002, z Mestno občino Maribor, za-
stavljena v korist upnika Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. Gen.m.b.H, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000 EUR s pripadki.

IZ-84648
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1056/02
z dne 24. 12. 2002, je bilo enosobno sta-
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novanje AC v 2. nadstropju stanovanjsko
poslovenga objekta Lava, stoječega na
parc. št. 685/6, k.o. Ostrožno, v izmeri
41,25 m2 s pripadajočim solast. deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah v večstan. hiši in funkcionalnem zem-
ljišču last do celote Robel Grad d.o.o. Ce-
lje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 10/2002 - CMC z dne 17. 7.
2002 oziroma 23. 7. 2002, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Robel Grad d.o.o.

IZ-84650
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. Sv 1055/02 z
dne 24. 12. 2002, je bilo trisobno stanova-
nje št. 33, ki se nahaja v 9. nadstr. stanov.
hiše na naslovu Miklošičeva 5, Celje, stoje-
ča na parc. 2129 in 2132, k.o. Celje, v
izmeri 71,54 m2, s pripadajočo kletjo, ter
pripadajočim solast. deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v več-
stan. hiši in funkcionalnem zemljišču last do
celote Hlačer Aleša, pridobljeno na podlagi
kupne pogodbe z dne 28. 11. 2002, za-
stavljeno v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,178.210 SIT s pripadki napram dolžni-
ku Hlačer Alešu.

IZ-84651
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 1060/02 z
dne 24. 12. 2002, je bilo stanovanje v sku-
pni izmeri 48,44 m2, ki se nahaja v 3. nad-
str. stanov. hiše na naslovu Na Otoku 9,
Celje, stoječa na parc. 772 k.o. Celje, s
pripadajočim solast. deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah v več-
stan. hiši in funkcionalnem zemljišču last do
celote Brežnik Matjaža, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o nakupu ne-
premičnine z dne 29. 11. 2002, zastavlje-
no v korist upnice Volksbank – Ljudska ban-
ka d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 28.300 EUR s pripadki, na-
pram dolžniku Brežnik Matjažu.

IZ-84652
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova ulica 16, opr. št. SV 1059/02
z dne 24. 12. 2002, je bilo stanovanje št.
40 s kletjo, locirano v 11. nadstr. bloka v
Celju, Miklošičeva 1, v izmeri 61,43 m2 (bru-
to 64,36 m2), s pripadajočim solast. dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah v večstan. hiši in funkcionalnem
zemljišču last do celote Bohinc Cvetke s.p.,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 6. 12. 2002, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d. Celje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki napram dolžnici
Bohinc Cvetki s.p.

IZ-84654
Z rubežem zapisnikom z dne 13. 11.

2002 je bil v postopku pod opr. št. In
2002/00039 in s pristopom k opr. št. In

2002/00013, ki teče pri Okrajnem sodi-
šču v Črnomlju, opravljen rubež nepremič-
nine poslovnega prostora, ki se nahaja v
TPC Metlika, Kidričevo naselje, pošta Metli-
ka, na podstrešju v III. nadstropju večstano-
vanjske stavbe v neto izmeri površine
43,32 m2 in bruto površine 56,58 m2, zara-
di izterjave terjatve upnika Komunale Metli-
ka in Terca d.o.o. Šentrupert, v višini
138.458,30 SIT in 53.700,40 SIT, ki jo
dolguje dolžnik Gramet d.o.o. iz Metlike,
Kidričevo naselje 14/III, po sklepu o izvršbi
opr. št. In 2002/00039 z dne 4. 9. 2002.

IZ-84657
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 933/02 z dne
24. 12. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. 14, stanovanjskega bloka na naslovu Uli-
ca Juleta Gabrovška 23, Kranj, tlorisne
izmere 89,10 m2 in obsega: kuhinjo –
13,17 m2; sobo – 20,54 m2; sobo –
14,78 m2; sobo – 16,04 m2; hodnik –
8,18 m2; WC – 1,11 m2; kopalnico –
3,17 m2; balkon oziroma teraso – 9,70 m2

in druge prostore – 2,45 m2, last zastavite-
lja in solidarnega poroka Adolfa Kozjeka na
podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 9.
1993 in dodatka k isti prodajni pogodbi z
dne 28. 11. 2002, zastavljeno v korist upni-
ce SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,819.000 SIT s pripadki.

IZ-84658
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bu-
čan iz Kranja, opr. št. SV 934/02 z dne
24. 12. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
z dvema kabinetoma, št. 7, v pritličju stano-
vanjskega objekta v Kranju, Župančičeva uli-
ca 10, stoječega na parc. št. 137/1, vpisa-
ni v z.k. vl. št. 101, k.o. Huje, v skupni
izmeri 81,70 m2 last zastavitelja Andreja La-
pajneta, na podlagi prodajne pogodbe, št.
362-010/91-04/00732, z dne 12. 11.
1991, in aneksa št. 1 k njej z dne 15. 2.
2000, zastavljeno v korist upnice Hranilnice
Lon, d.d., Kranj, Bleiweisova c. 2, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pripadki.

IZ-84659
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 1114/02 z
dne 20. 12. 2002, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št.16 v I. nadstropju v izmeri
85,25 m2 v večstanovanjskem objektu v
Ljubljani, Topniška 29, s pripadajočo shram-
bo št. 16, v izmeri 5,05 m2 in parkirnem
mestu št. 20 v I. kleti na naslovu Topniška
27-29, s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču na katerem stoji stavba in fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih
in napravah in ki stoji na parcelnih št.
1257/1, 1257/2, 1257/3 vse k.o. Beži-
grad, last dolžnika in zastavitelja družbe Zo-
ja podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.,
s sedežem Krška vas, Skopice 53, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 67/01 z dne
1. 10. 2001, sklenjene z družbo SCT Sta-
novanjski inženiring d.o.o., Ljubljana, Štiho-
va 26, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-

ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 13,600.000 SIT s pripadki.

IZ-84671
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Marka Finka iz Ce-
lja, Stanetova 16, opr. št. SV 1062/02 z
dne 24. 12. 2002, je bil poslovni prostor v
izmeri 60,83 m2, v pritličju stavbe Na Oko-
pih 2C, parc. št. 2370/3, k.o. Celje, last
do celote Dobrajc Marjana s.p., pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
27. 10. 1999, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje, d.d., Celje, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžniku Dobrajc Marjanu
s.p.

IZ-84686
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 2249/02 z dne 24. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 31 v IV. nad-
stropju v soseski BS-3 Stožice z naslovom
Hošiminhova ulica, sedaj Vojkova c. 85,
Ljubljana, v skupni izmeri 77,7 m2, parc. št.
970/2, 971/2, 972, 973, 974, 967/2,
962/2, k.o. Stožice, last dolžnice in zasta-
viteljice Kecelj Margerite, zastavljena v ko-
rist upnika Škerjanc Jožeta za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8.232 EUR s pri-
padki.

Ob-84687
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 920/2002 z dne
23. 12. 2002 je bilo enosobno stanovanje
št. 30, ki se nahaja v sedmem nadstropju
večstanovanjske hiše v Kranju, na naslovu
Cesta 1. maja 69, stoječe na parc. št. 213,
vpisani v z.k. vl. št. 26, k.o. Huje, v skupni
izmeri 39,73 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
9,14 m2, sobo v izmeri 19 m2, kopalnico z
WC v izmeri 2,89 m2, predosbo v izmeri
4,42 m2, ložo v izmeri 3,41 m2 in klet v
izmeri 0,87 m2, s pravico souporabe sku-
pnih prostorov, last zastavitelja in slidarne-
ga poroka Ulrika Hafnerja, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 28. 10.
1998 s prodajalko Ljubico Marjanović, Ce-
sta 1. maja 69, Kranj, in notarsko overjene
pobotnice z dne 10. 10. 2002, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka,
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,400.000
SIT s pripadki, vse pa s prepovedjo odsvoji-
tve in obremenitve ter predkupno pravico v
korist navedene upnice.

IZ-84688
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 919/2002 z dne
23. 12. 2002, je dvosobno stanovanje s
kabinetom v visokem pritličju stanovanjske
hiše v Ljubljani, Na Jami 4 (prej Kneza Koc-
lja 3), stoječe na zemljišču s parc. št. 285,
vpisano v z.k. vl. št. 1125, k.o. Zgornja
Šiška, v izmeri, skupaj s priloženimi prostori
81,06 m2, od tega stanovanjski prostori
73,75 m2, in to kuhinja z jedilnico 13,45 m2,
dnevna soba 22,45 m2, soba 1 18,90 m2,
soba – kabinet 7 m2, predsoba 4,80 m2,
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kopalnica 4,45 m2, WC 1,85 m2, balkon
0,85 m2 (3,39 m2 × 0,25 m2,) ter klet
7,31 m2 (9,75 m2 × 0,75 m2), s trajno pravi-
co uporabe podstrešja, pralnice, sušilnice,
kleti in sorazmernega idealnega deleža par-
cele (100 m2), vpisane pod katastrsko šte-
vilko 17/13, k.o. Zgornja Šiška, v skupni
izmeri 700 m2, solast zastaviteljev Slave Di-
vjak (Divjak-Dragišič) in Tomaža Oprešnika,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 16. 6. 1998, sklenjene s pro-
dajalko Ano Kršinar, Ulica Nade Čamerni-
kove 9, Ljubljana, zastavljeno v korist upni-
ce Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Bahnstras-
se 22, Dobrla vas, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 31.000 EUR s pri-
padki, vse pa s prepovedjo odsvojitve in
obremenitve.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 59/2002 S-84216
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

59/2002 z dne 13. 12. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Toncity Pacifik investicije, d.o.o., Koper,
Ferrarska 14, matična številka 5823897,
šifra dejavnosti 74.204.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 13. 12. 2002 pozivamo, da sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje ter-
jatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. Prijavi
morajo biti priložena dokazila o obstoju terja-
tve in njeni višini. Upniki, ki imajo terjatev v tuji
valuti, prijavijo terjatev v tej valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 13.
12. 2002. Upniki, katerih terjatve se obrestu-
jejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapa-
dle obresti (pogodbene in zamudne), obraču-
nane do 13. 12. 2002.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

4. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.

5. V upniški odbor so bili imenovani na-
slednji upniki:

– Marketing Galeb d.o.o. Izola, Industrij-
ska c. 2/e,

– Investbiro Koper d.d., Trg Brolo 12,
– Hidro Koper, podjetje za gradbeništvo

in vodno gospodarstvo, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o. - v stečaju, Koper,
Obrtniška ul. 15,

– Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
– FST, knjigovodstvo in računovodstvo

d.o.o. Ljubljana, Koprska 94.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko

tukajšnjega sodišča dne 13. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 13. 12. 2002

Objave sodišč

St 44/2002 S-84218
Stečajni postopek nad družbo Čekada,

pranje, likanje, gostinstvo, trgovina, za-
ključna gradbena dela, d.o.o., Koper,
Vanganelska c. 61/c, matična številka
5939020, šifra dejavnosti 93.010, se zač-
ne in takoj zaključi.

Mestni občini Koper se izroči premično
premoženje dolžnika v iztržljivi vrednosti
62.000 SIT (telefon, pisarniška miza in pi-
sarniška omara), kot je razvidno in specifici-
rano v izvedeniškem mnenju sodne izve-
denke ekonomsko-finančne stroke Marjane
Lepšina, Ankaran, Jadranska 61/a z dne
29. 11. 2002 (zgornja tabela na strani 4
tega mnenja), ki je sestavni del tega sklepa.

Mestni občini se izročijo naslednje terja-
tve družbe:

– pravnomočna terjatev proti dolžniku
Ušaj Koper v vrednosti 2,778.173 SIT s pp,

– terjatev proti dolžniku Ignaciju Robi-
ču, Koper, Rozmanova 48 v višini
13,072.260,82 SIT s pp (izvršilna zadeva
I 782/2002 pri Okrajnem sodišču v Kopru),

– terjatev proti Savkovič Loredani s.p.
Izola v vrednosti 705.840 SIT s pp (pravdna
zadeva Pg 223/2000 pri Okrožnem sodi-
šču v Kopru).

Premoženje dolžnika se izroči Mestni ob-
čini Koper brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja
izbris navedene družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 12. 2002

St 62/2001 S-84219
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 62/2001 sklep z dne 17. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Cvetko Jože s.p., Krojaštvo Cvetko, Sv.
Florijan 56, Rogaška Slatina - v stečaju,
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Cvetko Jože s.p.,
Krojaštvo Cvetko, Sv. Florijan 56, Rogaška
Slatina - v stečaju, iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 12. 2002

St 58/2001 S-84223
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 58/2001 sklep z dne 16. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
PAV, Trgovina na debelo in drobno, pro-
izvodnja d.o.o., Cesta Simona Blatinika
16, Velenje - v stečaju (matična številka
5416124), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: PAV, Trgoina na
debelo in drobno, proizvodnja d.o.o., Ce-
sta Simona Blatnika 16, Velenje - v stečaju
(matična številka 5416124), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 2002

St 7/2001 S-84225
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 7/2001 sklep z dne 16. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MFC, Trgovina in storitve d.o.o., Goriška
cesta 53, Velenje (matična številka
5845220), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MFC, Trgovina
in storitve d.o.o., Goriška cesta 53, Velenje
(matična številka 5845220), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 2002

St 168/2000 S-84227
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

168/2000 dne 12. 12. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Aljažev
Hram d.o.o., Miklošičeva 19, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2002

St 56/2002 S-84299
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 56/2002 sklep z dne 16. 12.
2002:

1. Postopek prisilne poravnave med dol-
žnikom: Izoles, Podjetje za proizvodnjo
trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Sa-
vinjska cesta 1, Nazarje (matična številka
5566754) in njegovimi upniki, ki je bil začet
dne 30. 8. 2002 (St 56/2002), se ustavi in
se po uradni dolžnosti začne stečajni posto-
pek nad dolžnikom: Izoles, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje (matična
številka 5566754).

Odslej se firma glasi: Izoles, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o., Savinjska cesta 1, Nazarje (matična
številka 5566754) - v stečaju.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja L 7/2000.

3. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijave del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
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vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 01100-1000339014 (sklic
na številko 11-42153-7110006).

Vse terjatve, ki so jih upniki že priglasili v
postopku prisilne poravnave po sklepu
St 56/2002 z dne 30. 8. 2002 in v stečaj-
nem postopku po sklepu St 56/2002 z dne
3. 10. 2002, se štejejo za prijavljene in jih
ni potrebno ponovno prijavljati.

5. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. 4. 2003 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča; medtem ko se I. narok za
preizkus terjatev, razpisan za dne 8. 1.
2002 ob 8.30 v sobi št. 106/I prekliče.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 12.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 2002

St 34/2002 S-84300
To sodišče je s sklepom opr. št. St

34/2002 z dne 28. 11. 2002, ki je postal
pravnomočen dne 11. 12. 2002, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Grad
Prestranek, center za vzrejo jahalnih
konj, d.d., Prestranek, Na Gradu 9, Pre-
stranek ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– 1. razred: upniki - dobavitelji in ostali
nezavarovani upniki, ki se poplačajo v enem
letu od pravnomočnosti sklepa o prisilni po-
ravnavi v višini 20%, brez obresti, in sicer z
valorizirano glavnico za razliko v rasti sred-
njega tečaja Banke Slovenije za valuto EUR
od 20. 8. 2002 do dneva izplačila;

– 2. razred: terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni in bodo dobili svoje
terjatve izplačane v 100% višini;

– 3. razred: terjatve upnikov po 160. čle-
nu ZPPSL, za katere se položaj tudi po potr-
ditvi prisilne poravnave ne spremeni in bo-
do svoje terjatve dobili izplačane v 100%
višini.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili, postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, ča se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 12. 2002

St 224/2002 S-84301
To sodišče je s sklepom St 224/2002

dne 17. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hranilnokreditna služba
Sicura Ljubljana, Tavčarjeva 6, Ljublja-
na, matična številka 5866120.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatev in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2003 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2002

St 107/2002 S-84302
S sklepom tega sodišča opr. št. St

107/2002 z dne 29. 11. 2002 je bila potr-
jena prisilna poravnava nad dolžnikom PIK
Tovarna perila in konfekcije d.d., Mari-
bor, Ulica Kraljeviča Marka 5.

Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred - terjatve upnikov dobaviteljev
in ostalih nezavarovanih upnikov, ki se po-
plačajo v 5 letih od pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave v višini 100%
ugotovljenih terjatev, preračunanih v EUR
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(26. 7. 2002) in valoriziranih na dan prav-
nomočnosti sklepa o prisilni poravnavi, po
srednjem tečaju Banke Slovenije;

2. razred - terjatve z ločitvenimi pravica-
mi, za katere se položaj tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spreme-
ni;

3. razred - terjatve izločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni;

4. razred - terjatve iz drugega odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99, ZPPSL), za katere se po-
ložaj tudi po potrditvi načrta finančne reor-
ganizacije ne spremeni.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi je sestavni del sklepa o prisilni poravna-
vi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 12. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2002

St 229/2002-17 S-84303
To sodišče je s sklepom opr. št. St

229/2002 z dne 18. 12. 2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad samostojni
podjetnikom Antonom Žižekom s firmo
Foto Tone Žižek Anton s.p., Trg svobodi-
tve 2, Lenart.

Matična številka dolžnika je 5039184,
šifra njegove dejavnosti pa K/74.810.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ek., stan. Bezen-
škova 74, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Slovenska zadružno kmetijska banka
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,

2. Prevent Halog - Avtokonfekcija d.o.o.,
Lenart v Slovenskih goricah, Kidričeva 14,

3. Lipa proizvodno trgovska zadruga
z.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, Kraig-
herjeva 19a,

4. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

5. delavska zaupnica Lidija Kocijančič,
Plintovec 9/i, Zgornja Kungota.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 18. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 2002

St 2/2001-57 S-84304

Po prvem odstavku 170. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji -
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Trgovina na drobno Mini shop Zrim
Marija s.p., Dokležovje, Letališka 12 - v
stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Neprodano premoženje stečajnega dol-
žnika, in sicer 1/2 parc. št. 748/8 hiša
96 m2, dvorišče 686 m2, vpisano v vl. št.
662 k.o. Dokležovje, kalkulator, 11 koma-
dov prodajnih polic, 4 komade žaluzij, raču-
nalnik, delovna miza, faks aparat in telefon,
se izroči upniku Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Ljubljana, Davčna uprava
RS, Davčni urad Murska Sobota.

Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mur-
ski Soboti se po pravnomočnosti tega skle-
pa odreja:

– da pri zgoraj navedenih nepremični-
nah vknjiži lastninsko pravico v korist upnika
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Ljubljana, Davčna uprava RS, Davčni urad
Murska Sobota,

– poočitba, da se prepoved odtujitve in
obremenitve nanaša samo na delež Zrim
Alojzija,

– izbris zaznambe sklepa o začetku ste-
čajnega postopka vsled zaključitve stečaj-
nega postopka,

– pri terjatvi družbe Prima - Mešana za-
varovalna družba d.d., Maribor, Gregorči-
čeva 39, Maribor, izbris dolžnice Zrim Mari-
je Dokležovje, Letališka 12,

– izbris zastavne pravice do višine izvrš-
ljive terjatve v znesku 19,136.772 SIT s
pripadki v korist upnika Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za finance, Ljubljana, Davčna
uprava RS, Davčni urad Murska Sobota,

– poočitba, da se zaznamba sklepa o
izvršbi, vpisana pod Dn. št. 13/99 nanaša
samo na delež Zrim Alojzija.

Stroški stečajnega postopka v višini
491.553 SIT se poplačajo iz tusodnih pro-
računskih sredstev.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 12. 2002
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St 39/2002 S-84579

To sodišče je na seji senata dne 19. 12.
2002 pod opr. št. St 39/2002 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili Marjeta Ku-
melj, s.p., Ragovska ulica 17, Novo me-
sto, matična številka 5685859, se začne in
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili Marjeta Kumelj, s.p.,
Ragovska ulica 17, Novo mesto, izbriše iz
vpisnika samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 12. 2002

St 143/2001 S-84580

To sodišče je s sklepom opr. št. St
143/2001 dne 18. 12. 2002 zaradi pre-
majhne stečajne mase zaključilo nadaljnji
stečajni postopek nad dolžnikom C.S. Inže-
niring d.o.o. - v stečaju, Ljubljana, Ulica
Nadgoriških borcev 13, matična številka
5332125.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2002

St 49/2002 S-84581

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2002 sklep z dne 19. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Dečko Milan s.p., Gradbeništvo, Tržišče
33, Rogaška Slatina - v stečaju (matična
številka 5004416), se zaključi v skladu z
določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Dečko Milan s.p.,
Gradbeništvo, Tržišče 33, Rogaška Slatina
- v stečaju (matična številka 5004416), iz
pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 12. 2002

St 25/2001 S-84582

Na podlagi 164. člena ZPPSL to sodi-
šče objavlja oklic

v stečajni zadevi zoper stečajnega dol-
žnika Euromec, Proizvodnja, trgovina in
posredovanje, d.o.o. Koper, v stečaju,
bo narok za obravnavo osnutka za glavno
razdelitev dne 17. 2. 2003 ob 9. uri v sobi
št. 130/I tega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev na tukajšnjem sodišču v sobi
št. 208 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2002

St 27/2002-5 S-84630
1. Z dnem 23. 12. 2002 se začne ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Izo-
klep – Zemljič Alojz Zemljič s.p., Grab-
šinci 16, Sveti Jurij ob Ščavnici.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in naj-
več 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti prilo-
ženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstav-
ka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun sod-
nih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100272.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 3. 2003 ob 13. uri pri tukaj-
šnjem sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 12. 2002 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 12. 2002

St 107/2001 S-84631
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 107/2001 sklep z dne 20. 12.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ol-
gis, Podjetje za poslovne storitve d.o.o.,
Trg mladosti 6, Velenje (matična številka
5518946), se zakjuči v skladu z dol. čl.
169 ZZPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Olgis, Podjetje
za poslovne storitve d.o.o., Trg mladosti 6,
Velenje (matična številka 5518946) iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2002

St 226/2002-7 S-84632
To sodišče je s sklepom St 226/2002

dne 23. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ČSP d.o.o., Gabrsko 11A,
Trbovlje, matična številka: 1471635, šifra
dejavnosti: 19300.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega

oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2003 ob 9. uri, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 12. 2002

St 214/2002 S-84633
To sodišče je s sklepom St 214/2002

dne 20. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kseles Kočevje, Ksenija
Švara s.p., Rajndol 2, Kočevje, matična
številka: 1018507, davčna številka:
98999435.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečjni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2003 ob 9.15, soba 307a/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2002

St 122/2001 S-84634
To sodišče je s sklepom opr. št. St

122/2001 dne 18. 12. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Zalar d.o.o.
– v stečaju, Trgovsko in storitveno po-
djetje, d.o.o., Rašica pri Velikih Laščah.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2002

Amortizacije

N 52/2002 AM-21785
Na predlog Justine Golouh, Debro 51,

Laško, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000113/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 48/2002 AM-21786
Na predlog Ide Cirman, Opekarniška 12,

Celje, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz
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Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
000059/B z dne 15. 3. 1996, za 608 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 50/2002 AM-21787
Na predlog Darinke Doberšek, Razgle-

dna 11, Štore, zastopane po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 000081 z dne 15. 9. 1995, za 189
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in za-
časnice št. 000081/B z dne 15. 3. 1996,
za 533 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 56/2002 AM-21788
Na predlog Brigite Mernik, Ul. heroja

Bračiča 7, Celje, zastopane po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden pri tukajšnjem
sodišču postopek za razveljavitev začasni-
ce št. 0000288/B z dne 15. 3. 1996, za
1413 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.
Okrožno sodišče v Celju

dne 21. 10. 2002

N 54/2002 AM-21789
Na predlog Rosane Jug, Pod kostanji

24, Celje, zastopane po odv. Ivanu Levcu iz
Celja, je bil uveden pri tukajšnjem sodišču
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000173 z dne 15. 9. 1995, za 162 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

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 175/2002 SR-21068
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku

Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Vizler Vinka, stan. Gubčeva št. 23,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Judita Zelič iz
Trzina, zoper toženo stranko neznani dediči
po pokoj. Vizler Janezu, Velika vas pri Kr-
škem št. 14, Leskovec pri Krškem, zaradi
izstavitve z.k. listine zaradi pridobitve lastnin-
ske pravice zaradi priposestvovanja, vsp.
300.000 SIT, izven naroka dne 18. 11.
2002 sklenilo:

toženi stranki neznani dediči po pokoj.
Vizler Janezu, nazadnje stan. Velika vas pri
Krškem št. 14, Leskovec pri Krškem, se
postavi začasni zastopnik in skrbnik za po-
seben primer odv. Mirko Ratej iz Sevnice,
ki bo zastopal toženo stranko v pravdni za-
devi z opr. št. P 175/2002.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 11. 2002

P 1704/2001 SR-21795
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke A1, leasing in finan-
ce, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93, sedaj
A1, investicijsko upravljanje, d.d., Ljublja-
na, Vodovodna 93, ki jo zastopa Vlasta Ču-
lap, odvetnica v Ljubljani, proti tožencu Bo-
risu Škufci, Borovniško naselje 1, 1412 Ki-
sovec, zaradi plačila 5,816.552,70 SIT s
pp, dne 28. 11. 2002 sklenilo:

tožencu Borisu Škufci se postavi zača-
sni zastopnik Mitja Stupan, odvetnik v Ljub-
ljani, Trubarjeva 38.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
predmetni pravdni zadevi, dokler toženec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler mu skrbstveni organ ne bo postavil skr-
bnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2002

P 1396/2001 SR-21797
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Katarini Marolt Kuret v pravdni zadevi
tožeče stranke A1, investicijsko upravljanje
d.d., Ljubljana, Vodovodna 93, ki jo zastopa
odvetnica Vlasta Čulap iz Ljubljane, proti to-
ženi stranki Kseniji Bjeković, neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 4,195.553 SIT s pp,
dne 21. 11. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Kseniji Bjeković, naslov ne-
znan, postavlja začasna zastopnica, odvet-
nica Tajka Golob iz Ljubljane, Trdinova 3/IV.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ne bo nastopila pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2002

N 37/2001 SR-22528
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v ne-

pravdni zadevi predlagatelja Močilnik Mitja
iz Kanala, Gradnikova 14, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotna udeleženca Močilnik Matildo in
Močilnik Ivana, oba neznanega bivališča v
Belgiji, zaradi razdelitve solastnih nepremič-
nin, izven naroka dne 4. 12. 2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnima udeležencema Močilnik Matil-
di in Močilnik Ivanu, oba neznanega bivali-
šča, postavi začasnega skrbnika odv. Kri-
vec Vojka iz Nove Gorice, Sedejeva 6, No-
va Gorica, kateri bo oba udeleženca zasto-
pal v nepravdni zadevi N 37/2001 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 12. 2002

P 349/2002 SR-22527
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

pravdni zadevi, opr. št. P 349/2002, tože-
če stranke Slovenskega zavarovalnega zdru-
ženja, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, zo-
per toženo stranko Blaža Holcingerja, Pod
kostanji 22, Celje, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 169.163 SIT, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, toženi stran-
ki, zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Zvonka Irta, Hladnikova ulica 2, Novo me-
sto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse do-
tlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 11. 2002

Oklici dedičem

D 105/2001 OD-18982
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem po-

stopku po pokojni Mariji Kociper, roj. 9.
12. 1910, stan. Župetinci 27, Cerkvenjak,
ki je umrla 20. 7. 2001, poziva dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo tukajšnjem sodišču v zadevi D
105/2001, najkasneje v enem letu od ob-
jave tega oklica.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 8. 10. 2002

D 126/2000 OD-19575
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem po-

stopku po pokojni Kramberger Ljudmili, roj.
4. 9. 1905, stan. Gočova 19, Sv. Trojica v
Slovenskih goricah, ki je umrla 26. 3. 1976,
poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo tukajšnjemu
sodišču v zadevi D 126/2000 najkasneje v
enem letu od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 30. 10. 2002

III D 607/2000 OD-22533
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Ani Progar,
hčeri Matije, roj. 22. 7. 1920, umrli 14. 2.
2000, nazadnje stanujoči Ljubljana, Novo
Polje, Cesta XVIII/8, državljanki Republike
Slovenije.

Poleg dedičev, ki žive v Republiki Slove-
niji, so tudi dediči, ki žive v Ameriki. Njihovi
naslovi so neznani.

Zakonite in morebitne oporočne dediče
pozivamo, da se v enem letu po objavi tega
oklica prijavijo tukajšnjem sodišču kot dediči.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2002

D 203/2000 OD-20664
Na Okrajnem sodišču v Sevnici je v teku

zapuščinski postopek po pokojni Ani Cimer-
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man, roj. 26. 6. 1912, nazadnje stanujoči
Malkovec št. 12, Tržišče, ki je umrla leta
2000, katere dediči niso znani.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Ani Cimerman,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Sevni-
ci, v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 11. 2002

Oklici pogrešanih

N 46/2002 PO-22535
Pogrešani Ojsteršek Anton, rojen 18. 1.

1950, s stalnim bivališčem Reka 24, La-
ško, je bil nazadnje viden zjutraj 14. 9.
1993. Pozneje je za njim izginila vsaka sled.

Na predlog Ljudmile Ojsteršek - žene
pogrešanega, je sodišče začelo postopek
za razglasitev pogrešanega Ojsteršek Anto-
na za mrtvega.

Sodišče poziva pogrešanca in tudi vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Celju v treh me-
secih po objavi oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče razgla-
silo pogrešanega za mrtvega.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 20226/2001 Rg-18966
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Marji Mächtig na predlog predla-
gatelja za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodenga registra družbe
NONO’S inženiring in storitve, d.o.o., Ljub-
ljanska 102, Domžale, objavlja sklep:

NONO’S inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljanska 102, Domžale, reg. št. vl.
1/24123/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 17. 12.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Čepuran Zoran, Ljublja-
na, Mucherjeva 8 in Nonkovič Zoran, Kranj,
Cesta na Belo 20, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja sorazmerno z njunimi dele-
ži.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2002

KOPER

Srg 1424/2002 Rg-22537
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba SM&A, zastopstvo in trgovina

d.o.o., Obala 13, 6320 Portorož, ki je vpi-
sana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5990/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 9. 2002.

Družbeniki Ana Mlakar iz Ljubljane, Peri-
čeva ulica 13, Samo Mlakar iz Portoroža,
Obala 13 in Artes nepremičnine, univerzalna
trgovska in finančna družba d.o.o., Portorož,
Obala 13, izjavljajo, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmer-
ja z delavci in da prevzamejo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 12. 2002

MARIBOR

Srg 2437/2002 Rg-20637
Družba Pinca, trgovina, storitve in go-

stinstvo d.o.o., Partizanska cesta 23,
Maribor, reg. št. vl. 1/9530-00, katere dru-
žbenici sta Tatjana Zagernik, Pri šoli 24,
Kamnica in Kristina Stepančič, Cesta zma-
ge 92, Maribor, po sklepu družbenic dru-
žbe z dne 16. 10. 2002 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Tatjana Za-
gernik in Kristina Stepančič.

Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00597 Rg-22522
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Bohinec, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve, transport in iz-
voz-uvoz, Stročja vas d.o.o., Stročja vas

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Šajber Pincolič Dorica, Dorka s.p., Celov-
ška 287, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z vsebino DORICA ŠAJBER PINCOLIČ - “DORKA
S.P., CELOVŠKA 287, 1000 Ljubljana, tel.:
01-5181536 GSM: 041-953656. gnq-107434

Priglasitveni list

Galun Edvard Fredi, Kidričeva 23, Rogaška Sla-
tina, priglasitveni list, opravilna št. 54-1436/2001,
izdan dne 23. 8. 2001. gnk-107711

Ilič Ivana, Vrhloga 29, Slovenska Bistrica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 50-0770/94, izdan dne
6. 5. 1994. gns-107703

Klemenc Marjan, Polje, Cesta VI/24, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 26-2217/97,
izdan dne 8. 9. 1997. gnw-107603

Mlaker Milan, Grobelno 3/a, Grobelno, pri-
glasitveni list, opravilna št. 54-626/94, izdan dne
28. 12. 1994. gnj-107712

Oder Darko s.p., Kovinska obdelava Oder,
Ob Meži 4, Prevalje, priglasitveni list, opravilna št.
45-150/94, izdan dne 18. 5. 1994. gns-107528

Oskomić Darko s. p., Cvetna ulica 1, Murska
Sobota, priglasitveni list, opravilna št. 36-858-94,
izdan dne 20. 7. 1994. gnv-107650

Oven Matjaž s.p., Podpeška cesta 59, Brezo-
vica pri Ljubljani, obrtno dovoljenje, št. 029995.
gnm-107409

Prislan Bojana, Kotlje 16/a, Kotlje, priglasitve-
ni list, opravilna št. 45-366/94, izdan dne 1. 12.
1994. gny-107522

Rogač Oto, Serdica 46, Rogašovci, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 058335/1755/
01-46/1998, izdana dne 6. 2. 1998 pri OZS.
gni-107538

Sardot Boris s.p., Cesta I. Istrske brigade 59,
Pobegi, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2065/96, izdan dne 12. 6. 1996.
gnt-107702

1/c, vpisana v sodni register tukajšnjega
sodišča vl. št. 1/1455/00, preneha po
skrajšanem postopku ZGD, po sklepu dru-
žbenika z dne 20. 8. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Bohinec Andrej, Stročja vas 1c, kot dru-
žbenik prevzema obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2002
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Sirnik Milena, Gornja Košana 1/a, Košana,
priglasitveni list, opravilna št. 41-365/94, izdan
dne 3. 6. 1994. gnf-107416

Slapšak Damjan s.p. Sobno slikarstvo in ple-
skarstvo, Hauptmanca 56, Ljubljana, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 030469/1604/
00-38/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnq-107430

Smolej Zinka s.p., Frizerski salon, Naselje
Slavka Černeta 33, Kranjska Gora, priglasitveni
list, opravilna št. 14-0380/94, izdan dne 30. 5.
1994, izdal Davčni urad, izpostava Jesenice.
gnw-107474

Štern Tomislav, Planica 9/a, Fram, obrtno do-
voljenje, št. 0011327, izdano dne 6. 3. 1995.
gnu-107701

Zore Marjeta s.p., žensko frizerstvo, Dolenj-
ska cesta 19, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0853/94, matična št. 5468996, izdan dne
25. 5. 1994. gnl-107435

Potne listine

Barjaktarevič Majda, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, potni list, št. P 781476.
gng-107740

Birsa Sonja, Vrtojbenska cesta 12/b, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
111769, izdala UE Nova Gorica. gnr-107754

Brečevac Majkl, Ulica Vena Pilona 8, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
95499, izdala UE Koper. gnx-107548

Dukarić Dominik, Ulica Vita Kraigherja 24, Ma-
ribor, potni list, št. P00932193. gnl-107510

Elander Marjan, Avče 106, Kanal, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 163198, izdala UE No-
va Gorica. gnc-107619

Grad Franci, Beričevo 11, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. P00022717. gnt-107577

Halilović Samir, Lopata 26, Celje, potni list, št.
P00859347. gnf-107516

Kogovšek Alja, Cesta Gradenj 2, Vrhnika, pot-
ni list, št. P00664477. gng-107715

Kogovšek Klemen, Cesta Gradenj 2, Vrhnika,
potni list, št. P00664478. gnh-107714

Kogovšek Milan, Cesta Gradenj 2, Vrhnika,
potni list, št. P00664476. gne-107717

Kogovšek Nataša, Cesta Gradenj 2, Vrhnika,
potni list, št. P00664479. gnd-107718

Kogovšek Nika, Cesta Gradenj 2, Vrhnika, pot-
ni list, št. P00658329. gnf-107716

Konjc Martina, Križ 134, Sežana, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 141144, izdala UE Sežana.
gnm-107509

Koprivnjak Marija, Turnerjeva ulica 3, Maribor,
potni list, št. P00190752. gnt-107477

Markizeti Vanja, Gregorčičeva 5, Jesenice,
potni list, št. P00774265. gnd-107468

Moravec Maja, Podklanec 7, Vinica, potni list,
št. P00713912. gnu-107676

Panjan Jožef, Vodnikova 7, Grosuplje, potni
list, št. P00388157. gnz-107496

Pejkunović Petar, Aškerčeva cesta 4, Velenje,
potni list, št. P00519117. gnn-107483

Praprotnik Ana, Generala Maistra 10, Murska
Sobota, potni list, št. P00582944. gnm-107459

Prepadnik Jan, Vodnikova 191, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00428202. gne-107567

Prepadnik Marija, Vodnikova 191, Ljubljana,
potni list, št. P00428199. gnb-107570

Prepadnik Nina, Vodnikova 191, Ljubljana,
potni list, št. P00428200. gnc-107569

Prepadnik Stanislav, Vodnikova 191, Ljublja-
na, potni list, št. P00428201. gnd-107568

Rožman Marinka, Novomeška 2, Šentjernej,
potni list, št. P00030593. gnd-107618

Seme Darja, Poženelova 3, Laško, potni list,
št. P00387491. gnt-107502

Šemrov Uroš, Pot v mejah 7/d, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00549274. gnr-107504

Šinkovec Marijan, Trebenče 17, Cerkno, pot-
ni list, št. P00500135. gnf-107641

Trček Andreja, Krivec 45, Ljubljana, potni list,
št. P00039170. gnv-107775

Trček Anja, Krivec 45, Ljubljana, potni list, št.
P00040440. gnu-107776

Trček Tina, Krivec 45, Ljubljana, potni list, št.
P00040440. gnt-107777

Urbas Matjaž, Depala vas 76, Domžale, potni
list, št. P00969517. gnp-107656

Vračun Jože, Dekmanca 15, Bistrica ob Sotli,
potni list, št. P00600700. gnp-107631

Vrhovec Andrej, Švica, Švica, potni list, št.
P00371012. gnf-107666

Zakonjšek Matej, Ul. 28. maja 25, Ljubljana,
potni list, št. P00305334. gno-107707

Zupan Andraž, Blejska cesta 15, Bled, potni
list, št. P00414292. gnm-107759

Osebne izkaznice

Ajdovec Franc, Stružnikova pot 5/a, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 472122. gnz-107721

Akički Mrhar Ana Frančiška, Jamnikarjeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 513336.
gni-107463

Artiček Vojko, Krivica 29, Prevorje, osebno
izkaznico, št. 559462. gnw-107549

Baretić Sanja, Cesta Krimskega odreda 18,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 4531. gnh-107764

Bergant Srečko, Tovarniška ulica 40, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 509369. gnj-107437

Beriša Ramiz, Breg 26/a, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 632010. gnw-107624

Bevk Janez, Cesta OF 6, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 926650. gnn-107408

Bistrović Darko, Cesta v Zeleni log 26, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 693163. gnm-107734

Blaj Borut, Pot na jez 36, Radeče, osebno
izkaznico, št. 1136621. gnu-107451

Blatnik Anita, Veliko Globoko 26, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 218996. gne-107692

Bogataj Mateja, Zasavska cesta 29, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1076580. gnv-107550

Božič Viktorija, Prapretno brdo 5/a, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 1535887.
gni-107613

Bračko Lea, Kosova ulica 2, Maribor, osebno
izkaznico, št. 137043. gnh-107514

Brajdić Danijela, Veliko Mlačevo 100, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 1008613.
gnb-107770

Burnik Klemen, Smlednik 34/a, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1236107. gnv-107725

Cerar Andrej, Šentvid pri Lukovici 10/a, Luko-
vica, osebno izkaznico, št. 867245. gnp-107756

Ciglar Rozalija, Javornik 51, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 95729. gno-107457

Cuzak Jožefa, Poljanska 10, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1026444. gnr-107429

Čerin Jolanda, Lutverci 69, Apače, osebno
izkaznico, št. 887066. gnl-107439

Črnigoj Miroslava, Manice Komanove 13, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 127740.
gnk-107636

Čuk Marjanca, Ul. bratov Rožmanov 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1153142.
gno-107607

Drobnič Ignac, Sallaumines 5/b, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 1249080. gnf-107466

Duh Francka, Šuštarjeva 2, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 774669. gnf-107616

Egelič Peter, Grampovčanova ulica 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 183846.
gne-107767

Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 942972.
gnb-107445

Filej Karmen, Ložice 8, Deskle, osebno izkaz-
nico, št. 910879. gnp-107456

Fridrih Primož, Mali vrh 21/h, Globoko, ose-
bno izkaznico, št. 22103. gnk-107486

Gabrijelčič Ivica, Gorenja vas 62, Kanal, ose-
bno izkaznico, št. 520642. gnf-107441

Gerič Zlatko, Hotiza, Kamenska ulica 43, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št. 1454530.
gnw-107649

Godnik Jožica, Celovška ulica 9, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 2756. gns-107478

Gojkovič Milena, Sp. Hajdina 32, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 1113466. gnv-107750

Golobič Matjaž, Srednjevaška ulica 41, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 425711. gno-107732

Grabnar Nada, Bratov Milavcev 109, Brežice,
osebno izkaznico, št. 12887. gnh-107489

Gubenšek Marko, Pohorski bataljon 12, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št. 290117.
gnz-107446

Hajdinjak Velimir, Cvetkova 23, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 231249. gny-107547

Halilović Samir, Lopata 26, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 63821. gng-107515

Horvat Alojz, Nedelica 131, Turnišče, osebno
izkaznico, št. 156154. gnl-107635

Horvat Boris, Krog, Ravenska 26, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 980119. gng-107615

Hren Slavko, Goriška 69, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 280871. gnl-107710

Hribar Živa, Čopova ulica 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1127454. gne-107742

Jarc Barbara, Novosadska 18, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 966776. gnb-107745

Jauk Justin, Dornikova 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1135286. gnt-107627

Jauk Roman, Limbuška cesta 45, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 167623. gng-107765

Jerič Darinka, Zg. Sveča 10, Stoperce, ose-
bno izkaznico, št. 528868. gnd-107443

Jug Zorka, Bordarjev trg 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1322009. gnw-107574

Juvanc Aleša, Dolenjska cesta 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 799947. gnq-107555

Kene Mateja, Pavlova vas 21, Pišece, osebno
izkaznico, št. 57419. gnn-107558

Kerčmar Ana, Domanjševci 132, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 237798.
gnw-107749

Kerčmar Elek, Domanjševci 132, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 237806.
gnx-107748

Kirbiš Rozalija, Prušnikova 64, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 739907. gnd-107643

Klemenčič Martin, Kapca, Glavna ulica 58,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1529546. gnx-107473

Knaflič Tia, Gradiška pot 7, Radovljica, ose-
bno izkaznico, št. 859292. gnz-107546

Koglot Cvetka, Sarajevska 8, Maribor, osebno
izkaznico, št. 20192. gnk-107511

Koljenšič Marija, Črtomirova 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 676648. gnc-107494

Koprivnjak Marija, Turnerjeva ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 497931. gnu-107476

Kovačec Anita, Cesta na Boč 18, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 1020045.
gnj-107562

Kovačec Anton, Žamenci 5, Dornava, osebno
izkaznico, št. 1040613. gno-107757

Kragelj Tatjana, Gradnikove brogade 61, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 517963.
gny-107772
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Krajcar Ludvik, Bratov Vošnjakov 5, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1232165. gnl-107560

Krajnc Ivana, Otemna 19, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 1509807.
gng-107490

Križman Valentina, Krašče 2, Moravče, ose-
bno izkaznico, št. 314679. gnr-107729

Kujavec Marija, Rašiška 20, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1108011. gnh-107614

Kunstič Leopoldina, Cesta na Grad 31, Pod-
četrtek, osebno izkaznico, št. 212664.
gnn-107633

Lenček Maksimilijan, Selo 103/a, Prosenja-
kovci - Partosfalva, osebno izkaznico, št. 54284.
gnc-107444

Lešnjak Saša, Cimermanova ulica 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1137273. gnr-107554

Levstek Boštjan, Turjaška 11, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 56459. gnk-107561

Lippai Martina, Tbilisijska ulica 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1069919. gnr-107779

Majdak Starc Alec, Verdijeva ulica 3, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 1279463.
gnw-107449

Majdak Starc Sabina, Verdijeva ulica 3, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 1279445.
gnt-107452

Makarić Srečko, Jaka Platiše 3, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 772887. gnd-107668

Marković Katarina, Gubčeva 6, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 730931. gng-107440

Mataija Marija, Ulica Vide Pregarčeva 34, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1366906.
gnb-107620

Mernik Stanislav, Razdelj 5, Nova Cerkev, ose-
bno izkaznico, št. 1006270. gno-107482

Mikuš Blaž, Gozd 25, Col, osebno izkaznico,
št. 940724. gnw-107453

Mikuž Adolf, Zadlog 53, Črni vrh nad Idrijo,
osebno izkaznico, št. 39848. gnz-107471

Mlakar Majda, Markovci 56, Markovci, ose-
bno izkaznico, št. 532786. gnd-107768

Obad Marij, Dekani 255/a, Dekani, osebno
izkaznico, št. 456486. gnh-107739

Obaha Andrej, Vižmarska pot 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 363150. gnr-107654

Okoren Milena, Draga pri Šentrupertu 35, Šen-
trupert, osebno izkaznico, št. 45152.
gnk-107461

Omahen Marinka, Mala Dobrava 4, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 455779.
gnz-107571

Osolin Bojan, Škocjan 13, Dob, osebno iz-
kaznico, št. 88204. gnx-107648

Palčič Julijana, Peščenk 38, Cerknica, ose-
bno izkaznico, št. 857405. gnp-107506

Pavlovec Ivan, Oljčna 8, Izola - Isola, osebno
izkaznico, št. 587991. gnd-107447

Pavlovič Marija, Kvedrova cesta 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257499. gnc-107719

Pezdirc Ivana Marija, Cikava 2, Grosuplje, ose-
bno izkaznico, št. 573481. gnx-107652

Pirc Helmtrud, Pod topoli 58, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1144260. gnh-107539

Plesničar Mojca, Ravnica 53, Grgar, osebno
izkaznico, št. 1297651. gne-107442

Pretnar Mojca, Gradiška pot 7, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 459841. gnb-107545

Prezelj Marija, Ajševica 71, Nova Gorica, ose-
bno izkaznico, št. 1275512. gnf-107566

Rajk Stanislav, Cesta na Brdo 129, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 477554. gnx-107448

Reja Robert, Gažon 15/a, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 985217. gni-107563

Sadovski Maša, Cesta na Lenivec 16, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 1192243. gnc-107644

Samokec Roman, Dolnji Zemon 93/c, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 697668.
gns-107753

Satler Nada, Plemljeva ulica 3, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 1468878.
gnn-107733

Sekač Vekoslav, Ljubljanska ulica 1/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 108163. gnn-107433

Seme Darja, Poženelova 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 1181300. gnu-107501

Somi Mirica, Radmožanci 15, Dobrovnik - Do-
bronak, osebno izkaznico, št. 1155561.
gny-107472

Stane Maruša, Center 50, Črna na Koroškem,
osebno izkaznico, št. 1075894. gnh-107564

Stane Miroslav, Center 50, Črna na Koroškem,
osebno izkaznico, št. 1088599. gng-107565

Šajber Pincolič Dorica, Celovška cesta 287,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 120582.
gnr-107454

Šćulac Milan, Dekani 97, Dekani, osebno iz-
kaznico, št. 1178738. gnz-107746

Šeruga Anita, Lucova 2, Petrovci, osebno iz-
kaznico, št. 374620. gnt-107752

Šinkovec Marijan, Trebenče 17, Cerkno, ose-
bno izkaznico, št. 1228418. gne-107642

Špehar Silvija, Ulica Slavka Gruma 92, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1018095.
gno-107557

Špiljak Alenka, Mariborska 121, Orehova vas,
osebno izkaznico, št. 802542. gnq-107480

Štremfpel Silva Alojzija, Pucova 5, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 733498. gng-107640

Tome Boštjan, Škapinova ulica 13, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 643533. gnj-107637

Tomić Ana, Pot k Savi 29, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 189704. gne-107542

Toplak Boštjan, Mariborska 33, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1305426.
gnv-107475

Turk Ivan, Glavarjeva 45, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 971680. gnu-107576

Varmuž Stanislava, Jadranska cesta 61/b, An-
karan - Ankarano, osebno izkaznico, št. 950833.
gnn-107458

Vetrih Lojzek, Grumova 7, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 1016879. gnx-107573

Vidovič Ana, Kuštanovci 72, Mačkovci, ose-
bno izkaznico, št. 1481918. gny-107747

Vončina Grega, Runkova 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 377979. gnj-107612

Vušnik Angela, Kotlje 6/a, Kotlje, osebno iz-
kaznico, št. 632792. gnz-107771

Zakonjšek Matej, Ul. 28. maja 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 17918. gnn-107708

Žagar Jasna, Arbajterjeva ulica 8, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 369656. gnl-107460

Žagar Zvonka, Pod strahom 57, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 383977. gnf-107591

Žgur Tomaž, Potrčeva 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 604045. gnw-107499

Vozniška dovoljenja

Ahmetašević Mirsad, Ljubeljska ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134688, reg. št. 214692, izdala UE Ljubljana.
gny-107672

Ajdovec Franc, Stružnikova pot 5/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1659888, reg. št. 2274, izdala UE Kranj.
gny-107722

Aljančič Janez, Brezovo 3, Tržič, vozniško do-
voljenje, št. 31568513, reg. št. 3389.
gng-107690

Auguštin Zoran, Slaptinci 1, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13670,
izdala UE Gornja Radgona. gnq-107680

Babič Irena, Cven 76/a, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5310609, reg. št. 251,
izdala UE Ljutomer. gnc-107419

Babnik Marjan, Gabrje 68, Dobrova, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 169705, reg. št.
2126, izdala UE Ljubljana. gnl-107410

Bambič Anton, Cesta 30, Videm-Dobrepolje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1531617,
reg. št. 13231, izdala UE Grosuplje. gnl-107585

Barjaktarevič Majda, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16195, izdala UE Nova Gorica. gnh-107689

Bašin Aljaž, Trubarjeva 18, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 44080, izdala UE
Nova Groica. gnb-107420

Bec Melita, Drožanjska cesta 109, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1228890,
reg. št. 11445. gns-107628

Beranič Danijela, Sestrže 37, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 41198, izdala UE
Ptuj. gnv-107425

Bergant Srečko, Tovarniška ulica 40, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 162772,
reg. št. 2698, izdala UE Domžale. gnk-107436

Bistrović Darko, Cesta v Zeleni log 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1104392,
reg. št. 213451, izdala UE Ljubljana. gnl-107735

Bizjak Stanislav, Gornje Pijavško 2, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 1585.
gnz-107646

Blaj Borut, Pot na jez 36, Radeče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1060102, reg. št.
11873, izdala UE Laško. gnv-107450

Borovnik Marijan, Stari trg 42, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1880. gnd-107418

Božič Romina, Prisoje 2, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42318.
gne-107417

Bratkovič Tanja, Tišina 10, Tišina, vozniško
dovoljenje, reg. št. 31045. gnb-107695

Cerar Mija, Blagovica 8, Blagovica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068527, reg. št.
29365, izdala UE Domžale. gnv-107675

Cergol Damir, Na logu 17, Ankaran - Ankara-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30287.
gnn-107683

Čauševič Mirsad, Garibaldijeva 26, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
45492. gnx-107423

Dolinar Andrej, Stranska vas 27, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1234114, reg. št.
223393, izdala UE Ljubljana. gnu-107726

Drobnič Ignac, Sallaumines 5/b, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1619, izdala UE
Trbovlje. gne-107467

Dupin Marjan, Šalka vas 104, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 13208, izdala
UE Kočevje. gnd-107518

Džakulin Damian Peter, Pot na Kopitnik 1, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 6686, izdala UE Laško. gnz-107671

Egelič Peter, Grampovčanova ulica 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343194,
reg. št. 230898, izdala UE Ljubljana. gnf-107766

Fekonja Mihaela, Rošpoh 201, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 872228, reg. št.
105405. gno-107632

Fetić Salja, Medvedova ulica 5/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12618, izdala
UE Kamnik. gnp-107581

Flisar Drago, Tešanovci 30, Moravske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, št. 13099. gny-107422

Fujan Martina, Polje pri Vodicah 15/a, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250355,
reg. št. 223961, izdala UE Ljubljana. gnz-107621

Gajšek Mateja, Jadranska ulica 6, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 36299, izdala UE
Ptuj. gnu-107426
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Golobič Matjaž, Srednjevaška ulica 41, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013886,
reg. št. 201801, izdala UE Ljubljana. gnp-107731

Gostiša Dragica, Kuzmičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1216491,
reg. št. 217085, izdala UE Ljubljana.
gnm-107559

Gradišnik Janez, Tevče 31/e, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 201384, izdala
UE Laško. gnj-107737

Hasanović Ibrahim, Na postajo 50, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
481152, reg. št. 188697, izdala UE Ljubljana.
gni-107763

Horvat Damir, Rusjanov trg 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1503964, reg.
št. 248103, izdala UE Ljubljana. gnn-107608

Horvat Natalija, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 290057, reg. št.
30313, izdala UE Ljubljana. gnj-107662

Hribar Živa, Čopova ulica 5, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1287468, reg. št.
227535, izdala UE Ljubljana. gnf-107741

Hudorovac Bogdan, Šmihel 72, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31095, izdala
UE Novo mesto. gnj-107462

Jagodič Alenka, Ulica bratov Učakar 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1614395, reg. št. 173421, izdala UE Ljubljana.
gns-107678

Jerkič Dušan, Dobravlje 107, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1598530,
reg. št. 7145, izdala UE Ajdovščina. gnw-107532

Jerman Kuželički Tjaša, Neubergerjeva ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1593067, reg. št. 256’75, izdala UE Ljubljana.
gnr-107658

Kante Sotošek Branka, Dragomer, Rožna pot
3, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6085, izdala UE Vrhnika. gnf-107541

Kaštrun Peter, Levstikova 32, Moravske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, št. 37268. gnz-107596

Katern Petar, Kidričeva ulica 12, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2966, izdala
UE Kočevje. gnj-107512

Kobal Alojz, Podkraj 75, Col, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCEFGH, št. S 18552, reg. št. 389,
izdala UE Ajdovščina. gnq-107755

Konič Marko, Malgajeva ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2045, reg.
št. 180526, izdala UE Ljubljana. gni-107738

Korenjak Martina, Koprska 15, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12750, izdala UE Piran. gnk-107686

Košir Mladen, Titova 20, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 1080370.
gnw-107699

Kovačič Boštjan, Šegova 14, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 883, izdala UE
Novo mesto. gnl-107535

Kragelj Tatjana, Gradnikove brigade 61, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44156,
izdala UE Nova Gorica. gnw-107599

Križman Valentina, Krašče 2, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1457276, reg. št.
35961, izdala UE Domžale. gns-107728

Lah Neja, Kolodvorska 16, Dornberk, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 42163, izdala UE
Nova Gorica. gnu-107601

Lapoša Milena, Dolnji Slaveči 14, Grad, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 26585. gnm-107684

Lazar Silvo, Dolga ulica 8, Moravske Toplice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 21626. gnl-107685

Lazarević Mitar, Rusjanov trg 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S 653210,
reg. št. 47721, izdala UE Ljubljana. gne-107492

Lazić Igor, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250555, reg. št.
224123, izdala UE Ljubljana. gnf-107470

Lesjak Marijan, Glavarstvo 4, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 332, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnt-107427

Lešnjak Saša, Cimermanova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107158,
reg. št. 211562, izdala UE Ljubljana. gns-107553

Lippai Martina, Tbilisijska ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 141990,
reg. št. 143530, izdala UE Ljubljana. gns-107778

Macarol Katja, Černetova ulica 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106415, reg. št.
193409, izdala UE Ljubljana. gnm-107709

Markež Borut, Mestni vrh 34, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28109, izdala UE Ptuj.
gnm-107534

Mataija Marija, Ulica Vide Pregarčeve 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565455, reg. št. 249107, izdala UE Ljubljana.
gnr-107604

Matoic Martina, Plešičeva ulica 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502099,
reg. št. 245542, izdala UE Ljubljana. gnf-107491

Medved Alojzij, Golovec 28, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 2505, izdala
UE Trbovlje. gnv-107700

Mežnar Martin, Verdun 15, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18699, izdala
UE Novo mesto. gng-107594

Mihelčič Mateja, Turnše 27, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 281895, reg. št.
20414, izdala UE Domžale. gnb-107670

Mlačnik Rudolf, Robindvor 46, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 5046. gnp-107481

Mlakar Roza, Rozmanova 25, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4935.
gnx-107673

Mlinar Mitja, Srednja vas pri Polh. Gradcu
23/a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1367150, reg. št. 234488, izdala UE
Ljubljana. gnb-107495

Molan Tadeja, Mali Obrež 9/a, Dobova, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 17049, izdala UE
Brežice. gnc-107469

Novak Milena, Mihovci 18/a, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81729,
izdala UE Maribor. gnw-107424

Obaha Andrej, Vižmarska pot 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1434086,
reg. št. 207886, izdala UE Ljubljana. gns-107653

Orel Matevž, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 970447, reg. št.
200691, izdala UE Ljubljana. gnx-107623

Osolin Bojan, Škocjan 13, Dob, vozniško do-
voljenje, kat. BCGH, št. S 1591376, reg. št.
38243, izdala UE Domžale. gnd-107647

Oštir Mojca, Trg na Stavbah 1, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 204502, reg. št. 7049,
izdala UE Litija. gnq-107580

Pavlin Alojz, Staro sejmišče 19, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 13643.
gnt-107602

Pečar Ana, Ig 444, Ig, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1587430, reg. št. 252481, izdala
UE Ljubljana. gnq-107605

Peternik Timotej, Ulica Jožefe Lacko 1/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40592, izdala
UE Ptuj. gnn-107533

Petrač Jožica, Cankarjeva 4, Črnomelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1435608, reg. št.
11596. gnq-107630

Pipp Miha, Jarše 28/a, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135925, reg. št.
214084, izdala UE Ljubljana. gnp-107431

Plohl Danijel, Miklavž 18/a, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11394, izdala UE Ormož. gnc-107744

Podbregar Irena, Matke 48, Prebold, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195392, izdala
UE Žalec. gnr-107629

Podkrajšek Ljudmila, Selo pri Zagorju 47, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H BGH, št. S 1640247, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnv-107575

Pogačar Robert, Prušnikova ulica 15, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970696, reg. št. 200899, izdala UE Ljubljana.
gnc-107769

Potočar Renato, Pot na Fužine 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1616790,
reg. št. 145474, izdala UE Ljubljana.
gnw-107774

Povh Stanislav, Obrežje 48, Jesenice na Do-
lenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3937, izdala UE Brežice. gnv-107600

Primc Andrej, Rozmanova 24/h, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1425938,
reg. št. 10386, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-107572

Purger Franka, Ulica bratov Babnik 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887769, reg. št. 156266, izdala UE Ljubljana.
gnk-107736

Pusovnik Silva, Kapla 12, Tabor, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1562772, izdala UE
Žalec. gnn-107508

Pušnik Tomaž, Ilovica 18, Vojnik, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. S 1144797, reg. št.
35433. gne-107517

Rakovec Urška, Goriče 41, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468916, reg. št.
54173, izdala UE Kranj. gno-107432

Rakovec Viljem, Dolenja vas 57, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. 14959, izdala UE
Škofja Loka. gnk-107661

Ravlić Luka, Pot na Fužine 23, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1455097, reg.
št. 243536, izdala UE Ljubljana. gni-107438

Resman Jože, Begunje 36, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001068262, reg. št. 24553. gnx-107698

Resnik Andrej, Raka 56, Raka, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 20899, izdala UE
Krško. gnl-107760

Rosulnik Maruša, Nova ulica 6, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1353326, reg. št.
231315, izdala UE Ljubljana. gnc-107519

Sadovski Maša, Cesta na Lenivec 16, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13950,
izdala UE Sežana. gnx-107598

Seme Darja, Poženelova 3, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1316552, izdala UE
Laško. gnv-107500

Simčič Justina, Livarska ulica 8, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1238447,
reg. št. 20721, izdala UE Grosuplje. gnu-107505

Skubic Katja, Britof 221/h, Kranj, duplikat voz-
niškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1307614,
reg. št. 5617, izdala UE Kranj. gnb-107520

Skubin Damjan, Glagoljaška 1, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25543.
gnb-107595

Stadler Martin, Hrastje ob Bistici 1, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18854,
izdala UE Šmarje. gnp-107706

Strmec Matjaž, Grajski trg 38, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40082,
izdala UE Novo mesto. gnd-107693

Šehič Jusuf, Novi log 12, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4668, izdala UE Hra-
stnik. gns-107428

Šeruga Anita, Lucova 2, Petrovci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 40370. gnr-107679

Šinkovec Marijan, Trebenče 17, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 430342, reg.
št. 4557. gnh-107639

Šipek Pavel, Tekstilska ulica 8, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 609418, reg. št.
32325, izdala UE Maribor. gnq-107405
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Šoba Dragica, Kalce, Naklo 9, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9965.
gni-107488

Špilak Štefan, Bogojina 139, Bogojina, vozni-
ško dovoljenje, št. 11259. gny-107597

Špiljak Alenka, Mariborska 121, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1331759, reg. št. 109954, izdala UE Maribor.
gnr-107479

Štalekar Rajko, Sele 34, Slovenj Gradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2461, izdala
UE Slovenj Gradec. gng-107694

Štampar Jernej, Kajžar 43, Miklavž pri Ormo-
žu, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9526.
gnz-107421

Tarkuš Trikič Mario, Plečnikova ulica 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1560132, reg. št. 70342, izdala UE Maribor.
gnq-107705

Tasev Vlasta, Ribniška ulica 24, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 218286, reg. št.
74645, izdala UE Ljubljana. gno-107657

Tkalec Zorka, Latkova vas 266, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 21085, izdala
UE Žalec. gns-107407

Tome Boštjan, Škapinova ulica 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 268621, reg. št.
36970. gni-107638

Topić Petar, Šmarska cesta 7, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15301, izdala UE Slovenj Gradec. gnd-107593

Verzegnassi Vlado, Ob Koprivnici 77, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S00833862,
reg. št. 20580. gnl-107485

Vojsk Matija, Goričane 22/m, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 141809, reg.
št. 114094, izdala UE Ljubljana. gnr-107579

Vujinovič Rada, Na griču 65, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 808750, reg. št.
34994, izdala UE Kranj. gnj-107762

Vuk Tomaž, Breg pri Litiji 41, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1432822, izdala UE
Litija. gnr-107704

Žmavc Andrej, Podsreda 72, Podsreda, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18562, izdala
UE Šmarje. gni-107513

Žuna Nedeljko, Dolenja vas 177, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1057974, izdala
UE Žalec. gnt-107552

Zavarovalne police

Bokalj Darja, Zajelše 44, Ljubljana, zavaroval-
no polico, št. 435950, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnc-107669

Colja Edvard, Branik 3, Branik, zavarovalno
polico, št. AO 1043137, izdala zavarovalnica Adri-
atic d.d., PE Postojna. gni-107588

Debeljak Marko, Poštna ulica 7/b, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 00101484651, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnr-107404

Herekovič Darkica, Majaronova ulica 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 503494, izdala za-
varovalnica Slovenica. gni-107713

Ivančič Rudi, Mala Cikava 17/c, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 452503, izdala zavaroval-
nica Slovenica d.d. gnv-107525

Korošec Tatjana, Pločanska ulica 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 777224, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnt-107677

Luznar Marko, Kovski vrh 2, Škofja Loka, za-
varovalno polico, št. 477753, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d.. gnp-107681

Mihelič Alojzij, Gorenjska cesta 29/a, Ribni-
ca, zavarovalno polico, št. 700490/45%, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnl-107610

Pogačar Dora Marija, Prušnikova 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 915604, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnm-107659

Smagaj Nared Aneta, Trg padlih borcev 1,
Rakek, zavarovalno polico, št. AO 1005137, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d., PE Postojna.
gnn-107583

Šantl Oto, Paka pri Velenju 38/a, Velenje,
zavarovalno polico, št. 460287, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnq-107780

Velić Almir, Za progo 1/a, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 451466, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnw-107724

Vipotnik Kopanja Alenka, Lakotence 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 524648, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gni-107663

Vraničar Aleksander, Čurile 15, Metlika, zava-
rovalno polico, št. 443299. gnn-107758

Spričevala

Baloh Franc, Brezje 51, Brezje, spričevalo o
zaključnem izpitu Šolskega centra Iskra Kranj,
strojni tehnik, izdano leta 1969. gnr-107529

Božnik Branko, Vrtna ulica 24, Križe, indeks,
izdala Filozofska fakulteta leto izdaje 1976.
gnp-107531

Bricman Mihaela, Kotlje 41/c, Kotlje, spriče-
valo o končani OŠ Koroški Jeklarji. gnt-107527

Burjan Jasmina, Porabska 12, Gornja Rad-
gona, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
ske šole Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnj-107487

Cvetko Daniel, Vučja vas 24/a, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Rakičan, izdano leta 1994. gnu-107751

Čibej Nataša, Vrtojba, Laze 32, Šempeter pri
Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Ko-
per, izdano leta 1991, izdano na ime Brankovič
Nataša. gnj-107537

Čujež Janko, Lekmarje 16, Sveti Štefan, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za kme-
tovalce v Šentjurju pri Celju, izdano leta 1982.
gnu-107551

Davdovič Dejan, Slavniška cesta 11, Kozina,
maturitetno spričevalo Srednje gostinske in turi-
stične šole Izola - smer turistični tehnik.
gni-107688

Dević Nataša, Miklošičeva 3, Celje, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje tehniške šole Celje, smer
kemijski tehnik. gnz-107625

Draksler Branko, Trg Franca Kozarja 166, Hra-
stnik, spričevalo za voznika tovornih motornih vozil
Šole za voznike Ježica v Ljubljani, izdano leta
1974. gni-107413

Einfalt Žaklin, Rimska ploščad 20, Ptuj, diplo-
mo Srednje zdravstvene šole Juga Polak v Mari-
boru, izdana v šolskem letu 1985/86.
gnx-107523

Godler Martin, Brezina 16, Brežice, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Nižje kmetijske šole GRM
(KŠG) v Novem mestu. gnk-107411

Halić Marko, Ig 399, Ig, indeks in spričevalo
1. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdan leta 1995. gno-107611

Hmeljak Boštjan, Šmarje 43, Branik, spričeva-
lo o zaključnem izpitu 3. letnika Gradbene šole v
Ajdovščini, smer zidar gradbinec. gnz-107521

Iglič Jaka, Volavlje 1/b, Ljubljana, spričevalo
2. in 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999 in 2000.
gnq-107730

Klemenčič Stanko, Velika Dolina 7/a, Jeseni-
ce na Dolenjskem, maturitetno spričevalo Kmetij-
ske srednje šole Maribor, št. 810, izdano 7. 6.
1961. gnd-107543

Kolarič Bor, Krožna 1, Beltinci, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta
2001/2002. gnj-107412

Kralj Andreja, Gotska 13, Ljubljana, spričeva-
lo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdano
leta 1991. gne-107592

Martinčič Sabina, Gorenje Jezero 3, Grahovo,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno administra-
tivne šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnx-107498

Meglen Jana, Mali vrh pri Šmarju 84, Šmar-
je-SAP, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdano leta 1991, izdano na ime Šte-
blaj Jana. gnt-107727

Mlinarič Martina, Ižakovci 149/a, Beltinci, in-
deks, št. 18011024, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnb-107645

Nikić Miloš, Preglov trg 6, Ljubljana, indeks
Srednje trgovske šole v Ljubljani. gnh-107464

Ostruh Elizabeta, Josipdol 47/b, Ribnica na
Pohorju, spričevalo Osnovne šole Ribnica na Po-
horju, izdano leta 1982/83. gnm-107484

Peterkovič Marjetka, Gornji Lenart 28, Breži-
ce, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole,
izdano 27. 6. 1984, izdano na ime Planinc Mar-
jetka. gny-107526

Puconja Jan, Ravne 8, Tržič, spričevalo 3.
letnika Srednje kmetijske šole v Kranju, izdano
leta 2000. gnh-107664

Srećković Tibor, Mokrice 21/a, Vrhnika, in-
deks in diplomo Srednje šole PTT v Ljubljani, izda-
no leta 1989. gnb-107403

Stiplovšek Vinko, Rjavica 3, Rogaška Slatina,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole,
šolsko leto 79/80. gno-107682

Vidovičič Snježana, Stražnji vrh 6/a, Črnomelj,
obvestilo o uspehu 1. letnika Gimnazije, št.
I/G-400, izdano leta 1997. gnj-107687

Vindar Ljudmila, Gotovlje 202, Žalec, spriče-
valo Srednje šole Boris Kidrič v Celju, poklic tek-
stilni konfekcionar II, izdano leta 1985/86, izdano
na ime Podbornik Ljudmila. gnp-107406

Vučkič Anja, Selo 80/a, Prosenjakovci - Par-
tosfalva, spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2002. gnj-107587

Žnidarič Petra, Majšperk 20/a, Ptujska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu EŠ, smer poslovni
tajnik, izdano leta 1997/98. gnw-107524

Žurga Ivan, Topol 9, Nova Vas, spričevalo o
zaključnem izpitu Centra srednjih šol Domžale,
zap. št. K 213/83, izdano 17. 8. 1983.
gnd-107493

Ostali preklici

AVTOPREVOZ TOLMIN d.d., Poljubinj 89 f,
Tolmin, kopijo licence, št. 0000374/00343/231
za tovorno vozilo, reg. št GO 28-54K, izdana s
strani GZ Slovenije. gnu-107651

Carl Nejc, Lazec 8, Cerkno, študentsko izkaz-
nico, št. 30011710, izdala FKKT. gnp-107556

Cigoj Simon, Ozeljan 112, Šempas, študent-
sko izkaznico, št. 63000150, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gng-107465

Djuratović Goran, Dvor 7, Ljubljana-Šentvid,
delovno knjižico. gne-107617

Dolinšek Stanislav s.p., Prevozi Dolinšek, Klo-
kočovnik 23/a, Loče pri Poljčanah, avstrijsko bi-
lateralno dovolilnico z bar kodo CO96005, ser.
št. 0025630, izdal Bundesministerium fur verke-
hr, innovation und technologie v Republiki Avstriji,
veljavnost do 31. 1. 2003. gny-107626

Drobnič Jože, V Gaju 3, Radeče, izkaznico o
statusu žrtvam vojnega nasilja, št. 1095, izdana
26. 11. 2001. gnm-107634
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Filipič Alojz, Godemarci 26, Mala Nedelja, de-
lovno knjižico, reg. št. 1512, ser. št. 29507, izda-
na 9. 4. 1973 pri UE Ljutomer. gnw-107503

Francelj Matjaž, Pamejeva 32, Ljubljana, voz-
no karto, št. 331 - s spremljevalcem, izdal LPP.
gnt-107606

Gerželj Gregor, Sončna ulica 33, Šempeter
v Savinjski dolini, študentsko izkaznico, št.
20970069, izdala Pravna fakulteta.
gnq-107655

Golub Dragotin, C. v Njiverce 1/a, Kidričevo,
delovno knjižico izdano na ime Skuta Oksana,
izdala UE Ptuj. gnh-107414

Golub Dragotin, C. v Njiverce 1/a, Kidričevo,
delovno knjižico izdano na ime Sachyk Nataliya,
izdala UE Ptuj. gng-107415

Horvat Boštjan, Črtomirova 22, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Srednje zdravstvene šole.
gny-107622

Hribar Živa, Čopova ulica 5, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19332254, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnd-107743

Jambrošič Nikola, Trubarjeva 2, Koper - Ca-
podistria, dovolilnico, št. 11654 z dne 29. 3.
2001. gnz-107696

Jerebica Dario, Vrtača 3, Izola - Isola, pomor-
sko knjižico št. 01452, izdala Luška kapetanija
Koper. gnm-107609

Klavžar Veronika, Šolska ulica 10, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št. 25640, izdala Vi-
soka upravna šola v Ljubljani. gnk-107586

Kos Gregor, Završe pri Grobelnem 16, Šmar-
je pri Jelšah, študentsko izkaznico, št. 41950172,
izdala Medicinska fakulteta. gng-107540

Kresal Friderika, Bogatajeva ulica 15, Medvo-
de, delovno knjižico. gne-107667

Krmelj Darja, Milčinskega ulica 6, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-337/1-1987, izdan
1. 7. 1987. gny-107497

Krnetič Zoran, Novakova ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-107660

Makovec Andrej, Dobrava 26, Zreče, delovno
knjižico, reg. št. 18012, izdana 24. 10. 2001 v
Slovenskih Konjicah. gno-107507

Maksut Denis, Nanoška ulica 33, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-107720

Mehadžič Anej, Žerovnica 26, Grahovo, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gns-107578

Mladinov Luka, Koseze 29, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 19356085, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnk-107761

Omerovič Majda, Grgar 23/b, Grgar, delovno
knjižico. gng-107590

Palčič Nedjo, Čevljarska 4, Koper - Capo-
distria, dovolilnico št. 10867, veljavnost do 31. 3.
2003. gnm-107584

Podboj Alojzij, Laze 48, Logatec, licenco št.
L-4130 za tovorno vozilo z reg. oznako LJ
N6-92R. gnk-107536

Podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, PE Kozina, preklicuje potrdila za
izredne prevoze: Boštjančič Robert, Hrušica 78,
datum rojstva 6. 8. 1971, evid. št. 1007, Dekle-
va Aleksander, Landol 22/A, datum rojstva
22. 12. 1969, evid. št. 1008, Dekleva Rihard,
Zajelšje 7/a, datum rojstva 23. 12. 1972, evid.
št. 1009, Dodič Denis, Obrov 2, datum rojstva
6. 8. 1971, evid. št. 1010, Gerželj Slavko, Se-
nadole 6, datum rojstva 22. 12. 1969, evid. št.
1011, Jelušič Matej, Štorje 8/A, datum rojstva
23. 12. 1972, evid. št. 1012, Jelušič Leon, Štor-

je 16, datum rojstva 6. 8. 1971, evid. št. 1013,
Kljun Loris, Markovščina 19/a, datum rojstva
22. 12. 1969, evid. št. 1014, Može Metod, Se-
nožeče 151/D, datum rojstva 23. 12. 1972,
evid. št. 1015, Planinc Gregor, Ul. prek. brig. 4,
Divača, datum rojstva 6. 8. 1971, evid. št. 1016,
Strle Andrej, Bač 144/B, datum rojstva 22. 12.
1969, evid. št. 1017, Škapin Božo, Vrabče 7,
datum rojstva 23. 12. 1972, evid. št. 1018, Šker-
janc Damijan, Tublje 23, datum rojstva 6. 8.
1971, evid. št. 1019, Valenčič Simon, Ratečevo
Brdo 12, datum rojstva 22. 12. 1969, evid. št.
1020, Zadnik Jože, Huje 37, datum rojstva
23. 12. 1972, evid. št. 1021, Žnidaršič Branko,
Lokev 194, datum rojstva 6. 8. 1971, evid. št.
1003. Ob-84663

Pogačar Ana, Žale 2/a, Kamnik, delovno knji-
žico. gnx-107723

Potočnik Karel, Garibaldijeva 5, Koper - Ca-
podistria, dovolilnico, št. 11594 z dne 7. 8. 2001.
gny-107697

Primar Mojca, Novo Polje, Cesta XII/8a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnw-107674

Sitar Peter, Adamičeva cesta 55, Grosuplje,
delovno knjižico. gnq-107455

Sluga Barbara, Poljanski nasip 30, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-107773

Vončina Marta, Vipavska 92, Nova Gorica, de-
lovno knjižico. gnl-107589

Wester Damjan, Kamnik pod Krimom 75/c,
Preserje, študentsko izkaznico, št. 08001680,
izdala FKKT. gnc-107544

Zalokar Karmen Rebeka, Ajdovska 6, Bohinj-
ska Bistrica, delovno knjižico izdano na ime Ko-
pač Karmen Rebeka, izdana pri SOD Ljubljana
Bežigrad. gnq-107530
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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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