
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. 352-06-25/02 Ob-84880

1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, faks 02/748-29-98, tel.
02/748-29-99, elektronski naslov:
okolje@ptuj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja Centra za
ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji –
I. etapa.

4. Kraj dobave: lokacija gradnje – Gaj-
ke v Spuhlji na območju Mestne občine
Ptuj.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Sta-
nislav Napast, Skupna občinska uprava,
Ptuj.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: predvidena je oddaja del
po sklopih:

I. sklop – gradnja dovozne ceste s te-
htnico in zbirnim centrom in

II. sklop – gradnja I/c odlagalnega polja
s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 12. 2002.

Mestna občina Ptuj

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

blaga po odprtem postopku

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

Popravek

Ob-84930
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila št. JN 37/02 “dobava kabelskih mon-
tažnih TP 20/0,4 kV ter opreme s.n. in
n.n.”, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 109 z dne 13. 12. 2002, Ob-83283, se
spremeni besedilo v naslednjih točkah in
se pravilno glasi:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 21. 1. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 21. 1. 2003 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 1. 2003,
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju dru-
žbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku po-
sredovana do 15. 1. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek

Št. 1/03 Ob-85112
V javnem razpisu za dobavo pisarniške-

ga materiala, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83938, se določita nova datuma za od-
dajo ponudb in javnega odpiranja ponudb:

Rok za oddajo ponudb: 22. januar
2003.

Javno odpiranje ponudb: 23. januar
2003 ob 11. uri.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Št. 10631/02 Ob-84877
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje av-

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

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

ski ceniki - 63 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: poslovne enote - PE -
AC baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2003
- april 2003.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 2. 2003 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 2. 2003 ob 9. uri, Podjetje za
vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54, 1117
Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: us-
trezna finančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% ponudbene cene. Ve-
ljavnost ustrezne finančne garancije mora
biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 11. 5.
2003; datum odločitve do 25. 2. 2003.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 12. 2002.
Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Ob-84883
1. Naročnik: Dom starejših Na Fari.
2. Naslov naročnika: Na Fari 50, 2391

Prevalje.
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 sku-
paj: možnost oddaje ponudbe za sukcesiv-
no dobavo živil za vse skupaj ali za vsak
sklop posebej:

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

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

ne ribe,
4. mesni izdelki in suhomesnati izdelki,
5. ribe,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. jajca,
9. sveže in suho sadje,
10. sveža zelenjava in biološko konzer-

virana zelenjava,
11. kmetijski pridelki – krompir,
12. kmetijski pridelki – jabolka,
13. olje,
14. žitarice, mlevski izdelki in testenine,
15. kruh in pekovsko pecivo,
16. pijače,
17. zmrznjena zelenjava in testo,
18. juhe, pudingi, marmelade in dodatki

jedem,
19. čaji, dodatki jedem, vložena povrtni-

na, omake,

20. ostalo prehrambeno blago – živila.
4. Kraj dobave: Dom starejših Na Fari,

Na Fari 50, 2391 Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga – živil s pričetkom 1. 3. 2003
in zaključkom 1. 3. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom starejših
Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, uprava
zavoda, pri Stanki Vauh, tel. 02/82-40-912
ali GSM 041/624-164.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od dneva
objave vsak delovni dan od ponedeljka
do petka od 8. do 12. ure, do roka za
izdajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT na ŽR Doma
starejših Na Fari, št.- 01100-6030308934
s pripisom ‘’razpisna dokumentacija’’.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših Na Fari, Na Fari
50, 2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 2.
2003, ob 12. uri na upravi Doma starejših
Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo bo financirano iz lastnih sredstev na-
ročnika v skladu z razpisnimi pogoji in skle-
njeno pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
– živil se lahko prijavi ponudnik (pravne ose-
be, samostojni podjetniki in kmetje), ki mo-
rajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zako-
na o javnih naročilih, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti
za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2004, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 22. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, dolžina plačilnega roka, od-
zivni čas za interventna naročila, lastna pro-
izvodnja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Dom starejših Na Fari, Prevalje

Št. 760/02 Ob-84885
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

ji in črpalke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 6 sklopov.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: april – maj
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje
– soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 3. 3. 2003, faks 01/522-27-64.

(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: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št.01100-6030277894.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 3. 2003, ob 12. uri v predavalnici
1 – pritličje glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 4. 6. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 6. 2003, predvide-
ni datum odločitve – marec 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: ce-
na-100%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana
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Ob-84886
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se lahko poda za posa-
mezne sklope, delno za posamezen sklop
ali za vse sklope skupaj:

– sklop 1: NTP strežnik,
– sklop 2: nadzorni strežnik,
– sklop 3: USENET strežnik,
– sklop 4: osebna računalniška oprema.
4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 4. marca 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Računalniški center Univerze v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Maruša
Belšak, tel. 02/23-55-300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – na transak-
cijski račun Univerze v Mariboru št.
01100-6030709059.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 2. 2003 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Ma-
ribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 2. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 11. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta,
– cena,
– ostali kriteriji, ki so zapisani v razpisni

dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Univerza v Mariboru

Št. 4/02 Ob-84920
1. Naročnik: Splošna bolnišnica

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

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

aparature – 4 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna prijava na posamezen sklop:

– sklop 1: dvoravninski rentgenski
sistem za neuroangiografske in splošne
angiografske preiskave – 1 kos;

– sklop 2: teledirigirani diaskopski
rentgenski aparat in delovna postaja –
1 kos;

– sklop 3: slikovni rentgenski sistem s
poudarkom na linearni tomografiji – 1 kos;

– sklop 4: rentgenski mobilni sistem s
C-lokom – 1 kos.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava: za
sklop 1: 150 dni; za sklope 2, 3 in 4: 90
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000
Maribor. Prevzem razpisne dokumentacije:
osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o vplačilu, faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije: Peter Weissensteiner,
tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 2. 2003,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 01100-6030278185, s
pripisom za RD: RTG aparature.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 17. 2.
2003, do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 18. 2. 2003 ob 11. uri v mali
konferenčni predavalnici, 16. etaža kirurške
stolpnice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
navedeno 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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:

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

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

3. izjavo ponudnika, dano pod 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 pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;

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

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

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

Iz dokumentov mora biti razvidno:
– število dni neporavnanih obveznosti v

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

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;

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

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok po
obojestranskem podpisu primopredajnega
zapisnika;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in montirano v prostore
naročnikovega oddelka za radiologijo –
sklopi 1, 2 in 3, sklop 4 – pljučni oddelek,
Slivniško Pohorje;

10. da zagotavlja dobavo opreme v
naslednjih rokih:

– sklop 1: v roku 150 dni,
– sklop 2, 3 in 4: v roku 90 dni
od podpisa pogodbe;
11. da zagotavlja s strani proizvajalca

pooblaščen in usposobljen servis za
dobavljeno opremo;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu obvestila ter
maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov
in odpravo napak;

13. da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega osebja na oddelku za
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radiologijo in pljučnem oddelku za pravilno
uporabo opreme;

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

15. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
še najmanj 10 let po izteku garancijske
dobe;

16. da ima garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT za posamezen sklop,
veljavno do 31. 8. 2003;

17. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti;

18. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti;

19. potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu rentgenskih
aparatov v register medicinskih pripomočkov;

20. CE certifikat, s katerim izkazuje
varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 8.
2003, odločitev o sprejemu 5. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– za sklope 1, 2 in 3:
a) cena – 70 točk,
b) tehnične karakteristike – 30 točk;
– za sklop 4:
a) cena – 70 točk,
b) kvaliteta – 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: ocenjene vrednosti z DDV:
– sklop 1: 230,000.000 SIT;
– sklop 2: 70,000.000 SIT;
– sklop 3: 30,000.000 SIT;
– sklop 4: 35,000.000 SIT.
Prijaviti se je možno na posamezen

sklop.
17. Datum in številka objave

predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za

objavo: 27. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 761/02 Ob-84924
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

torji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 4. sklopi.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: april-maj
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje -
soba 40 (tajništvo), vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 25.2. 2003, faks 01/522-27-64.

(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: 10.000 SIT, na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 2. 2003
do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2003 ob 12. uri v predavalnici
1 - pritličje glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, katera mora ve-
ljati do 27. 5. 2003.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 5. 2003, predvi-
deni datum odločitve - marec 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena -
100%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-85042
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega materiala in sa-
nitarne konfekcije v skupni orientacijski
vrednosti 75,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: pisarniški material, 2. sklop sanitar-
na konfekcija. Ponudniki lahko predložijo po-
nudbo za celotno naročilo, posamezni sklop
ali za posamezne izdelke znotraj sklopov.

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Ve-
terinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. marec
2003 do 31. december 2005.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 6. februarja 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
2034-1-2003, po modelu 00, Altus con-
sulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predlo-
žiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 6. februarja 2003,
do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. febru-
arja 2003, ob 13. uri, na naslovu Univerza v
Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v vrednosti 200.000
SIT, vnovčljiva do 13. marca 2003.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbe, vzo-
rec pogodbe je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. marca 2003, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 13. februar
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, rok dobave, strokovna priporo-
čila. Vrednost posameznega merila in način
uporabe meril sta navedena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. januar 2003.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 01.4-15/4-03 Ob-85044
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr.Jo-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ska oprema: 1. monitorji – 10 kom,
2. centralna postaja – 1 kom.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: pričetek: ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek: 4 te-
dne po podpisu pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV), virmansko plačilo na TR
52400-603-31317.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 2. 2003 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 2. 2003, ob 10. uri, Splošna bol-
nišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, t.j. do
7. 4. 2003, predvidena odločitev o spreje-
mu ponudbe – februar 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ce-
na, 2. kvaliteta aparature, 3. plačilni pogoji,

4. rok dobave, podrobnejša opredelitev me-
ril je določena 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: 6. 1. 2003.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 17123-04-403-88/2002 Ob-85049
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga oziroma
storitev: rezervni deli, elektronske kom-
ponente in obnova delov za helikopter,
in sicer:

– sklop 1: dobava rezervnih delov in
elektronskih komponent,

– sklop 2: obnova delov.
Specifikacije blaga in količine so opre-

deljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo blago oziro-
ma storitev, ki je predmet javnega razpisa, v
celoti ali po posameznih sklopih in ne mo-
rejo ponuditi posameznih postavk iz posa-
meznih sklopov.

4. Kraj dobave: lokacija naročnika –
MNZ-GPU, Letalska policijska enota, Brnik
130 J, Brnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala. Upoštevana bo samo osnovna ponud-
ba.

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: za sklop 1 in sklop 2: rok dobave
blaga je največ 30 dni po podpisu pogod-
be, vendar najkasneje do dne 15. 4. 2003,
dobava bo potekala sukcesivno.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40308802.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 7. 2.
2003, najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7.  2.
2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 18. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev. Kot najugo-
dnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponu-
jeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 109 z
dne 13. 12. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-85105
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Can-

karja in Osnovna šola Antona Martina Slom-
ška.
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2. Naslov naročnika: Osnovna šola Iva-
na Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil v skupni orientacijski
vrednosti 77,400.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. sklop: meso in mesni izdelki, 2.
sklop: ribe, 3. sklop: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slašči-
ce, 5. sklop: žito in mlevski izdelki, 6. sklop:
sadje, zelenjava in stročnice, 7. sklop: kon-
zervirani izdelki, 8. sklop: zmrznjena živila,
9. sklop: sadni sokovi in sirupi, 10. sklop:
ostala živila. Ponudniki lahko predložijo po-
nudbo za celotno javno naročilo, za posa-
mezne sklope živil ali za posamezna živila
znotraj sklopov.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana
Cankarja, Lošča 1, 1360 Vrhnika in Osnov-
na šola Antona Martina Slomška, Pod Hru-
šovco 33, 1360 Vrhnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Do-
datne informacije o javnem razpisu lahko
ponudniki zahtevajo na naslovu Altus con-
sulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
telefon 01/421-90-40, telefaks
01/421-90-45, elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delov-
ni dan, od pondeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 5. februarja 2003, do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
037-2002, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma pri-
spele najkasneje do 5. februarja 2003, do
11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. febru-
arja 2003, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna
šola Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrh-
nika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-

dnost ponudbe je v kumulativi višja od 30
mio SIT morajo predložiti menico z menič-
no izjavo v višini 200.000 SIT, veljavno do
15. marca 2003. Kolikor vrednost ponudbe
v kumulativi ne presega 30 mio SIT menica
ni potrebna.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. marca 2003, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 13. februar
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
fiksnost cen, plačilni rok, strokovna pripo-
ročila, lastna proizvodnja, odzivni čas. Vre-
dnost posameznega merila in način upo-
rabe meril je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo z vsako od na-
ročnic sklenil ločeno pogodbo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. januar 2003.

Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška

Št. 421-31-26/02 Ob-85268
1. Naročnik: Osnovna šola Artiče.
2. Naslov naročnika: Artiče 39, 8253

Artiče, tel. 07/452-10-60, faks
07/452-10-61, e-mail: o-artice.nm@gu-
est.arnes.si.

3. Vrsta in količina blaga: prehrambe-
no blago – okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Artiče 39, Artiče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko konkurirajo za en sklop ali
za vse skupaj.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanje ali čas izvedbe: 1. 2. 2003 -
31. 1. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Osnovna šola Artiče, Artiče 39, 8253
Artiče – tajništvo šole, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu in priložitvi dokazila
plačila razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) preko virmana na transakcijski
račun Osnovna šola Artiče, št.
01209-6030645227, s pripisom Za razpis
(po enodnevni predhodni najavi po faksu).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vsak delovni dan od 9. do 11.
ure na naslov: Osnovna šola Artiče, Artiče
39, 8253 Artiče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 31. 1. 2003 ob 13. uri,
in sicer na naslovu Artiče 39, Artiče.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2003. Predvideni datum odločitve
je 14. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anica Ribič, tel. 07/452-10-60.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: /
Osnovna šola Artiče

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

Preklic

Ob-85110
Preklicujemo javni razpis za pisarniški

material, objavljen v Uradnem listu RS, št.
112 z dne 20. 12. 2002, Ob-84024, Št.
08305-0003/02-42/01.

Mestna občina Kranj

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 403-81/2002-21303 Ob-85041
V javnem razpisu za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku: rekonstruk-
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cija podstrešja za potrebe dislociranega
oddelka Osnovne šole Koroška Bela na
Blejski Dobravi, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 110-112 z dne 20. 12.
2002, Ob-83961, se spremenijo točke
8. (a), 9. in 14., tako da se sedaj glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 1. 2003, do
11. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. 1. 2003, ob 11.15, v konferenčni
sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: datum, do katerega mora
veljati ponudba je 7. 4. 2003; predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 31. 1. 2003.

Občina Jesenice

Ob-84881
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-pošta: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Lisičje.

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

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

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

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

končanja del: predvideni začetek del je julij
2003 in zaključek del oktober 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v
tajništvu v času uradnih ur, in sicer ponede-
ljek, sreda in petek od 9. do 11. ure in v
sredo od 15. do 17. ure. Vodja javnega naro-
čila je Vesna Tomažin, ek. Vsa pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahte-
vate pisno po faksu 01/366-78-72 pod ši-
fro: Vodovod Lisičje, do najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega
javnega razpisa, do datuma za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT z virman-
skim nalogom na EZR račun Občine Škoflji-
ca št. 01323-0100000956 sklicna št.
00 40308-01-03.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti pre-
dložena v zaprti kuverti najkasneje do 4. 3.
2003 do 12. ure v tajništvu. Naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Ponudba mora biti označena na naslednji
način: »Ne odpiraj – Ponudba JR, gradnja
vodovoda Lisičje.«

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
dne 4. 3. 2003, ob 12.30. Naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,
v sejni dvorani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
3% razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila: naroč-
nik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah, potrjenih s strani stro-
kovnega nadzora v 60 dneh po prejemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN 47. člen): opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 80 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 30 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena,
b) reference,
c) roki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpisna dokumentacija vključuje:
– popis del s količinami,
– obrazložitev razpisne dokumentacije z

obrazci.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 12. 2002.
Občina Škofljica

Ob-84931
1. Naročnik: Občina Cankova.
2. Naslov naročnika: Cankova 25,

9261 Cankova.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava

in adaptacija OŠ Cankova – I. faza. Predvi-
dena vrednost investicije je 280,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Cankova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inže-
niring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, Stanislav Ma-
rič, univ. dipl. inž. gr. in Štefka Kolmanko,
tel. 02/536-13-10, faks 02/534-10- 86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT (vključ-
no z DDV), na transakcijski račun št.

02 340-0019896053 pri Novi ljubljanski
banki, d.d. Divizija Pomurje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 2. 2003 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Stane-
ta Rozmana 5 (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 2.
2003 ob 12. uri na naslovu ZEU – Družba
za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5 (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naroči-
la, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna,
plačila v letu 2003 in 2004.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Predvideni datum odločitev o sprejemu
ponudbe je 28. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudbe: meri-
lo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:

– ponudbena cena 90%,
– referenčni objekti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 1. 2003.

ZEU - Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.

Št. 020-1/2002 Ob-85058
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, In-
špektorat RS za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-87-101, faks
01/47-87-102.

3. (a) Opis in obseg gradnje: naročnik
želi pridobiti izvajalca za izvajanje del, ki so
potrebna za izvršitev odločb naročnika, iz-
danih na podlagi Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94,
62/94 in 59/96) ter Zakona o graditvi ob-
jektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02).

Dela obsegajo predvsem gradbena in
druga dela v zvezi z rušitvijo in odstrani-
tvijo objektov, odvoz ruševin na deponi-
jo, vzpostavitev zemljišča v prvotno sta-
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nje, zavarovanje komunalnih vodov, iz-
vedbo ustreznih začasnih zavarovalnih
del (podpiranje in ograditev) ter druga
dela, ki so funkcionalno vezana na rea-
lizacijo inšpekcijskih odločb.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: zaradi lažje izvedbe naročila oziroma
del, ki so predmet javnega naročila je naroč-
nik razdelil naročilo na dva sklopa, vezana
na določen teritorij Slovenije, in sicer:

1. sklop: obsega Območne enote Kranj,
Celje, Maribor, Murska Sobota,

2. sklop: obsega Območne enote Novo
mesto, Ljubljana, Koper in Novo Gorico.

Posamezni ponudnik lahko odda ponud-
bo za enega ali oba sklopa.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvrševala
na različnih lokacijah znotraj posameznega
sklopa. Lokacija posameznega dela je nave-
dena v inšpekcijski odločbi ter bo navedena
tudi v sklepu o dovolitvi izvršbe, ki ga bo pre-
jel tudi izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik bo
opravljal dela na podlagi prejetega sklepa o
dovolitvi izvršbe in navodil naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del:
20. 2. 2003 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljub-
ljana, kontaktna oseba: mag. Mateja Liko-
zar Rogelj, vodja službe za pravne zadeve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora bi-
ti oddana najkasneje v četrtek, 6. 2. 2003
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo lahko oddate osebno
v tajništvu glavne inšpektorice RS za okolje
in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana, v sobi
št. 103 - 1. nadstropje. Če bo ponudba
poslana priporočeno po pošti, bo naročnik
upošteval samo tiste ponudbe, ki bodo pri-
spele do zgoraj navedenega dne in ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 7. 2.
2003, ob 9. uri v prostorih Inšpektorata za
okolje in prostor, Dunajska c. 47, Ljubljana,
v sejni sobi v 1. nadstropju (soba št. 100).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ne zahteva predložitve garancije v
zvezi s ponudbo.

Pogodbene obveznosti je naročnik zava-
roval s pogodbeno kaznijo, ki je navedena v
vzorcu pogodbe v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS in pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu Zakona o javnih naroči-
lih bo moral ponudnik podpisati še izjave:

– da je upošteval vse obveznosti, ki iz-
hajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu ter pri ureditvi delovnih pogojev (izjavo
o varstvu zaposlenih),

– da bo gradbene in druge odpadke, ki
bodo nastali pri izvedbi del, odvažal ter odla-
gal v skladu s Pravilnikom o ravnanju z od-
padki ter Pravilnikom o odlaganju odpadkov
(izjavo o pravilnem odlaganju odpadkov),

– ponudnik mora predložiti izjave vseh
podizvajalcev, ki jih bo vključil v izvedbo
javnega naročila, da jim je pravočasno in
pravilno poravnal vse zapadle obveznosti (iz-
javo o poravnavi zapadlih obveznosti) - pod-
pišejo podizvajalci.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 3. 2003.

Datum odločitve o sprejemu ponudbe:
7. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo uporabil kot merilo za izbiro ponudni-
ka najnižjo ponudbeno ceno naslednjih po-
stavk:

1. urna postavka delovne sile,
2. urna postavka strojne ure,
3. tonski kilometer,
4. stojnina.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba je mag. Ma-
teja Likozar Rogelj, vodja službe za pravne
zadeve.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodna objava ni bila
potrebna.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 1. 2003.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Inšpektorat RS
za okolje in prostor

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 138 Ob-84941
V Uradnem listu RS, št. 115 z dne

27. 12. 2002, Ob-84407, je bil objavljen
razpis, “Storitve inženiringa - nadzor za iz-
gradnjo objekta garažna hiša Šarabon”.

V točki 8. (c) Znesek in način plačila za
razpisno dokumentacijo je prišlo do napake
pri številki transakcijskega računa naročnika.
Pravilna številka je: 02014-0014586339.

Parkirišča, Javno podjetje d.o.o.,
Ljubljana

Št. 401 Ob-84861
1. Naročnik: Vrtec Jarše.
2. Naslov naročnika: Rožičeva 10, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A - čiščenje prostorov.

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

5. Kraj izvedbe: na petih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi po pošti ali dvigne
osebno na naslovu Zavod za tehnično izo-
braževanje, Langusova 21, tel.
01/24-16-215, faks 01/24-16-213. Kon-
taktna oseba je Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure
ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT na TRR Zavo-
da za tehnično izobraževanje, št.
01261-6030716108, sklic na številko
50015-401.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 2. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: naj-
ugodnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
12 mio SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 1. 2003.

Vrtec Jarše

Št. 266-132/2002 Ob-85104
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje čišče-
nja in komunalnih storitev na mejnih pre-
hodih Republike Slovenije.

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

1. sklop: Policijske uprave Krško, Novo
mesto, Ljubljana,

2. sklop: Policijske uprave Celje, Slo-
venj Gradec, Maribor,

3. sklop: Policijska uprava Murska So-
bota,

4. sklop: Policijski upravi Postojna, Ko-
per,

5. sklop: Policijska uprava Nova Gorica,
6. sklop: Policijska uprava Kranj.
Dela se bodo izvajala na različnih lokaci-

jah – mejnih prehodih na področju posa-
mezne Policijske uprave. Seznam lokacij,
ki sestavljajo posamezno področje je razvi-
den iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko ponudi izvajanje del po
sklopih, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

5. Kraj izvedbe: mejni prehodi Republi-
ke Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2003
do 31. 1. 2004 z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z dolo-
čili 97. člena ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 2. 2003 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 2. 2003 ob 9.30 – Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 10 točk,
3. prisotnost ISO certifikata 14001 za

dejavnost čiščenja oziroma za izvajanje ko-
munalnih storitev – 3 točke ter prisotnost
SIST EN ISO certifikata 9000 za dejavnost
čiščenja oziroma za izvajanje komunalnih
storitev – 3 točke.

V primeru, da po analizi ponudb dve pra-
vilni in samostojni ponudbi dosežeta enako
najvišje število točk, bo naročnik med njima
izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima
boljši (višji) indeks gospodarnosti poslova-
nja v preteklem letu.

Izbor najugodnejših ponudnikov se bo
vršil za vsak sklop posebej.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Rado Vidic, tel. 01/478-18-34 ter
pisna vprašanja na naslov naročnika.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 1. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 363-3/2003 Ob-85171
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije po pooblastilu za Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem s posto-
pnim odkupom-leasing neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Ministrs-

tva za šolstvo, znanost in šport - ponovi-
tev.

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:

da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka na-
ročila je 1. 5. 2003, rok trajanja najema je
največ 15 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skup-
nih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljub-
ljana, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2003 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, garanci-
ja za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti.

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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. lokacijska ustreznost – skupaj do 30

točk;
2. ustreznost poslovnih prostorov po te-

hničnih zahtevah – skupaj 80 točk (pri toč-
kah od 1 do 2 se upošteva vplivnostni fak-
tor 0,4);
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3. konkurenčnost cen (izračuna se ko-
ličnik med najnižjo ponudbeno ceno veljav-
ne ponudbe in obravnavano ponudbeno ce-
no za m2 poslovnih prostorov, ki se pomno-
ži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako doblje-
ni zmnožek pa se pomnoži s številom 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja na naslov naročni-
ka.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 1. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 91/02 Ob-84396
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

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

3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja sistema za zbira-
nje in obdelavo podatkov emisijskih
vrednosti; kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega na-
ročila za izbiro ponudnika za dobavo in
vgradnjo sistema za zbiranje in obdelavo
podatkov emisijskih vrednosti se zaključi
brez izbire najugodnejšega ponudnika iz
razloga, ker naročnik v razpisanem roku ni
prejel dveh samostojnih pravilnih ponudb.
Postopek oddaje predmetnega javnega na-
ročila se nadaljuje po postopku s pogajanji
brez predhodne objave v skladu z 20. čle-
nom ZJN-1, pri čemer naročnik povabi k
sodelovanju v postopku s pogajanji brez
predhodne objave vse ponudnike, ki so pra-
vočasno podali svoje ponudbe na predmet-
na javna razpisa po odprtem postopku št.
PDO-67/02 in PDO-91/02 P.

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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

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

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 1. 2003.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2-272/1 Ob-84862
1. Naročnik: Javni zavod Celjske lekar-

ne.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 1, Ce-

lje.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema, enote zavoda.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, tehnič-
ne lastnosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS, EuroComputers,
Informacijski inženiring in zastopstvo, Mot-
nica 7, Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
11,962.450,69 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,832.227,20 SIT, 11,962.450,69
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 90-91 z dne 25. 10.
2002, Ob-79648.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Javni zavod Celjske lekarne

Št. 872/2002 Ob-84863
1. Naročnik: Center za usposabljanje El-

vira Vatovec Strunjan.
2. Naslov naročnika: Strunjan 140,

6320 Portorož.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago - po skupinah:
– meso in mesni izdelki,
– perutnina,
– mesnine in salame,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki,
– sadje, zelenjava in jajca,
– sokovi in sirupi,
– jajčne testenine,
– riž in mlevski izdelki,
– vložena zelenjava,
– začimbe,
– čaji,
– zamrznjene ribe in zelenjava,
– sladoled,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Strunjan 140.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena - najnižja vrednost sku-
pine blaga.

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

– meso in mesni izdelki: Kras d.d., Še-
pulje 31, 6210 Sežana,

– perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Potrče-
va 10, 2250 Ptuj,

– mesnine in salame: Kras d.d., Šepulje
31, 6210 Sežana,

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrov-
če,

– kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-
ski izdelki: Mlinotest kruh Koper d.o.o.,
Ul. 15. maja 12, 6000 Koper,

– sokovi in sirupi: Fructal d.d., Tovar-
niška 7, 5270 Ajdovščina,

– jajčne testenine: Mlinotest kruh Ko-
per d.o.o., Ul. 15. maja 12, 6000 Koper,

– riž in mlevski izdelki: Droga Portorož
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,

– vložena zelenjava: Droga Portorož
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,

– začimbe: Droga Portorož d.d., In-
dustrijska c. 21, 6310 Izola,

– čaji: Droga Portorož d.d., Industrij-
ska c. 21, 6310 Izola,

– zamrznjene ribe in zelenjava: Delmar
d.o.o. Izola, Industrijska c. 12, 6310 Izola,

– ostalo prehrambeno blago: Ilirija tr-
govina d.d., Vojkov drevored 28, 6250
Ilirska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:

– meso in mesni izdelki: 3,495.861,87
SIT,

– perutnina: 1,139.411,57 SIT,
– mesnine in salame: 1,782.187,58

SIT,
– mleko in mlečni izdelki:

1,871.778,28 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki: 1,767.150,35 SIT,
– sokovi in sirupi: 872.272,61 SIT,
– jajčne testenine: 134.567,45 SIT,
– riž in mlevski izdelki: 183.361,87

SIT,
– vložena zelenjava: 266.439,64 SIT,
– začimbe: 62.998,41 SIT,
– čaji: 272.493,88 SIT,
– zamrznjene ribe in zelenjava:

1,160.057 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

1,461.379,06 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 35 ponudb

od 15 kandidatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 4,341.507

SIT, 3,495.861,87 SIT,
– perutnina: 1,284.207 SIT,

1,139.411,57 SIT,
– mesnine in salame: 2,663.362,35

SIT, 1,782.187,58 SIT,
– mleko in mlečni izdelki:

1,987.384,85 SIT, 1,871.778,28 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki: 2,072.300 SIT, 1,767.150,35
SIT,

– sokovi in sirupi: 1,089.456,20 SIT,
872.272,61 SIT,

– jajčne testenine: 219.814,80 SIT,
134.567,45 SIT,

– riž in mlevski izdelki: 251.554,50
SIT, 183.361,87 SIT,

– vložena zelenjava: 370.812,85 SIT,
266.439,64 SIT,

– začimbe: 79.091,08 SIT, 62,998,41
SIT,

– čaji: 553.512,75 SIT, 272.493,88
SIT,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1-3 / 10. 1. 2003 / Stran 11

– zamrznjene ribe in zelenjava:
1,206.303,50 SIT, 1,160.057 SIT,

– ostalo prehrambeno blago:
1,538.647,56 SIT, 1,461.379,06 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za razpisani skupini prehrambene-
ga blaga: sadje, zelenjava in jajca ter sla-
doled je naročnik v I. fazi omejenega po-
stopka prejel samo po eno ponudbo, zato
je navedeni skupini blaga oddal po po-
stopku oddaje naročil male vrednosti v
skladu s 125. členom ZJN in naročniko-
vim internim aktom o oddaji naročil male
vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 12. 2002.

Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan

Št. 4/2001 Ob-84901
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki (II. faza/4.),
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: omejeni javni razpis – najni-
žja končna cena za posamezni izdelek.

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

1. Medis d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
skupin A, B, D/d, D/f in H,

2. Metalka Zastopstva Media d.o.o.
Ljubljana – za izdelke iz skupine F,

3. Impakta d.d. Ljubljana – za izdelke iz
skupine F,

4. AMS Meding d.o.o. Šentjur – za iz-
delke iz podskupin D/d in D/f,

5. Valencia Stoma-Medical d.o.o. Ljub-
ljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

6. Medias International d.o.o. Ljubljana
– za izdelke iz podskupin D/a in D/f,

7. Medinova d.o.o. Ljubljana – za izdel-
ke iz skupin D/d, D/f in H,

8. Auremiana Sežana d.o.o. Sežana –
za izdelke iz podskupine D/f,

9. Dentacom Inženiring d.o.o. Velenje –
za izdelke iz skupin A, D/c in D/f,

10. Hibiskus d.o.o. Ljubljana – za izdel-
ke iz podskupin D/d, D/e, D/f in G,

11. Iris Mednarodna trgovina d.o.o. Ljub-
ljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

12. Sanolabor d.d. Ljubljana – za izdel-
ke iz skupin A, B, C, D/b, D/c, D/d, D/e,
D/f, D/g, E in G,

13. Mikro+Polo d.o.o. Maribor – za iz-
delke iz skupin A in B,

14. Gopharm d.d. Nova Gorica – za iz-
delke iz skupin A, C in D/f,

15. Sind Ljubljana d.o.o. Ljubljana – za
izdelke iz podskupine D/f,

16. MM Surgical d.o.o. Ljubljana – za
izdelke iz skupin D/f, D/g in E,

17. Profarmakon International d.o.o. Ma-
ribor – za izdelke iz skupin C, D/b, D/c,
D/e in D/f,

18. Lek d.d. SPE d.o.o. Medicinski pri-
pomočki Ljubljana – za izdelke iz skupine H,

19. Helpy d.o.o. Trzin – za izdelke iz
podskupin D/b in D/f,

20. Salus Ljubljana d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin A, B in H,

21. Thomy Frey East d.o.o. Ljubljana –
za izdelke iz podskupine D/f,

22. Merit d.o.o. Ljubljana – za izdelke iz
skupine C,

23. Johnson&Johnson S.E. podružnica
Ljubljana, Ljubljana – za izdelke iz skupin A,
C, D/f, D/g in E,

24. Farmadent d.o.o. Maribor – za iz-
delke iz skupin A in E,

25. Kemofarmacija d.d. Ljubljana – za
izdelke iz skupin A, B, C, D/b, D/c, D/d,
D/e in D/f,

26. Emporio Medical d.o.o. Ljubljana –
za izdelke iz skupin C, D/c in D/f,

27. Simps S d.o.o. Trzin – za izdelke iz
podskupine D/b,

28. Adriamed d.o.o. Ljubljana – za iz-
delke iz skupine B,

29. Tosama d.d. Domžale – za izdelke
iz skupine C.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 470,000.000 SIT let-
no. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih
cen po posameznem izdelku (na vsakih 6
mesecev), zato pogodbene vrednosti ni mo-
goče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti najvišje in najnižje ponudbe
niso primerljive zaradi različnega števila po-
nujenih vrst blaga-izdelkov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 1.
2003 do 30. 6. 2003.

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 27 z
dne 13. 4. 2001, Ob-46743.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 4022-167/2002 Ob-84902
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundro-
vo nab. 2, 1000 Ljubljana, faks 306-12-02.

3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava po sklopih po lokacijah Mestne
občine Ljubljana. Sklopi: A - fotokopirni
papir, B - pisala, C - papirna galanterija,
D - tiskovine obrazci, E - drobni inventar,
F - potrošni material, G - računalniški
potrošni material, opcija neoriginali.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena - največ 100 točk; po-
pust na uradni cenik - največ 16 točk; certi-
fikat ISO 9001 oziroma ISO 9022 - največ
5 točk.

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

– sklop A in sklop F: Piramida d.o.o.,
Zagorje, Polje 10, 1410 Zagorje,

– sklop B in sklop D: Mladinska knjiga
Birooprema d.d., Dunjajska 121, 1000 Ljub-
ljana,

– sklop C in sklop E: Cankarjeva založba
d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana,

– sklop G: Zelinka & sinovi d.o.o., Lin-
hartova 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– Piramida d.o.o.: 9,700.000 SIT v letu

2003, 10,000.000 SIT v letu 2004;
– Mladinska knjiga Birooprema d.d.:

6,200.000 SIT v letu 2003, 6,500.000 SIT
v letu 2004;

– Cankarjeva založba d.d.: 7,600.000
SIT v letu 2003, 7,800.000 SIT v letu 2004;

– Zelinka & Sinovi d.o.o.: 15,000.000
SIT v letu 2003, 15,500.000 SIT v letu
2004.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

Najvišja Najnižja
ponudba ponudba

Sklop A 595.675,70 551.268,00
Sklop B 111.783,10 57.120,00
Sklop C 499.914,00 403.417,44
Sklop D 191.457,10 101.789,71
Sklop E 233.802,00 56.712,60
Sklop F 106.706,10 61.833,00
Sklop G 2,939.328,00 2,540.841,85
Sklop G
– opcija 1,778.262,00 1,685.186,80

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Mestna občina Ljubljana

Št. 1/01-860 Ob-84903

1. Naročnik: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje
pri Jelšah.

2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, tel. 03/817-14-00; faks
03/817-14-20.

3. Datum izbire: 26. 11. 2002.
4.Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil in čistil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh za-
htev v I. fazi), najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-
nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev, od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003, v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:

Skupina A: živila in material za prehrano
za:

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago: Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8,
2250 Ptuj, ponudba v višini: 9,381.594 SIT;

– podskupina 2: sadje sveže: Era, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, po-
nudba v višini: 2,308.877 SIT;
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– podskupina 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
ponudba v višini: 1,527.986 SIT;

– podskupina 4: zelenjava, sveža: Mer-
cator SVS d.d., Rogaška cesta 8, 2250
Ptuj, ponudba v višini: 1,097.460 SIT;

– podskupina 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila: Hrib, d.o.o., Večje Brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini:
835.237,55 SIT;

– podskupina 6: kruh in pekovsko peci-
vo: Gratis d.o.o., Cerovec 3a, 3240 Šmarje
pri Jelšah, ponudba v višini: 2,331.950 SIT;

– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia-Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ponud-
ba v višini: 4,892.117 SIT;

– podskupina 8: meso in mesni izdelki:
Mesnine Žerak – Franci Žerak s.p., Strmol-
ska 9, 3252 Rogatec, ponudba v višini:
9,858.104 SIT;

– podskupina 9: perutnina: Hrib, d.o.o.,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, po-
nudba v višini: 2,296.990 SIT;

– podskupina 10: ribe: Hrib, d.o.o., Ve-
čje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponud-
ba v višini: 222.208 SIT;

– podskupina 11: testenine: Pekarna
Boč, Koren Peter, s.p., Zbelovo 33A, 3215
Loče pri Poljčanah, ponudba v višini
341.912 SIT;

– podskupina 12: jajca: Kmetija Marije
in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245
Spodnji Ivanjci, ponudba v višini: 497.620
SIT;

– podskupina 13: gastro program (juhe
in začimbe): Mercator SVS d.d., Rogaška
cesta 8, 2250 Ptuj, ponudba v višini:
2,532.869,26 SIT.

Skupina B: čistila:
– podskupina 1: sredstva za osebno hi-

gieno in zaščitna sredstva: Makom-trgovi-
na, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16,
3320 Velenje, ponudba v višini:
2,140.721,68 SIT;

– podskupina 2: čistila splošno: Sava
Trade, trgovina in storitve d.d., Cesta v Me-
stni log 90, 1000 Ljubljana, ponudba v viši-
ni: 877.855 SIT;

– podskupina 3: pralna sredstva: Sava
Trade, trgovina in storitve d.d., Cesta v Me-
stni log 90, 1000 Ljubljana, ponudba v viši-
ni: 840.252 SIT;

– podskupina 4: pomivalna sredstva:
Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba v vi-
šini: 409.981 SIT;

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago:

– Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8,
2250 Ptuj, ponudba v višini: 9,381.594 SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 11,024.114 SIT;

– podskupina 2: sadje sveže:
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504

Velenje, ponudba v višini: 2,308.877 SIT;
– Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8,

2250 Ptuj, ponudba v višini: 2,773.720 SIT;

– podskupina 3: kmetijski pridelki:
– Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgor-

nja Ložnica, ponudba v višini: 1,527.986,00
SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini: 1,603.261
SIT;

– podskupina 4: zelenjava, sveža:
– Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8,

2250 Ptuj, ponudba v višini: 1,097.460 SIT;
– Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgor-

nja Ložnica, ponudba v višini: 1,243.304
SIT;

– podskupina 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila:

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-
je pri Planini, ponudba v višini: 835.237,55
SIT;

– Ljubljanske mlekarne d.d., obratoval-
nica Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Mari-
bor, ponudba v višini: 1,135.660,33 SIT;

– podskupina 6: kruh in pekovsko peci-
vo:

– Gratis d.o.o., Cerovec 3a, 3240 Šmar-
je pri Jelšah, ponudba v višini: 2,331.950
SIT;

– Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, po-
nudba v višini: 3,362.119 SIT;

– podskupina 7: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia-Mlekarstvo in sirar-

stvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
ponudba v višini: 4,892.117 SIT;

– Ljubljanske mlekarne d.d., obratoval-
nica Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Mari-
bor, ponudba v višini: 5,273.812 SIT;

– podskupina 8: meso in mesni izdelki:
– Mesnine žerak – Franci Žerak s.p.,

Strmolska 9, 3252 Rogatec, ponudba v vi-
šini: 9,858.104 SIT;

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-
je pri Planini, ponudba v višini: 10,703.624
SIT;

– podskupina 9: perutnina:
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-

je pri Planini, ponudba v višini: 2,296.990
SIT;

– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250
Ptuj, ponudba v višini: 2,336.855 SIT;

– podskupina 10: ribe:
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-

je pri Planini, ponudba v višini: 222.208
SIT;

– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Loka – Mengeš, ponudba v višini:
224.162 SIT;

– podskupina 11: testenine:
– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbe-

lovo 33A, 3215 Loče pri Poljčanah, ponud-
ba v višini 341.912 SIT;

– Živila Kranj, Trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, ponudba
v višini: 448.182 SIT;

– podskupina 12: jajca:
– Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, ponudba v
višini: 497.620 SIT;

– Meja – Kmetijsko podjetje d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, po-
nudba v višini: 511.520 SIT;

– podskupina 13: gastro program (juhe
in začimbe):

– Mercator SVS d.d., Rogaška cesta 8,
2250 Ptuj, ponudba v višini: 2,532.869,26
SIT;

– Živila Kranj, Trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, ponudba
v višini: 2,811.644,43 SIT;

v skupini B: čistila, navajamo najnižjo in
najvišjo ponudbo za:

– podskupina 1: sredstva za osebno hi-
gieno in zaščitna sredstva:

– Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan
s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba
v višini: 2,140.721,68 SIT;

– Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, ponudba v višini: 4,426.345,15 SIT;

– podskupina 2: čistila splošno:
– Sava Trade, trgovina in storitve d.d.,

Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, po-
nudba v višini: 877.855 SIT;

– Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, ponudba v višini: 1,917.520 SIT;

– podskupina 3: pralna sredstva:
– Sava Trade, trgovina in storitve d.d.,

Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, po-
nudba v višini: 840.252 SIT;

– Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, ponudba v višini: 1,669.911 SIT;

– podskupina 4: pomivalna sredstva:
– Makom-trgovina, Krenker Maksimiljan

s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje, ponudba
v višini: 409.981 SIT;

– Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljub-
ljana, ponudba v višini: 1,848.995 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001, Ob-57828.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Št. 1/01-537-1 Ob-84904
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,

Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-00, faks 03/57-200-23.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil in materiala za prehra-
no.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-
nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev, od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003, v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:

Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A): Era, d.d., Ve-

lenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, po-
nudba v višini: 1.648.549,00 SIT;

– podskupina 2: sadje (B): Era, d.d., Ve-
lenje, Prešernova 10, 3504 Velenje, po-
nudba v višini: 488.250 SIT;

– podskupina 3: kmetijski pridelki (A):
Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 2,217.197,50 SIT;

– podskupina 4: kmetijski pridelki (B):
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj,
z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj, po-
nudba v višini: 698.250 SIT;

– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 129.115 SIT;
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– podskupina 6: zamrznjeni artikli: Bru-
mec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, ponudba v višini: 1,247.619,80 SIT;

– podskupina 7: kruh in pekovsko peci-
vo: Žito prehrambena industrija d.d., Šmar-
tinska cesta 154, 1000 Ljubljana, ponudba
v višini: 3,070.190 SIT;

– podskupina 8: mlevski izdelki: Žito pre-
hrambena industrija d.d., Šmartinska cesta
154, 1000 Ljubljana, ponudba v višini:
579.924 SIT;

– podskupina 9: testenine: Žito prehram-
bena industrija d.d., Šmartinska cesta 154,
1000 Ljubljana, ponudba v višini: 204.760
SIT;

– podskupina 10: sveže meso in drobovi-
na: Mesnica, predelava, okrepčevalnica,
Gregor Šteinfelser s.p., Gradišče 2, 3210
Slovenska Bistrica, ponudba v višini:
7,256.682 SIT;

– podskupina 11: perutninsko meso:
Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, ponudba v višini: 2,320.440 SIT;

– podskupina 12: mesni izdelki: Mesni-
ca, predelava, okrepčevalnica, Gregor Šte-
infelser s.p., Gradišče 2, 3210 Slovenska
Bistrica, ponudba v višini: 3,819.634,00 SIT;

– podskupina 13: mleko in mlečni izdel-
ki: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ponud-
ba v višini: 8,319.356,20 SIT;

– podskupina 14: jajca: Kmetijska zadru-
ga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
ponudba v višini: 577.660 SIT;

– podskupina 15: mineralne vode, soko-
vi: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 1,627.500,88 SIT;

– podskupina 16: čaji: Droga d.d., Kolin-
ska ulica 1, 6310 Izola, ponudba v višini:
610.612,80 SIT;

– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A): Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini:
4,483.500,95 SIT;

– podskupina 18: splošno prehrambeno
blago (B): Trgovska družba ŽANA d.d., Me-
stni trg 2, 3310 Žalec, ponudba v višini:
5,185.922,21 SIT;

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:

– podskupina 1: sadje (A):
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504

Velenje, ponudba v višini: 1,648.549 SIT;
– Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska ce-

sta 93, 3000 Celje, ponudba v višini:
2,099.176 SIT;

– podskupina 2: sadje (B):
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini: 488.250
SIT;

– Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 93, 3000 Celje, ponudba v višini:
651.000 SIT;

– podskupina 3: kmetijski pridelki (A):
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini:
2,217.197,50 SIT;

– Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga
Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,
ponudba v višini: 3,349.620 SIT;

– podskupina 4: kmetijski pridelki (B):
– Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga

Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,
ponudba v višini: 698.250 SIT;

– Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 93, 3000 Celje, ponudba v višini:
2,183.475 SIT;

– podskupina 5: konzervirana zelenjava:
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504

Velenje, ponudba v višini: 129.115 SIT;
– Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga

Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,
ponudba v višini: 170.720 SIT;

– podskupina 6: zamrznjeni artikli:
– Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Mengeš, ponudba v višini:
1,247.619,80 SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 1,701.330 SIT;

– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo:
– Žito prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini: 3.070.190,00 SIT;

– Klasje – Mlinarsko predelovalno podje-
tje Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, po-
nudba v višini: 3,269.398,50 SIT;

– podskupina 8: mlevski izdelki:
– Žito prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini: 579.924 SIT;

– Trgovska družba Žana d.d., Mestni trg
2, 3310 Žalec, ponudba v višini: 655.392,40
SIT;

– podskupina 9: testenine:
– Žito prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska cesta 154, 1000 Ljubljana, ponudba v
višini: 204.760 SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 262.131,80 SIT;

– podskupina 10: sveže meso in drobovi-
na:

– Mesnica, predelava, okrepčevalnica,
Gregor Šteinfelser s.p., Gradišče 2, 3210
Slovenska Bistrica, ponudba v višini:
7.256.682 SIT;

– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
7,682.969,80 SIT;

– podskupina 11: perutninsko meso:
– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje

pri Planini, ponudba v višini: 2,320.440 SIT;
– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-

čeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
2,632.260 SIT;

– podskupina 12: mesni izdelki:
– Mesnica, predelava, okrepčevalnica,

Gregor Šteinfelser s.p., Gradišče 2, 3210
Slovenska Bistrica, ponudba v višini:
3,819.634 SIT;

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-
je pri Planini, ponudba v višini:
4,378.951,50 SIT;

– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirar-

stvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
ponudba v višini: 8,319.356,20 SIT;

– Vipava Agroind Vipava 1894, Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, po-
nudba v višini: 9,563.825,80 SIT;

– podskupina 14: jajca: (ponovni razpis)
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Ki-

dričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
577.660 SIT;

– podskupina 15: mineralne vode, so-
kovi:

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini:
1,627.500,88 SIT;

– Trgovska družba Žana d.d., Mestni trg
2, 3310 Žalec, ponudba v višini:
1,648.761,58 SIT;

– podskupina 16: čaji:
– Droga d.d., Kolinska ulica 1, 6310 Izo-

la, ponudba v višini: 610.612,80 SIT;
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504

Velenje, ponudba v višini: 780.766 SIT;
– podskupina 17: splošno prehrambeno

blago (A):
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje, ponudba v višini:
4,483.500,95 SIT;

– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, ponudba v višini: 4,614.633,65 SIT;

– podskupina 18: splošno prehrambe-
no blago (B):

– Trgovska družba Žana d.d., Mestni trg
2, 3310 Žalec, ponudba v višini:
5,185.922,21 SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini:
5,745.309,83 SIT;

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Dom upokojencev Polzela

Št. 1/02-898 Ob-84905
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.

2. Naslov naročnika: Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem mostu, Lo-
ka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu.

3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil in materiala za prehra-
no, čistil, pralnih in pomivalnih sredstev
ter materiala za higieno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh
zahtev v I. fazi) najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-
nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev, od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003, v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:

Skupina A: živila in material za prehrano
za:

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago: Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini:
10,830.484,39 SIT;

– podskupina 2: sadje – zelenjava (sve-
že) in drugi kmetijski pridelki: Sadje in zele-
njava, Imperl Janez, s.p., Drožanjska ulica
39, 8290 Sevnica, ponudba v višini:
5,974.150 SIT;

– podskupina 3: zelenjava, sadje in sla-
doledi (zamrznjeno): Hrib, d.o.o., Večje Br-
do 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v
višini: 1,312.018,80 SIT;

– podskupina 4: kruh in pekovsko peci-
vo: Pekarna Kruhek, Karel Kozole, s.p., Trg
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svobode 40, 8290 Sevnica, ponudba v vi-
šini: 2,857.850 SIT;

– podskupina 5: zamrznjeno pecivo: Pe-
karna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, ponudba v višini:
381.654,08 SIT;

– podskupina 6: sveže meso in drobovi-
na: Mesni diskont Vidmar, Trg borcev NOB
2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v višini:
8,674.680 SIT;

– podskupina 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine: Hrib, d.o.o.,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, po-
nudba v višini: 3,912.030 SIT;

– podskupina 8: ribe: Hrib, d.o.o., Ve-
čje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponud-
ba v višini: 516.622,60 SIT;

– podskupina 9: mesni izdelki: Mesari-
ja Bobič, Bobič Marija s.p., Prvomajska
26, 8290 Sevnica, ponudba v višini:
2,109.930 SIT;

– podskupina 10: testenine: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, ponudba v višini: 684.440,60 SIT;

– podskupina 11: jajca: Kmetijska zadru-
ga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
ponudba v višini: 538.583 SIT;

– podskupina 12: mleko in mlečni izdel-
ki: Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirar-
stvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
ponudba v višini: 7,508.364,34 SIT;

Skupina B. čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno;

– Sava Trade, trgovina in storitve d.d.,
Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, po-
nudba v višini: 3,452.365,70 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago:

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini:
10,830.484,39 SIT;

– Trgovska družba Žana Žalec, d.d., Me-
stni trg 2, 3310 Žalec, ponudba v višini:
11,673.999,03 SIT;

– podskupina 2: sadje – zelenjava (sve-
že) in drugi kmetijski pridelki:

– Sadje in zelenjava, Imperl Janez, s.p.,
Drožanjska ulica 39, 8290 Sevnica, ponud-
ba v višini: 5,974.150 SIT;

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini:
7,108.650 SIT;

– podskupina 3: zelenjava, sadje in sla-
doledi (zamrznjeno):

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-
je pri Planini, ponudba v višini:
1,312.018,80 SIT;

– Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 1,839.783,60 SIT;

– podskupina 4: kruh in pekovsko peci-
vo:

– Pekarna Kruhek, Karel Kozole, s.p.,
Trg svobode 40, 8290 Sevnica, ponudba v
višini: 2,857.850 SIT;

– Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, po-
nudba v višini: 3,169.398,95 SIT;

– podskupina 5: zamrznjeno pecivo: (po-
novni razpis)

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini:
381.654,08 SIT;

– podskupina 6: sveže meso in drobovi-
na:

– Mesni diskont Vidmar, Trg borcev NOB
2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v višini:
8,674.680 SIT;

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini: 9,863.110 SIT;

– podskupina 7: perutninsko, kunčje me-
so in izdelki iz perutnine:

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini: 3,912.030 SIT;

– Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Sav-
ska cesta 20 c, 8290 Sevnica, ponudba v
višini:4,284.650 SIT;

– podskupina 8: ribe-sveže, zamrznjene:
(ponovni razpis)

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini: 516.622,60 SIT;

– podskupina 9: mesni izdelki:
– Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p., Prvo-

majska 26, 8290 Sevnica, ponudba v višini:
2,109.930 SIT;

– Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Sav-
ska cesta 20 c, 8290 Sevnica, ponudba v
višini: 2,490.780 SIT;

– podskupina 10: testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini:
684.440,60 SIT;

– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje, ponudba v višini: 895.754,80 SIT;

– podskupina 11: jajca:
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidri-

čeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
538.583 SIT;

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini: 602.934
SIT;

– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirar-

stvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, po-
nudba v višini: 7,508.364,34 SIT;

– Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 7,814.912,80 SIT;

v skupini B: čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno: navajamo naj-
nižjo in najvišjo ponudbo za:

– Sava Trade, trgovina in storitve d.d., Ce-
sta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, ponudba
v višini: 3,452.365,70 SIT;

– Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljublja-
na, ponudba v višini: 5,248.423,56 SIT;

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55732.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 12. 2002.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 110-1/03 Ob-84919
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: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: AC Celje - Ljubljana, odsek 6 Vran-
sko - Blagovica; nabava vozil, mehani-
zacije in opreme za vzdrževalno AC ba-
zo Vransko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posemezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev raz-
pisa.

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

– sklop IV – Dumida d.o.o., Kidričeva
16, 2230 Lenart,

– sklop XI – Itaia d.o.o., Ažbetova 5,
1000 Ljubljana,

– sklop V – Riko Ribnica d.o.o., Lepov-
če 23, 1310 Ribnica,

– sklopi II, III, VIII in IX – Viling d.o.o.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop II – 15,219.126 SIT,
– sklop III – 10,266.314,40 SIT,
– sklop IV – 72,950.000 SIT,
– sklop V – 8,580.000 SIT,
– sklop VIII – 3,990.000 SIT,
– sklop IX – 576.840 SIT,
– sklop XI – 13,197.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I - 1 ponudba,
– sklop II - 2 ponudbi,
– sklop III - 2 ponudbi,
– sklop IV - 2 ponudbi,
– sklop V - 3 ponudbe,
– sklop VI - 2 ponudbi,
– sklop VII - 2 ponudbi,
– sklop VIII - 2 ponudbi,
– sklop IX - 2 ponudbi,
– sklop X - 0 ponudb,
– sklop XI - 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop II – 15,597.048 SIT, 15,219.126

SIT,
– sklop III – 10,565.940 SIT,

10,266.314,40 SIT,
– sklop IV – 103,608.480 SIT,

72,950.000 SIT,
– sklop V – 12,078.306 SIT, 8,580.000

SIT,
– sklop VIII – 4,500.000 SIT,

3,990.000 SIT,
– sklop IX – 588.720 SIT, 576.840 SIT,
– sklop XI – 28,092.000 SIT,

13,197.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklope VI, VII in X je naročnik
sprejel sklep, da jih odda po postopku s
pogajanji brez predhnodne objave. Za sklop
I je naročnik sprejel sklep, da ga ne odda.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva je bila poslana 27. 12. 2002.

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

Št. 69 Ob-84926
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor.
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3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: I sklop: 3549 kosov letne polo maji-
ce - kratek rokav, 1478 kosov letne polo
majice dolgi rokav in II. sklop: 4908 ko-
sov zimske polo majice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost
za sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Le-
skovškova 4, 1000 Ljubljana za sklop I let-
ne polo majice, ponudnik za sklop II ni bil
izbran - samo ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: 9,737.510 SIT
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,512.270 SIT brez DDV,
9,209.046 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: 6. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Ob-84929
1. Naročnik: Osnovna šola Medvode,

Osnovna šola Pirniče, Osnovna šola Pre-
ska, Osnovna šola Vodice, Osnovna šola
Simona Jenka Smlednik, Vrtec Medvode,
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčin-
skega Smlednik.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola
Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvo-
de, tel. 01/361-27-27, telefaks
01/361-92-93, Osnovna šola Pirniče, Zgor-
nje Pirniče 37/b, 1215 Medvode, tel.
01/362-11-40, Osnovna šola Preska, Pre-
ška cesta 22, 1215 Medvode, tel.
01/361-26-36, telefaks 01/361-71-25,
Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodi-
ce, tel. 01/832-41-95, telefaks
01/832-42-66, Osnovna šola Simona Jen-
ka Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik,
tel. 01/362-70-40, telefaks
01/362-76-32, Vrtec Medvode, Ostrovr-
harjeva 2, 1215 Medvode, tel.
01/361-11-40, telefaks 01/361-11-40,
Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčin-
skega Smlednik, Valburga 5, 1216 Smled-
nik, tel. 01/362-70-15, telefaks
01/362-70-17.

3. Datum izbire: 19. december 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Med-
vode, Osnovna šola Pirniče, Zgornje Pirni-
če 37/b, 1215 Medvode, Osnovna šola
Preska, Preška cesta 22, 1215 Medvode,
Podružnična šola Sora, Sora 18, 1215 Med-
vode, Podružnična šola Topol, Topol 17,
1215 Medvode, Osnovna šola Vodice, Ob
šoli 2, 1217 Vodice, Enota vrtca Zapoge,
Zapoge 36, 1217 Vodice, Osnovna šola Si-
mona Jenka Smlednik, Smlednik 73, 1216
Smlednik, Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva
2, 1215 Medvode, VIZ Frana Milčinskega
Smlednik, Valburga 5, 1216 Smlednik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, fiksnost
cen do 6 točk, strokovna priporočila do 5
točk, plačilni pogoji 5 točk, lastna proizvod-
nja do 2 točki, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OŠ Medvode: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 2/1 –
Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska
23, 1330 Kočevje, 3/1 – MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica;
2. sklop: ribe: 1/2 – Kvibo d.o.o., Predilni-
ška 16, 4290 Tržič, 2/2 – Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: 1/3 – Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče, 2/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana, 3/3 – Pomur-
ske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota; 4. sklop: kruh, pe-
kovski izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don
d.o.o., Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekar-
na Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, 3/4 – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škoflji-
ca, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana; 5. sklop: žito in mlevski izdelki:
1/5 – Žito, Šmartinska 154, 1529 Ljublja-
na, 2/5 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, 3/5 Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice: 1/6
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbentinci 3, 2255
Vitomarci, 2/6 – Vinag d.d. Maribor, Trg
svobode 3, 2000 Maribor, 3/6 – Sipic
d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, 4/6 –
Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, 5/6 – Mercator d.d., Sek-
tor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana; 7. sklop: konzervirani izdelki: 1/7
– Kvibo d.o.o, Predilniška 16, 4290 Tržič,
2/7 – Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, 3/7 – Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin; 8. sklop:
zamrznjena živila: 1/8 – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škoflji-
ca, 2/8 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testeno-
va 55, 1234 Mengeš, 3/8 – Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 4/8 – Vi-
gros d.o.o., Lendavska 9, 9000 Murska
Sobota; 9. sklop: sadni sokovi in sirupi: 1/9
– Dana d.d., Glavna Cesta 34, 8233 Mir-
na, 2/9 – Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče, 3/9 – Fructal d.d., To-
varniška 7, 5270 Ajdovščina; 10. sklop: olja
in izdelki: 1/10 – Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo, 2/10 – Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana; 11. sklop: ostalo pre-
hrambeno blago: 1/11 – Fructal d.d., To-
varniška 7, 5270 Ajdovščina, 2/11 – Droga
d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izola, 3/11
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, 4/11 – Mercator d.d., Sektor
eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana; OŠ Pirniče: 1. sklop: meso in
mesni izdelki: 1/1 – Mesnine dežele kranj-
ske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
2/1 – MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1,
5000 Nova Gorica; 2. sklop: ribe: Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič; 3. sklop:
mleko in mlečni izdelki: 1/3 – Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

2/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana; 4. sklop: kruh, pe-
kovski izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don
d.o.o., Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekar-
na Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, 3/4 – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škoflji-
ca, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana; 5. sklop: žito in mlevski izdelki:
1/5 – Žito, Šmartinska 154, 1529 Ljublja-
na, 2/5 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo; 6. sklop: sadje, zelenjava
in stročnice: 1/6 – Sipic d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana, 2/6 – Janez Hočevar,
Valburga 11, 1216 Smlednik, 3/6 – Merca-
tor d.d., Sektor eksterne trgovine, Sloven-
čeva 25, 1000 Ljubljana; 7. sklop: konzer-
virani izdelki: 1/7 – Osem d.o.o., Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 2/7 – Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo; 8. sklop: zamrznjena živila: 1/8 – Pe-
karna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 2/8 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana; 9. sklop: sadni sokovi
in sirupi: 1/9 – Dana d.d., Glavna Cesta
34, 8233 Mirna, 2/9 – Nektar d.o.o., Brn-
čičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, 3/9 –
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovšči-
na; 10. sklop: olja in izdelki: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo; OŠ Preska: 1. sklop: meso in mesni
izdelki: 1/1 – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
cesta 10, 2250 Ptuj, 2/1 – Mesnine deže-
le kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Ko-
čevje, 3/1 – MIP d.d. Nova Gorica, Panov-
ška 1, 5000 Nova Gorica; 2. sklop: ribe:
1/2 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, 2/2 – Delmar d.o.o.,
Industrijska cesta 12, 6310 Izola; 3. sklop:
mleko in mlečni izdelki: 1/3 – Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
2/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, 3/3 – Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000
Murska Sobota; 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don d.o.o.,
Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekarna Blat-
nik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Do-
brepolje, 3/4 – Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 4/4 –
Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
5. sklop: žito in mlevski izdelki: 1/5 – Žito,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 2/5 – Pe-
karna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 3/5 – Živila Kranj d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo, 4/5 – Mer-
cator d.d., Sektor eksterne trgovine, Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana; 6. sklop: sa-
dje, zelenjava in stročnice: 1/6 – Sadjar-
stvo Boris Toš, Drbentinci 3, 2255
Vitomarci, 2/6 – Sipic d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana, 3/6 – Agro Mrkac d.o.o.,
Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 4/6
– Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 7. sklop:
konzervirani izdelki: 1/7 – Osem d.o.o.,
Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 2/7
– Kvibo d.o.o, Predilniška 16, 4290 Tržič,
3/7 – Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo, 4/7 – Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin; 5/7 –
Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310 Izo-
la, 6/7 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
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1544 Ljubljana, 8. sklop: zamrznjena živila:
1/8 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, 2/8 – Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, 3/8 – Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, 4/8 – Vigros d.o.o., Len-
davska 9, 9000 Murska Sobota; 9. sklop:
sadni sokovi in sirupi: 1/9 – Dana d.d.,
Glavna Cesta 34, 8233 Mirna, 2/9 – Nek-
tar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Čr-
nuče, 3/9 – Fructal d.d., Tovarniška 7,
5270 Ajdovščina, 4/9 – Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, 5/9 –
Ekonatura d.o.o., Pivka 22, 4202 Naklo;
10. sklop: olja in izdelki: 1/10 – Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič, 2/10 –
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo, 3/10 – Mercator d.d., Sektor ek-
sterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana; 11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
1/11 – Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, 2/11 – Droga d.d., Industrijska
cesta 21, 6310 Izola, 3/11 – Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
4/11 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana, 5/11 – Mercator d.d., Sek-
tor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana, 6/11 – Matik d.o.o., Smrekarje-
va 3, 1000 Ljubljana, 7/11 – Impuls Dom-
žale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin; OŠ
Vodice: 1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 – Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj, 2/1 – Mesnine dežele kranj-
ske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje,
3/1 – MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1,
5000 Nova Gorica, 4/1 – Kvibo d.o.o.,
Predilniška 16, 4290 Tržič; 2. sklop: ribe:
1/2 – Kvibo d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič, 2/2 – Brumec-Ručigaj d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš; 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: 1/3 – Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, 2/3 –
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana; 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don d.o.o.,
Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekarna Blat-
nik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Do-
brepolje, 3/4 – Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 4/4 –
Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;
5. sklop: žito in mlevski izdelki: 1/5 – Žito,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, 2/5 Pe-
karna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 3/5 Droga d.d., Industrij-
ska 21, 6310 Izola; 6. sklop: sadje, zele-
njava in stročnice: 1/6 – Sadjarstvo Boris
Toš, Drbentinci 3, 2255 Vitomarci, 2/6 –
Sipic d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
3/6 – Mercator d.d., Sektor eksterne trgo-
vine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana; 7.
sklop: konzervirani izdelki: 1/7 – Kvibo
d.o.o, Predilniška 16, 4290 Tržič, 2/7 –
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo, 3/7 – Impuls Domžale d.o.o., Mot-
nica 11/1, 1236 Trzin; 8. sklop: zamrznje-
na živila: 1/8 – Pekarna Pečjak d.o.o., Do-
lenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 2/8 –
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 3/8 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana; 9. sklop: sadni sokovi
in sirupi: 1/9 – Dana d.d., Glavna Cesta
34, 8233 Mirna, 2/9 – Nektar d.o.o., Brn-
čičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, 3/9 –
Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovšči-
na; 10. sklop: olja in izdelki: 1/10 – Živila

Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo, 2/10 – Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: 1/11
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdov-
ščina, 2/11 – Droga d.d., Industrijska ce-
sta 21, 6310 Izola, 3/11 – Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, 4/11 –
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljub-
ljana; OŠ Simona Jenka Smlednik: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 2/1 –
Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska
23, 1330 Kočevje, 3/1 – MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica; 2.
sklop: ribe: 1/2 – Kvibo d.o.o., Predilniška
16, 4290 Tržič, 2/2 – Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš; 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki: 1/3 – Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče, 2/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1000 Ljubljana; 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don
d.o.o., Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekar-
na Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, 3/4 – Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škoflji-
ca, 4/4 – Žito d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana; 5. sklop: žito in mlevski izdelki:
1/5 – Žito, Šmartinska 154, 1529 Ljublja-
na, 2/5 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica; 6. sklop: sadje,
zelenjava in stročnice: 1/6 – Janez Hoče-
var, Valburga 11, 1216 Smlednik, 2/6 –
Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, 3/6 – Mercator d.d., Sek-
tor eksterne trgovine, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana; 7. sklop: konzervirani izdelki: 1/7
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, 2/7 – Impuls Domžale d.o.o.,
Motnica 11/1, 1236 Trzin; 8. sklop: zamrz-
njena živila: 1/8 – Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 2/8
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, 3/8 – Žito d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana; 9. sklop: sadni sokovi
in sirupi: 1/9 – Nektar d.o.o., Brnčičeva 3,
1231 Ljubljana-Črnuče, 2/9 – Fructal d.d.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina; 10. sklop:
olja in izdelki: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo; 11. sklop: ostalo
prehrambeno blago: 1/11 – Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,
2/11 – Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,
1544 Ljubljana; Vrtec Medvode: 1. sklop:
meso in mesni izdelki: 1/1 – Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 2/1 –
Mesnine dežele kranjske d.d., Kolodvorska
23, 1330 Kočevje; 2. sklop: ribe: Kvibo
d.o.o., Predilniška 16, 4290 Tržič; 3. sklop:
mleko in mlečni izdelki: 1/3 – Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
2/3 – Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana; 4. sklop: kruh, pe-
kovski izdelki in slaščice: 1/4 – Don Don
d.o.o., Laze 16, 4000 Kranj, 2/4 – Pekar-
na Blatnik d.o.o., Predstruge 69, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje; 5. sklop: žito in mlevski
izdelki: Žito, Šmartinska 154, 1529 Ljublja-
na; 6. sklop: sadje, zelenjava in stročnice:
1/6 – Sadjarstvo Boris Toš, Drbentinci 3,
2255 Vitomarci, 2/6 – Sipic d.o.o., Kopr-
ska 94, 1000 Ljubljana; 7. sklop: konzervi-
rani izdelki: 1/7 – Osem d.o.o., Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 2/7 – Kvibo

d.o.o, Predilniška 16, 4290 Tržič, 3/7 –
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo; 8. sklop: zamrznjena živila: 1/8 –
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica, 2/8 – Brumec-Ruči-
gaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: Nektar
d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnu-
če; 10. sklop: olja in izdelki: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
11. sklop: ostalo prehrambeno blago: 1/11
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdov-
ščina, 2/11 – Droga d.d., Industrijska ce-
sta 21, 6310 Izola, 3/11 – Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo; VIZ Fra-
na Milčinskega Smlednik: 1. sklop: meso in
mesni izdelki: 1/1 – Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, 2/1 – Me-
snine dežele kranjske d.d., Kolodvorska
23, 1330 Kočevje, 3/1 – MIP d.d. Nova
Gorica, Panovška 1, 5000 Nova Gorica;
2. sklop: ribe: 1/2 – Kvibo d.o.o., Predilni-
ška 16, 4290 Tržič, 2/2 – Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, 3/2
– Delmar d.o.o., Industrijska cesta 12,
6310 Izola; 3. sklop: mleko in mlečni izdel-
ki: 1/3 – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče, 2/3 – Ljubljanske mle-
karne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
1/4 – Don Don d.o.o., Laze 16, 4000
Kranj, 2/4 – Pekarna Blatnik d.o.o., Pred-
struge 69, 1312 Videm-Dobrepolje, 3/4 –
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica, 4/4 – Žito d.d., Šmar-
tinska 154, 1529 Ljubljana; 5. sklop: žito in
mlevski izdelki: 1/5 – Žito, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, 2/5 Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, 3/5
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo; 6. sklop: sadje, zelenjava in stročni-
ce: 1/6 – Sadjarstvo Boris Toš, Drbentinci
3, 2255 Vitomarci, 2/6 – Sipic d.o.o., Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana; 7. sklop: konzer-
virani izdelki: 1/7 – Osem d.o.o., Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 2/7 – Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo, 3/7 – Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin; 8. sklop: zamrznjena živi-
la: 1/8 – Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, 2/8 – Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, 3/8 – Žito d.d., Šmartinska 154,
1529 Ljubljana; 9. sklop: sadni sokovi in
sirupi: 1/9 – Dana d.d., Glavna Cesta 34,
8233 Mirna, 2/9 – Nektar d.o.o., Brnčiče-
va 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, 3/9 – Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin;
10. sklop: olja in izdelki: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo; 11. sklop:
ostalo prehrambeno blago: 1/11 – Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, 2/11
– Droga d.d., Industrijska cesta 21, 6310
Izola, 3/11 – Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: OŠ Medvode:
1. sklop: 1/1 – 2,228.045,96 SIT, 2/1 –
5,587.355,42 SIT, 3/1 – 5,726.545,30
SIT; 2. sklop: 1/2 – 271.575,50 SIT, 2/2 –
327.778,50 SIT; 3. sklop: 1/3 –
2,888.147,80 SIT, 2/3 – 3,525.880 SIT,
3/3 – 3,799.576,21 SIT; 4. sklop: 1/4 –
7,028.575,75 SIT, 2/4 – 6,438.298,59
SIT, 3/4 – 5,470.072,43 SIT, 4/4 –
7,205.236 SIT; 5. sklop: 1/5 – 387.356
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SIT, 2/5 – 477.820,98 SIT, 3/5 –
649.307,33 SIT; 6. sklop: 1/6 – 380.224
SIT, 2/6 – 495.845 SIT, 3/6 –
2,100.147,70 SIT, 4/6 – 2,512.250 SIT,
5/6 – 2,778.587,35 SIT; 7. sklop: 1/7 –
951.601,30 SIT, 2/7 – 1.008.225,27 SIT,
3/7 – 1,101.835,73 SIT; 8. sklop: 1/8 –
539.803,78 SIT, 2/8 – 841.547,70 SIT,
3/8 – 693.888 SIT, 4/8 – 443.618 SIT; 9.
sklop: 1/9 – 1,167.491,58 SIT, 2/9 –
2,320.269,34 SIT, 3/9 – 2,607.677,28
SIT; 10. sklop: 1/10 – 135.201,52 SIT,
2/10 – 127.163,36 SIT; 11. sklop: 1/11 –
161.160 SIT, 2/11 – 491.406,15 SIT, 3/11
– 1,768.734,82 SIT, 4/11 – 1,813.031,51
SIT; OŠ Pirniče: 1. sklop: 1/1 –
6,459.980,35 SIT, 2/1 – 6,379.370,05
SIT; 2. sklop: 233.926 SIT; 3. sklop: 1/3 –
1,378.512,86 SIT, 2/3 – 1,893.154,14 SIT;
4. sklop: 1/4 – 4,621.239,11 SIT, 2/4 –
4,169.379,11 SIT, 3/4 – 3,352.939,16 SIT,
4/4 – 4,656.413 SIT; 5. sklop: 1/5 –
278.015 SIT, 2/5 – 435.000,14 SIT; 6.
sklop: 1/6 – 1,355.605 SIT, 2/6 –
399.360 SIT, 3/6 – 1,867.494,58 SIT; 7.
sklop: 1/7 – 133.767,20 SIT, 2/7 –
877.735,70 SIT; 8. sklop: 1/8 –
244.702,60 SIT, 2/8 – 507.750 SIT; 9.
sklop: 1/9 – 262.146 SIT, 2/9 –
1,954.965,64 SIT, 3/9 – 1,538.501,68
SIT; 10. sklop: 1,031.003,44 SIT, 11. sklop:
1,620.113 SIT; OŠ Preska: 1. sklop: 1/1 –
4,795.234,46 SIT, 2/1 – 11,126.245,06
SIT, 3/1 – 10,879.027,54 SIT; 2. sklop:
1/2 – 468.720 SIT, 2/2 – 403.620 SIT; 3.
sklop: 1/3 – 5,358.204,48 SIT, 2/3 –
6,136.794,28 SIT, 3/3 – 5,078.899,86
SIT; 4. sklop: 1/4 – 9,659.125,70 SIT, 2/4
– 9,465.476,50 SIT, 3/4 – 8,959.862,53
SIT, 4/4 – 10,152.470 SIT; 5. sklop: 1/5 –
272.320 SIT, 2/5 – 237.406,68 SIT, 3/5
– 677.037,48 SIT, 4/5 – 454.931,72 SIT;
6. sklop: 1/6 – 141.400 SIT, 2/6 –
2,541.777,25 SIT, 3/6 – 2,919.880 SIT,
4/6 – 3,310.627,95 SIT; 7. sklop: 1/7 –
816.276 SIT, 2/7 – 4,034.791 SIT, 3/7 –
3,814.500,78 SIT, 4/7 – 2,996.577,74
SIT; 5/7 – 1,235.987,80 SIT, 6/7 –
1,587.055,45 SIT, 8. sklop: 1/8 –
1,517.057,85 SIT, 2/8 – 1,575.854 SIT,
3/8 – 2,952.400 SIT, 4/8 – 1,484.145,60
SIT; 9. sklop: 1/9 – 2,886.425,50 SIT,
2/9 – 4,846.705,50 SIT, 3/9 –
3,328.402,78 SIT, 4/9 – 3,985.953,65
SIT, 5/9 – 4,577.642,81 SIT; 10. sklop:
1/10 – 506.920 SIT, 2/10 – 591.488,18
SIT, 3/10 – 506.009,14 SIT; 11. sklop:
1/11 – 306.000 SIT, 2/11 – 664.503,91
SIT, 3/11 – 2,875.422,78 SIT, 4/11 –
1,277.396,97 SIT, 5/11 – 2,244.172,05
SIT, 6/11 – 870.235,10 SIT, 7/11 –
3,984.629,95 SIT; OŠ Vodice: 1. sklop:
1/1 – 3,494.610,40 SIT, 2/1 –
8,115.386,80 SIT, 3/1 – 7,534.584,60
SIT, 4/1 – 8,916.172,40 SIT; 2. sklop: 1/2
– 212.660 SIT, 2/2 – 275.590 SIT; 3.
sklop: 1/3 – 5,011.290,76 SIT, 2/3 –
6,895.397,76 SIT; 4. sklop: 1/4 –
9,353.787,05 SIT, 2/4 – 9,065.203,40
SIT, 3/4 – 9,135.713,60 SIT, 4/4 –
10,190.075 SIT; 5. sklop: 1/5 – 483.970
SIT, 2/5 – 460.985,12 SIT, 3/5 –
286.063,80 SIT; 6. sklop: 1/6 –
499.200,00 SIT, 2/6 – 2,994.534,90 SIT,
3/6 – 4,075.523,30 SIT; 7. sklop: 1/7 –

1,201.541,45 SIT, 2/7 – 1,320.623,86
SIT, 3/7 – 1,438.698,60 SIT; 8. sklop:
1/8 – 665.455,60 SIT, 2/8 –
1,145.697,08 SIT, 3/8 – 1,018.620 SIT;
9. sklop: 1/9 – 1,069.174 SIT, 2/9 –
2,739.003 SIT, 3/9 – 3,616.478,38 SIT;
10. sklop: 1/10 – 954.221,70 SIT, 2/10 –
834.165 SIT; 11. sklop: 1/11 – 306.000
SIT, 2/11 – 561.347 SIT, 3/11 – 1,937.492
SIT, 4/11 – 1,179.528 SIT; OŠ Simona Jen-
ka Smlednik: 1. sklop: 1/1 – 1,184.724,20
SIT, 2/1 – 2,895.960,20 SIT, 3/1 –
2,902.722,20 SIT; 2. sklop: 1/2 – 69.223
SIT, 2/2 – 85.064 SIT; 3. sklop: 1/3 –
1.649.389,30 SIT, 2/3 – 1,859.156,90
SIT; 4. sklop: 1/4 – 3,343.666,20 SIT,
2/4 – 3,052.255,86 SIT, 3/4 –
3,053.135,16 SIT, 4/4 – 3,432.188 SIT; 5.
sklop: 1/5 – 386.668 SIT, 2/5 –
215.113,19 SIT; 6. sklop: 1/6 – 199.680
SIT, 2/6 – 888.660 SIT, 3/6 – 861.403,20
SIT; 7. sklop: 1/7 – 439.508,77 SIT, 2/7
– 486.587,78 SIT; 8. sklop: 1/8 –
175.021,35 SIT, 2/8 – 365.666,70 SIT,
3/8 – 457.860 SIT; 9. sklop: 1/9 –
619.110,40 SIT, 2/9 – 703.592,60 SIT;
10. sklop: 326.073,21 SIT; 11. sklop: 1/11
– 1,431.774,92 SIT, 2/11 – 585.623,11
SIT; Vrtec Medvode: 1. sklop: 1/1 –
3,169.283,04 SIT, 2/1 – 13,878.717,44
SIT; 2. sklop: 785.524,46 SIT; 3. sklop:
1/3 – 7,900.557,86 SIT, 2/3 –
7,494.655,22 SIT; 4. sklop: 1/4 –
5,756.847,25 SIT, 2/4 – 5,591.842,02
SIT; 5. sklop: 1,177.486 SIT; 6. sklop: 1/6
– 900.556,80 SIT, 2/6 – 6,232.218,30
SIT; 7. sklop: 1/7 – 209.943 SIT, 2/7 –
1,840.926,85 SIT, 3/7 – 1,883.125,53
SIT; 8. sklop: 1/8 – 567.572,18 SIT, 2/8 –
1,704.467,73 SIT; 9. sklop: 1,830.480
SIT; 10. sklop: 917.927,79 SIT; 11. sklop:
1/11 – 374.544 SIT, 2/11 – 706.454,80
SIT, 3/11 – 4,104.494,68 SIT; VIZ Frana
Milčinskega Smlednik: 1. sklop: 1/1 –
1,957.467,10 SIT, 2/1 – 8,978.072,83
SIT, 3/1 – 8,894.256,40 SIT; 2. sklop:
1/2 – 523.143,60 SIT, 2/2 – 601.003,20
SIT, 3/2 – 596.402,80 SIT; 3. sklop: 1/3
– 2,206.916,08 SIT, 2/3 – 2,440.360,72
SIT; 4. sklop: 1/4 – 2,147.583,90 SIT, 2/4
– 1,898.141,12 SIT, 3/4 – 1,694.972,34
SIT, 4/4 – 2,358.940 SIT; 5. sklop: 1/5 –
845.064 SIT, 2/5 – 746.758,85 SIT, 3/5
– 1,554.172,18 SIT; 6. sklop: 1/6 –
149.760 SIT, 2/6 – 3,405.337,60 SIT; 7.
sklop: 1/7 – 484.997,20 SIT, 2/7 –
3,132.290,43 SIT, 3/7 – 3,079.650,76
SIT; 8. sklop: 1/8 – 1,236.766,25 SIT, 2/8
– 1,740.383,40 SIT, 3/8 – 1,497.728 SIT;
9. sklop: 1/9 – 568.107,60 SIT, 2/9 –
1,371.368 SIT, 3/9 – 587.592,60 SIT; 10.
sklop: 295.634,51 SIT; 11. sklop: 1/11 –
92.688 SIT, 2/11 – 676.214,31 SIT, 3/11
– 3,446.835,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 39.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: OS Medvode: 1. sklop: 5,799.590,67
SIT, 2,228.045,96 SIT, 2. sklop:
499.136,04 SIT, 242.960 SIT, 3. sklop:
3,799.576,21 SIT, 229.217 SIT, 4. sklop:
7,205.236 SIT, 5,399.044,20 SIT, 5.
sklop: 723.340,79 SIT, 224.504,57 SIT,
6. sklop: 2,855.286 SIT, 380.224 SIT,

7. sklop: 1,107.894,57 SIT, 14.352 SIT,
8. sklop: 1,330.390,41 SIT, 443.618 SIT,
9. sklop: 2,607.677,28 SIT, 106.176 SIT,
10. sklop: 135.201,52 SIT, 127.163,36 SIT,
11. sklop: 1,813.031,51 SIT, 144.025,53
SIT; OŠ Pirniče: 6,459.980,35 SIT,
1,651.535,80 SIT, 2. sklop: 392.185,20
SIT, 233.926 SIT, 3. sklop: 1,893.154,14
SIT, 851.010 SIT, 4. sklop: 4,656.413 SIT,
2,896.180,79 SIT, 5. sklop: 463.229,18
SIT, 126.372,71 SIT, 6. sklop: 1,963.633
SIT, 133.120 SIT, 7. sklop: 908.530,88 SIT,
133.767,20 SIT, 8. sklop: 645.942,14 SIT,
244.702,60 SIT, 9. sklop: 2,058.549,84
SIT, 1.416,36 SIT, 10. sklop: 1,045.876,32
SIT, 1,031.003,44 SIT, 11. sklop:
1,620.133 SIT, 122.842 SIT; OŠ Preska:
1. sklop: 11,958.457,70 SIT,
4,795.234,46 SIT, 2. sklop: 604.492,56
SIT, 403.620 SIT, 3. sklop: 6,136.794,28
SIT, 1,702.039,50 SIT, 4. sklop:
10,152.470 SIT, 6,622.517,20 SIT, 5.
sklop: 677.037,48 SIT, 237.406,68 SIT, 6.
sklop: 3,402.690,20 SIT, 141.440 SIT, 7.
sklop: 4,034.791 SIT, 816.276 SIT, 8.
sklop: 3,764.125,83 SIT, 1,484.145,60
SIT, 9. sklop: 5,508.452,19 SIT,
2,886,425,50 SIT, 10. sklop: 591.488,18
SIT, 506.009,04 SIT, 11. sklop:
3,984.629,95 SIT, 306.000 SIT; OŠ Vodi-
ce: 1. sklop: 8,194.686,60 SIT,
3,494.610,40 SIT, 2. sklop: 356.532 SIT,
212.660 SIT, 3. sklop: 6,895.397,76 SIT,
1,985.940,60 SIT, 4. sklop: 11,741.542
SIT, 242.754,72 SIT, 5. sklop:
1,160.962,80 SIT, 286.063,80 SIT, 6.
sklop: 4,383.649,55 SIT, 499.200 SIT, 7.
sklop: 1,484.832,52 SIT, 373.895,60 SIT,
8. sklop: 1,424.893,16 SIT, 867.774,32
SIT, 9. sklop: 3,771.006,20 SIT, 1,069.174
SIT, 10. sklop: 954.221,70 SIT, 834.165
SIT, 11. sklop: 2,834.143,57 SIT, 306.000
SIT; OŠ Simona Jenka Smlednik: 1. sklop:
3,313.047,50 SIT, 1,184.724,20 SIT, 2.
sklop: 142.612,40 SIT, 52.660 SIT, 3.
sklop: 1,859.156,90 SIT, 301.149,35 SIT,
4. sklop: 4,250.539,50 SIT, 98.735 SIT,
5. sklop: 576.288,14 SIT, 133.331,02 SIT,
6. sklop: 861.403,20 SIT, 93.184 SIT, 7.
sklop: 502.949,15 SIT, 44.723,20 SIT, 8.
sklop: 572.567,65 SIT, 175.021,35 SIT,
9. sklop: 839.657,90 SIT, 6,926,645 SIT,
10. sklop: 326.073,21 SIT, 298.142,98
SIT, 11. sklop: 1,473.404,10 SIT, 20.400
SIT; Vrtec Medvode: 1. sklop:
15,172.323,18 SIT, 3,169.283,04 SIT, 2.
sklop: 1,473.390,23 SIT, 785.524,46 SIT,
3. skop: 7,996.946,98 SIT, 385.084,73
SIT, 4. sklop: 6,778.982,60 SIT,
2,223.032,44 SIT, 5. sklop: 2,111.391,66
SIT, 560.876,21 SIT, 6. sklop:
8,887.853,45 SIT, 900.556,80 SIT, 7.
sklop: 2,032.573,94 SIT, 209.943 SIT, 8.
sklop: 2,573.447,18 SIT, 567.572,18 SIT,
9. sklop: 2,484.485,77 SIT, 1,830.480
SIT, 10. sklop: 917.927,79 SIT, 861.166,38
SIT, 11. sklop: 4,104.494,68 SIT,
182.568,61 SIT; VIZ Frana Milčinskega
Smlednik: 1. sklop: 8,978.072,83 SIT,
1,957.467,10 SIT, 2. sklop: 1,446.477,25
SIT, 6,523.143,60 SIT, 3. sklop:
2,440.360,72 SIT, 86.968,39 SIT, 4.
sklop: 2,358.940 SIT, 45.570 SIT, 5.
sklop: 1,544.172,18 SIT, 368.274,61 SIT,
6. sklop: 4,826.020,33 SIT, 149.760 SIT,
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7. sklop: 3,132.290,43 SIT, 484.997,20
SIT, 8. sklop: 2,732.113,98 SIT, 849.224
SIT, 9. sklop: 1,484.719,86 SIT, 13.977,40
SIT, 10. sklop: 295.634,51 SIT,
274.142,83 SIT, 11. sklop: 3,531.305,08
SIT, 402.416,85 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo, za posamezne sklope
živil ali za posamezna živila znotraj sklopov,
za vse naročnike ali za posameznega na-
ročnika. Ker so naročniki za dobavo živil po
posameznih sklopih izbrali več pogodbenih
dobaviteljev so se v pogobah obvezali, da
bodo od vsakega dobavitelja dobavili blago
najmanj v višini 20% orientacijske pogod-
bene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. januar 2003.

Osnovna šola Medvode,
Osnovna šola Pirniče,
Osnovna šola Preska,
Osnovna šola Vodice,

Osnovna šola Simona Jenka
Smlednik,

Vrtec Medvode,
VIZ Frana Milčinskega Smlednik

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. 34401-4/2002-1/1 Ob-84878
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: urejanje in vzdrževanje
občinskih cest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s pro-
računskimi sredstvi.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 604,291.524,75 SIT, 481,163.748 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Občina Kamnik

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. 414-10/2001 Ob-84864
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vla-

de Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-14-01.
3. Datum izbire: 25. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

avtomobilov za leto 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, čas za izplačilo škode
in višina bruto realizirane zavarovalne pre-
mije v letu 2001.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalna družba Adri-
atic d.d. Koper, PE Ljubljana, Dunajska ce-
sta 63, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,310.392
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,877.766 SIT, 6,310.392 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 12. 2002.
Vlada Republike Slovenije

Generalni sekretariat

Št. 414-10/2001 Ob-84865
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vla-

de Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-14-01.
3. Datum izbire: 26. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

vladnega letala za leto 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, čas za izplačilo škode
in višina bruto realizirane zavarovalne pre-
mije v letu 2001.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalna družba Adri-
atic d.d. Koper, PE Ljubljana, Dunajska ce-
sta 63, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 38.837 USD v
tolarski protivrednosti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48.701,77 USD, 38.837 USD v tolar-
ski protivrednosti.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 12. 2002.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 30/2002 Ob-84866
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 11. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

VAX opreme PIS NIVO 2 in SPIS za leto
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so bila naslednja: ce-
na do 40%, skladnost ponudbe z zahtevami
do 30%, reference podjetja in kadrov do
30%. Na podlagi izračuna skupne ocene je
strokovna komisija ugotovila, da je ponudba
podjetja ESC iz Trzina najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ECS, d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 12,677.640 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,579.286 SIT, 12,677.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 65/2002 Ob-84869
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuira-

ne storitve za potrebe SKV.QA za leto
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugoto-
vila, da zaradi objektivnih razlogov ali iz raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic to naročilo izpolni le določen iz-
vajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elmont, d.o.o., C.K.Ž.
135E, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 7,684.611 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbena vrednost 8,969.509,05 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 31/2002 Ob-84870
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: najem po-

možne delovne sile pri čiščenju poslov-
nih prostorov, v prehrambenem obratu
NEK in administraciji v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugoto-
vila, da zaradi objektivnih razlogov ali iz raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic to naročilo izpolni le določen iz-
vajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kostak, d.d., Leskovško-
va cesta 2a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 277,338.865
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe 291,071.154,59 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 37/2002 Ob-84871
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: točka 1. de-

la na električnih inštalacijah tehnološke-
ga procesa v letu 2003, točka 2. dela na
električnih inštalacijah tehnične zaščite
v letu 2003, točka 3. dela na razvodu
male moči in podpora ostalim organiza-
cijskim enotam v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugoto-
vila, da zaradi objektivnih razlogov ali iz raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic to naročilo izpolni le določen iz-
vajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elmont, d.o.o., C.K.Ž.
135E, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: vrednost za toč-
ko 1: 15,180.660 SIT, za točko 2:
5,060.220 SIT, za točko 3: 20,240.880 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe za točko 1:
15,180.660 SIT, za točko 2: 5,060.220
SIT, za točko 3: 20,240.880 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 52/2002 Ob-84872
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

proizvodnih objektov, platoja NEK in ko-
munalne storitve v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugoto-
vila, da zaradi objektivnih razlogov ali iz raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic to naročilo izpolni le določen iz-
vajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kostak, d.d., Leskovško-
va cesta 2a, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 113,169.560
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudbe 117,169.560 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 71/2002 Ob-84873
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba in

vzdrževanje zaščitnih premazov na opre-
mi in konstrukcijah v NEK za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: strokovna komisija je ugoto-
vila, da zaradi objektivnih razlogov ali iz raz-
logov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic to naročilo izpolni le določen iz-
vajalec.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tekol, d.d., Ulica Pohor-
skega bataljona 14, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 52,681.806
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbena vrednost 65,464.701,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 34/2002 Ob-84874
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/480-23-45, faks
07/492-15-28.

3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuira-

ne storitve 2003 (vzdrževalna dela - ce-
varsko-varilna, izolaterska, strojna).

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:
77,018.443,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 38,509.221,70 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,018.443,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 30. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 36/2002 Ob-84876
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/480-23-45, faks
07/492-15-28.

3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuira-

ne storitve na sekundarni 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:
35,726.327,73 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 33,940.011,34 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za sklop 1: 8,595.808,41 SIT, za sklop
2: 8,595.808,41 SIT, za sklop 3:
18,534.710,91 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: ga ni bilo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 12. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 34404-10/02-21 Ob-84888
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10, te-
lefaks 02/539-17-11.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in varstvo lokalnih cest ter izvajanje zim-
ske službe v Občini Tišina.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile ocenjene
na podlagi naslednjih meril:

– cena – največ 70 točk,
– reference – največ 30 točk.
Najugodnejša je ponudba, ki je zbrala

najvišje skupno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 10. 2002.
Občina Tišina

Št. 067/2002 Ob-84890
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: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ak-

tivnosti zagotovitve kakovosti v NE
Krško v letu 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: EIMV Ljubljana zaposluje
usposobljeno in kvalificirano delovno silo,
ki izpolnjuje specifične zahteve NEK, in si-
cer: poznavanje procesnih postopkov, ve-
ljavne zakonodaje in standardov, usposob-
ljenost za izvajanje aktivnosti na specifični
opremi NEK, ki je dokazljivo na podlagi ve-
čletnih izkušenj na delih v NEK in uspešnih
referenc ter formalnih dokazil. Od osebja
izvajalca, ki izvaja aktivnosti na območju
NEK, se zahteva upoštevanje principa, ki
jih določa program zagotovitve in kontrole
kakovosti NEK in program varovanja NEK
zaradi varnostnih razlogov kot so zaneslji-
vost, zaupljivost in usposobljenost. Dela se
morajo izvajati z varnostno preverjenim
osebjem, upoštevajoč skozi stalnost doka-
zano primernost za opravljanje teh aktivno-
sti (Program varovanja NEK SD2, Rev.0,
točka 4.2.1). Zato je odločeno, da se, zara-
di zgoraj navedenega, te predmetne aktiv-
nosti izvedejo z izvajalcem EIMV Ljubljana.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EIMV Ljubljana, Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,332.696
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,332.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 1. 2003.

Nuklearna Elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 068/2002 Ob-84892
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
tel. 07/48-02-00, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: aktivnosti

kontrole kakovosti zunanjih izvajalcev v
NE Krško za leto 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: EIMV Ljubljana zaposluje
usposobljeno in kvalificirano delovno silo,
ki izpolnjuje specifične zahteve NEK, in si-
cer: poznavanje postopkov QCP, veljavnih
standardov, usposobljenost za izvajanje ak-
tivnosti na specifični opremi NEK, ki je do-
kazljivo na podlagi večletnih izkušenj na de-
lih v NEK in uspešnih referenc ter formalnih
dokazil. Od osebja izvajalca, ki izvaja aktiv-
nosti na območju NEK, se zahteva upošte-
vanje principa, ki jih določa program zago-
tovitve in kontrole kakovosti NEK in pro-
gram varovanja NEK zaradi varnostnih raz-
logov kot so zanesljivost, zaupljivost in
usposobljenost. Dela se morajo izvajati z
varnostno preverjenim osebjem, upošteva-
joč skozi stalnost dokazano primernost za
opravljanje teh aktivnosti (Program varova-
nja NEK SD2, Rev.0, točka 4.2.1). Zato je
odločeno, da se, zaradi zgoraj navedene-
ga, te predmetne aktivnosti izvedejo z izva-
jalcem EIMV Ljubljana.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EIMV Ljubljana, Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
24,399.687,66 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,399.687,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-84922
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. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: Hadjina

(Draženci) - Ptuj; idejni projekt.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudb
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PNG Projekt nizke grad-
nje d.o.o., Komanova 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
48,577.852,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 71,686.066,46 SIT, 48,577.852,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 12. 2002.

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

Št. 61 Ob-84925
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje

obrazcev v poštnem prometu št. katego-
rije 15 – priloge A.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena po posamez-
nem obrazcu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: 1. Ponudnik LaMil, d.o.o.,
Ljubljanska 67, 1330 Kočevje, za obrazce:
P – 2, Potrdilo o oddaji pošiljk po 40 SIT, P
– 10, Naslovnica, po 15,20 SIT, P – 36,
Sveženjska nazivnica za navadne in priporo-
čene pošiljke, po 0,25 SIT, P – 48, Zapisnik
izmenjave – mali, po 65 SIT, P – 75, Obve-
stilo o prispeli poštni pošiljki, po 40 SIT,
P – 75, Obvestilo o prispeli poštni pošiljki –
italijansko, po 54 SIT brez DDV, P – 75a,
Obvestilo o prispeli poštni pošiljki z dotiskom
pošte (11 različnih mutacij), po 50 SIT brez
DDV, CN – 25, nazivnica – modra (z doti-
skom tujih pošt), po 0,50 SIT, SkyPak 1,
Spremnica, po 80 SIT, TG – 1, Telegram, po
54 SIT, TG – 3, Potrdilo o vročitvi telegrama,
po 45 SIT, NP – 1, Poštna nakaznica, po
4,93 SIT brez DDV in V – 7 DR, Evidenca
opravljenih poštnih storitev za plačilo po ra-
čunu, po 220 SIT. 2. Tiskarstvo Martisk, Du-
šan Marenče, s.p., Krog ob Ložišču 17,
9000 Murska Sobota, za obrazce: P – 2,
Potrdilo o oddaji pošiljk – italijansko, po
43,70 SIT, P – 3, Popis oddanih pošiljk –
mali, po 2,45 SIT, P – 3, Popis oddanih
pošiljk – veliki, po 4,78 SIT, P – 37, Karta –
mala, po 54,60 SIT, P – 37, Karta – velika,
po 82,25 SIT, P – 48, Zapisnik izmenjave –
veliki, po 82,65 SIT, P – 74, Naslovnikovo
naročilo, po 1,70 SIT, P – 78, Pregled porto
poštnine, po 3,55 SIT, P – 101, Popis neiz-
ročljivih pošiljk, po 3 SIT, P – 105, Poizve-
dnica, po 5,50 SIT, TG – 2, Pregled prispe-
lih telegramov, po 2,35 SIT, Denarni spisek,
po 52,20 SIT, NP – 5, Pregled prispelih
nakaznic, po 2,15 SIT, B – 2, Dvižni listek,
po 44,82 SIT, BP – 5, Prijava denarnih raz-
lik, po 2,70 SIT, BP – 8, Prošnja, po 2,35
SIT, BP – 3, Blagajniški prejemek/izdatek,
po 39,90 SIT, O – 4, Dnevno poročilo o
izostankih delavcev, po 1,25 SIT in O – 10,
Službena razdelitev delavcev – mali, po 3
SIT. 3. Radeče papir Muflon d.o.o., Titova
99, 1433 Radeče, za obrazce: P – 2, Potr-
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dilo o oddaji pošiljk – madžarsko, po 81 SIT,
P – 49a, Pregled dela – pokončni, po 5,30
SIT, P – 61, Odjava o nepravilnosti, po 4 SIT,
P – 75b, Obvestilo o prispeli poštni pošiljki
za Telegraf Ljubljana, po 91 SIT, P – 100,
Pregled odjav o nepravilnosti, po 13 SIT, P –
107, Službeni ovitek – mali, po 3 SIT, P –
107a, Službeni ovitek – veliki, po 4,60 SIT,
F – 2, Naročniški karton, po 5,60 SIT, CN –
26, Sveženjska nazivnica za površinski pro-
met – bela (z dotiskom tujih pošt), po 0,35
SIT, Poštno carinska prijava, po 350 SIT,
Kuverta »Post office« mala, po 3,40 SIT, Ku-
verta »Post office« velika, po 4,30 SIT, TG –
1, Telegram – italijanski, po 125,70 SIT, BP
– 1, Evidenca o ključih, po 5,30 SIT in Nale-
pnica za sistem UPU, po 0,48 SIT. 4. INO
d.d., Polže 24, 3203 Nova Cerkev, za obra-
zece: P – 11a, Spremnica (dva vložna lista),
po 7,35 SIT brez DDV in P – 11a, Spremni-
ca – italijanska, po 9,80 SIT. 5. Herle M & V
d.o.o., Dobrave 3, 1236 Trzin, za obrazce:
P-20/CN07, Povratnica, po 0,89 SIT, CP –
72, Spremnica, po 13, 90 SIT in NP – 2,
Telegrafska nakaznica, po 14,36 SIT. 6. Ti-
skarna Prajnc, Vojko, Prajnc s.p., Ulica he-
roja Šaranoviča 27, 2000 Maribor za obraz-
ce: BP – 2, Račun – italijanski, po 82 SIT,
BP – 2, Račun – madžarski, po 140 SIT, BP
– 2, Račun, po 77,50 SIT, P – 28, nalepka
»OZNAČENA VREDNOST – INSURED VA-
LUE«, po 14,50 SIT, P – 65, nalepka »PRI
VROČITVI POŠILJKE ZARAČUNATI NA-
SLOVNIKU«, po 1,24 SIT, CN – 15, nalepni-
ca »VRNITEV«, po 0,85 SIT, in Račun – fak-
ture, po 1,75 SIT. 7. Krojan d.d., Savska 13,
1230 Domžale, za obrazce: B – 6, Ovitek za
banko – srednji, po 4,62 SIT, B – 6a, Ovitek
za banko – mali, po 3,06 SIT brez DDV, O –
1, Ovitek beli – mali, po 3,06 SIT in O – 2,
Ovitek beli – srednji, po 4,16 SIT. 8. EPPS
d.o.o., Cesta v Mestni Log 81, 1000 Ljublja-
na za obrazce: R nalepke, po 0,54 SIT brez
DDV, V nalepke, po 0,54 SIT in R nalepke,
po 0,54 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
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: 6. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 09/2002 Ob-85046
1. Naročnik: Republika Slovenija, MF,

Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 12. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: svetovanje

pri uporabi orodja Advantage:Plex za na-
črtovanje, razvoj in implementacijo VI-
ES za potrebe Davčne uprave RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: AD Consulting d.o.o.,
Pleteršnikova 34, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,962.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,188.800 SIT, 29,962.000 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: 6. 1. 2003.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 70/2002 Ob-85048
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: inženirske

storitve v letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic, to naročilo lahko izvajala
le določen izvajalec. Izbrani izvajalec deluje
samostojno in zaposluje ljudi, ki so ustrez-
no preverjeni, kvalificirani in imajo vrsto let
izkušenj pri opravljanju specifičnih inženir-
skih storitev za NE Krško, hkrati je uvrščen
na QA listo odobrenih dobaviteljev za oprav-
ljanje storitev v NE Krško.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Enconet International,
d.o.o., Miramarska 20, 1000 Zagreb.

7. Pogodbena vrednost: 408.130,72
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 417.746 EUR.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. 769/309 Ob-85138
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško Slovenija, tel. +386-7-48 02 000,
faks +387-7-49 21 528.

3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: špediterske

storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila kot so bila zahtevana
v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

Javni razpisi

Obvestilo
 o zaključku javnega razpisa

Ob-84927
Javni razpis za izbor programov javnih

del v RS za leto 2003, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 99 z dne 22. 11.
2002, se zapira zaradi razdelitve vseh raz-
položljivih sredstev, in sicer za območne
službe ZRSZ Celje, Koper, Kranj, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, No-
vo mesto, Sevnica, Trbovlje in za Centralno
službo ZRSZ.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-84906

Javni razpis
za gradbena dela

napajalni vodovod na Trnovsko-Banjški
planoti

Vodovod Gora
Ajdovščina – Slovenia

1. Številka objave: EuropeAid/
114666/D/W/SL.

2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.

3. Program: Instrument for Structural Po-
licies for Pre-accession (ISPA).

4. Financiranje: No.
200/Sl/16/P/PE/004.

5. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija.

Pogodba
6. Opis projekta: predmet razpisa je iz-

gradnja vodovoda na območju Gore, občina
Ajdovščina. Projekt zajema izgradnjo primar-
nega vodovoda Gozd-Col z oskrbovalnimi vo-
di na območju Predmeja, Otlica-Kovk in
Gozd. V projektu je zajeta tudi izgradnja hi-
droforskih postaj in vodohrana na Predmeji.

7. Število in nazivi posameznih sklopov:
1 sklop: napajalni vodovod na Trnovsko –
Banjški planoti: Vodovod Gora.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora: na razpi-

su lahko enakopravno sodelujejo fizične in
pravne osebe (posamezno ali na osnovi
skupnega nastopa – joint venture/konzor-

ročilo dodeljeno: Intereuropa, Globalni lo-
gistični servis, d.d., Vojkovo nabrežje 32,
6504 Koper.

7. Pogodbena vrednost: za vsako stori-
tev je dana vrednost.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: cena storitev kot v
ponudbi.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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cij) iz držav članic Evropske Unije in držav
in območij, ki jih pokriva in/ali določa Pred-
pis ali posebna določila, ki se uporabljajo
za ISPA program, iz katerega bo pogodba
financirana ter Turčije, Cipra in Malte. Vse
blago, ki bo dobavljeno v okviru pogodbe,
mora izvirati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev: ponudniki mora-
jo predložiti izjavo, da niso v enem od po-
stopkov ali stanj, navedenem v odstavku 2.3
Priročnika za pogodbe z zunanjimi partnerji
(na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/tender/gestion/pg/index_en.htm).

10. Število ponudb: ponudniki (vključno
s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki so-
delujejo na osnovi skupnega nastopa – jo-
int venture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za razpisana
dela. Delne ponudbe za razpisana dela se
ne bodo upoštevale. Ponudbe za variantne
rešitve niso sprejemljive.

11. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dniki morajo skupaj s ponudbo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v znesku, ki pre-
sega 3% ponudbene cene vključno z davki,
v EUR, z veljavnostjo 120 dni od datuma
odpiranja ponudb. Garancija za resnost po-
nudbe bo neuspešnim ponudnik(om) vrnje-
na po zaključku postopka javnega razpisa in
uspešnemu ponudniku(om) po podpisu po-
godbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del:
uspešni ponudnik bo moral ob podpisu po-
godbe predložiti garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 28
dneh od dneva, ko ponudnik prejeme od
naročnika podpisano pogodbo v podpis. V
primeru, ko izbrani ponudnik ne predloži
take garancije v predpisanem roku, bo po-
godba nična. Pripravljena je lahko nova po-
godba in poslana v podpis drugemu naju-
godnejšemu, ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Informativni sestanek in ogled kraja grad-
bišča bo na dan, ki je določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu: Občina Ajdovšči-
na, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Udeležba na sestanku je priporočljiva, a
ne obvezna.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne 90 dni od roka za oddajo po-
nudb.

15. Skrajni rok za dokončanje del: dela
morajo biti končana v roku 12 mesecev po
izdaji Obvestila o uvedbi v delo.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim mi-
nimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:

– posamezni ponudnik mora biti sposo-
ben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega na-
stopa (joint venture/konzorcij) mora biti vo-
dilni partner sposoben opraviti vsaj 50% po-
godbenih del;

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 1999, 2000 in 2001
mora znašati najmanj EUR 5,400.000;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj EUR 675.000.

17. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be: komisija za ocenjevanje ponudb bo iz-
brala ponudnika, čigar ponudba bo ustre-
zala administrativnim in tehničnim kriterijem
in bo imela najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: Projekt d.d. Nova Go-
rica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za:
razpisno dokumentacijo v višini 450 EUR
na račun: banka VIPA d.d., Nova Gorica, št.
računa 5075742 SWIFT VIPASI.2X (za tuje
ponudnike) ali v SIT na transakcijski račun
14000-0507574213, banka VIPA d.d., No-
va Gorica (za domače ponudnike), s pripi-
som “Za razpisno dokumentacijo vodovod
Gora, št. 2000/SI/16/P/PE/004”. Za vpla-
čila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave razpisa v
Uradnem listu RS. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo
ponudbe v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju – Projekt d.d. Nova Gori-
ca, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, faks
+386/530-24-493 (z navedbo številke ob-
jave iz točke 1) v roku najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je dolo-
čen v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
11 dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 17. 3. 2003 do 10. ure po lokalnem
času, na naslednji naslov: Občina Ajdovšči-
na, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo javno, dne 17. 3. 2003 ob 11. uri
po lokalnem času na naslednjem naslovu:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenija.

21. Pravna osnova: Council Regulation
(EEC) No 1267/99 of 21st June 1999 Esta-
blishing and Instruments for Structural Poli-
cies for Pre-accession.

Občina Ajdovščina

Ob-84907

Works Procurement Notice
for

Sustainable Water Supply of
Trnovsko-Banjški Plateau: Water Supply

of the Gora Area
Ajdovščina – Slovenia

1. Publication reference:
EuropeAid/114666/D/W/SL.

2. Procedure: International Open Ten-
der.

3. Programme: Instrument for Structural
Policies for Pre-accession (ISPA).

4. Financing: No
2000/SI/16/P/PE/004.

5. Contracting authority: Municipality of
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenia.

Contract Specification
6. Contract description: the Project in-

cludes the construction of sewer – pipeline
for Gora area, Municipality of Ajdovščina
and involves the construction of the primary
water supply conduit from Gozd to Col with
the supply ducts at sections Predmeja,
Otlica – Kovk and Gozd. The Project also
includes the construction of Hydrophor
Plants and Water Catchments – reservoir
Predmeja.

7. Number and titles of lots: Single Lot:
Sustainable Water Supply of
Trnovsko-Banjški Plateau: Water Supply of
the Gora Area.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin: participa-

tion is open on equal terms to all natural and
legal persons (participating either individu-
ally or in grouping – joint venture/consor-
tium of tenderers) of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorized by the Regula-
tion or the specific instruments applicable to
the ISPA programme under which the con-
tract is financed and Turkey, Malta and
Cyprus. All goods provided for in the con-
tract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion: tenderers
must provide a declaration that they are not
in any of the situations listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
Relations contracts (available from the fol-
lowing Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
tender/gestion/pg/index_en.htm).

10. Number of tenders: tenderers (in-
cluding firms within the same legal group,
other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit only offers for the whole of the
Works. Partial Tenders for the Works will
not be considered. Tenders for a variant
solution are not acceptable.

11. Tender guarantee: tenderers must
provide a tender guarantee in an amount of
not less than 3% of tender price including
taxes in EUR when submitting their tender
which will remain in force 120 days after
the deadline for submission of tenders. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties.

12. Performance guarantee: the suc-
cessful tenderer will be requested to pro-
vide a performance guarantee of 10% of
the contract value in EUR when counter-
signing the contract. This must be deliv-
ered within 28 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Con-
tracting Authority. If the selected tenderer
fails to provide such a guarantee within this
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next low-
est, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit:
an information meeting and site visit for pro-
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spective Tenderers will be organised at the
date defined in the Tender Documents at
the premises of the Municipality of
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenia. Participation to the in-
formation meeting and site visit is recom-
mended, but not compulsory.

14. Tender validity: tenders must remain
valid for a period of 90 days after the dead-
line for submission of tenders.

15. Maximum delivery period: the Works
must be completed within 12 months after
the issue of the Notice to Commence.

Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but
not limited to:

– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1999, 2000
and 2001 should exceed EUR 5,400.000;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the similar nature and complexity com-
parable to the tendered works during last 3
years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 675.000.

17. Award criteria: the Evaluation Com-
mittee shall select the Tenderer whose Ten-
der has been determined to meet the ad-
ministrative and technical criteria, and has
the lowest price.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
against the proof that a non-refundable ten-
der fee of EUR 450, which excludes cou-
rier delivery, has been credited to the banka
VIPA d.d., Nova Gorica, Bank Account No
5075742 SWIFT VIPASI.2X (for foreign
Tenderers) or in SIT to the, the banka VIPA
d.d., Nova Gorica, Bank Account No
14000-0507574213 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier Water
Supply of the Gora area”. For the payments
the selling exchange rate issued by the
Bank of Slovenia on the day of the an-
nouncement in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia is relevant. The tender
dossier is also available for inspection at
the premises of the Consulting Engineer
Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica. Tenders must be sub-
mitted using the standard tender form in-
cluded in the tender dossier, whose format
and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer Projekt d.d. Nova
Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
fax No +386/530-24-493 (mentioning the
Publication reference shown in item 1) at
least 21 days before the deadline for sub-
mission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all

tenderers’ question at least 11 days before
the deadline for submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 17th March 2003 at 10:00 hrs
local time to the following address: Munici-
pality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenia. Tel. No:
+386/4/583-10-40, Fax No:
+386/4/586-45-73.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session: the tenders
will be opened in public session on 17th

March 2003 at 11:00 hrs local time on the
following address: Municipality of
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenia.

21. Legal basis: Council Regulation
(EEC) No 1267/99 of 21st June 1999 Es-
tablishing and Instruments for Structural
Policies for Pre-accession.

Municipality of Ajdovščina

Ob-84910
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o

uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK – Ur. l. RS, št. 96/02) in 15. člena
Akta o ustanovitvi JSKD (Ur. l. RS, št.
96/00) Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti (v nadaljnjem besedilu JSKD) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih programov in

projektov s področja kulturnih
dejavnosti za leto 2003

I. Oblike in področja kulturnih progra-
mov in projektov

JSKD zbira predloge programov in pro-
jektov s področja kulturnih dejavnosti, ki bo-
do v letu 2003 izvedeni kot: prireditve, izo-
braževanje za potrebe kulturnih dejavnosti,
založništvo.

Področja dejavnosti so: glasba, gledali-
šče in lutke, folklora in etno program, film in
video, ples, likovno ustvarjanje in fotografi-
ja, literatura, intermedialni projekti, ki zdru-
žujejo omenjena področja.

II. Vrednost razpoložljivih sredstev
Vrednost razpoložljivih sredstev pro-

gramskega razpisa za leto 2003 znaša
90,000.000 SIT.

III. Predlagatelji
Predloge programov in posameznih pro-

jektov lahko pošljejo registrirana kulturna druš-
tva in njihove zveze, za kulturno delovanje
Slovencev, ki žive zunaj Republike Slovenije,
pa tudi ustrezna društva in zveze iz tujiine.

IV. Način in rok oddaje predlogov, infor-
macije

Vloge morajo biti predložene na ustrez-
nih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
obsega:

– javni razpis;
– merila za sofinanciranje kulturnih pro-

gramov in projektov s področja kulturnih de-
javnosti;

– obrazec A za predstavitev ponudnika z
izjavo, da ponudnik sprejema pogoje raz-
pisne dokumentacije;

– razpisni obrazec B za prijavo posamez-
nega programa ali projekta za leto 2003.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
na območnih izpostavah JSKD, na sedežu

JSKD (Štefanova 5, Ljubljana) in na domači
strani JSKD (www.jskd.si).

Vloge morajo biti predložene na Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti, pp. 1699,
Štefanova 5, 1001 Ljubljana.

Razpisni rok je ponedeljek, 10. 2. 2003.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila do
razpisnega roka predložena razpisovalcu
(na vložišču do 12. ure) ali najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena poši-
ljka.

Za popolno se šteje vloga:
– ki je bila predložena v pisni obliki in na

predpisanih obrazcih razpisne dokumenta-
cije z vsemi zahtevanimi prilogami (obrazec
A z obvezno prilogo, obrazec B z obvezno
priloženo utemeljitvijo);

– ki je izpolnjena v slovenskem jeziku,
čitljivo in popolno ter je na ustreznih mestih
žigosana in lastnoročno podpisana.

Za pravilno zaprto se šteje vloga:
– ki je bila predložena v zapečatenem ali

tako zaprtem ovitku, da je pri odpiranju mož-
no preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je
bil predan.

Če posamezni prosilec predloži več vlog,
mora biti vsaka v svojem ovitku.

Za pravilno označeno se šteje vloga:
– ki ima na sprednji strani ovitka naved-

bo naslovnika in oznako “ Ne odpiraj! Prija-
va na razpis Program 2003“;

– ki ima na hrbtni strani ovitka navedbo
poštnega naslova pošiljatelja.

Razpisovalec bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločil vse prepozne, ne-
popolne, nepravilno zaprte in nepravilno oz-
načene vloge.

Predlagatelj lahko dobi informacije o raz-
pisu in pojasnila razpisne dokumentacije na
sedežih območnih izpostav JSKD v času
njihovih uradnih ur. Pojasnila je mogoče do-
biti tudi na sedežu JSKD vsak delavnik med
10. in 12. uro osebno ali po telefonu:
01/24-10-502 (Urška Bittner). Skrajni rok,
do katerega predlagatelj še lahko zahteva
pojasnila, je petek, 7. 2. 2003.

V. Izbira predlogov
Merila za sofinanciranje programov do-

loči direktor JSKD v soglasju z nadzornim
svetom JSKD; merila so sestavni del razpis-
ne dokumentacije.

Direktor predpiše postopek izbire kultur-
nih programov in projektov, v katerem so-
delujejo strokovno-programske komisije za
navedena področja dejavnosti.

VI. Način in rok izdaje odločb
Predlagatelji bodo o sprejemu ali zavr-

nitvi vloženega predloga obveščeni s pripo-
ročeno pošto in to najpozneje v 60 dneh po
razpisnem roku.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva

Finančna sredstva, ki jih društvo ali zve-
za pridobi preko javnega razpisa Program
2003, morajo biti porabljena najkasneje do
31. 12. 2003.

Javni sklad
Republike Slovenije

za kulturne dejavnosti

Ob-85047
Na podlagi Zakona o postopnem zapira-

nju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št.
61/00, v nadaljevanju: ZPZRTH), Zakona o
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javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01), Pro-
grama kadrovskega prestrukturiranja RTH
za obdobje 2002-2004, Gospodarsko fi-
nančnega načrta družbe RTH d.o.o. Trbov-
lje za leto 2003 ter Sklepa komisije za nad-
zor nad državnimi pomočmi št.
16181/02-EB-1300 objavlja RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev iz

naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev

družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-

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

II. Predmet razpisa: predmet razpisa
predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v
obliki premij, kot finančne stimulacije za
spodbujanje zaposlovanja presežnih delav-
cev naročnika pri delodajalcih na območju
občin Hrastnik, Trbovlje, Laško, Litija, Ra-
deče in Zagorje ob Savi.

S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o pre-
zaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri
se določijo: višina premije (5,2 mio SIT na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedolo-
čen čas, ohranitev zaposlenosti prezapo-
slenega delavca vsaj pet let in ohranitev
enakega števila zaposlenih za nedoločen
čas še najmanj pet let po izvršeni prezapo-
slitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnje-
vanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s
katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev
obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premi-
je).

III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni po-

djetniki, zadruge) iz zasavske regije, ki ima-
jo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacij-
ska struktura ustreza razpoložljivim presež-
nim delavcem RTH, če izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

a) so registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,

b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,

c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,

d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,

e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov;

2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje,
ki se želijo samozaposliti kot samostojni po-
djetniki, ob pogoju, da imajo dejavnost, s
katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno
pri davčnem uradu.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti vse do-
kumente, navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

Popolne vloge bodo obravnavane na na-
čin, ki je opredeljen v razpisni dokumenta-
ciji. Pri samem dodeljevanju premij bodo
imeli prednost prijavitelji, ki bodo oddali vlo-
go za samozaposlitev (t.j. presežni delavci

naročnika). Ostala sredstva pa bodo dode-
ljena prijaviteljem, ki bodo oddali vlogo za
prezaposlitev delavcev naročnika, na pod-
lagi uspešno opravljenega razgovora med
posameznim ponudnikom zaposlitve in kan-
didatom za zasedbo ponujenega delovnega
mesta. Čeprav naročnik ni določil formalnih
kriterijev in meril, imajo na uspešnost raz-
govora odločilno vlogo dejavniki, kot so: lo-
kacija delovišča (prednost imajo ponudniki
z območja občine Trbovlje in Hrastnik), bo-
niteta preteklega poslovanja (prednost ima-
jo ponudniki, ki uspešno poslujejo že več
let), višina ponujene plače ter ugodnejši de-
lovni pogoji.

IV. Orientacijska vrednost sredstev: sred-
stva razpisa, ki bodo na razpolago za leto
2003, znašajo 265,200.000 SIT.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo bi-
ti porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2003.

VI. Način oddaje vloge: prijavitelji lahko
popolno vlogo v skladu s prejetimi navodili
iz razpisne dokumentacije pošljejo priporo-
čeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj-razpis-do-
delitev premij« in s polnim naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bo-
do oddali nepopolne vloge pa bodo pozva-
ni, da le-te v roku osmih dni dopolnijo.

VII. Rok za oddajo vloge in datum odpi-
ranja vlog: prispele vloge bo naročnik v od-
visnosti od porabe sredstev obravnaval v
treh delih, in sicer:

– prvo odpiranje vlog bo izvedeno 6. 2.
2003 ob 10. uri obravnavane bodo vse vlo-
ge, ki bodo do tega datuma prispele na
naročnikov naslov do 9. ure,

– če sredstva ne bodo razdeljena po pr-
vem odpiranju vlog, bo drugo odpiranje vlog
izvedeno 6. 5. 2003 ob 10. uri obravnava-
ne bodo vse vloge, ki bodo do tega datuma
prispele na naročnikov naslov do 9. ure,

– če sredstva ne bodo razdeljena po dru-
gem odpiranju vlog, bo tretje odpiranje vlog
izvedeno 5. 8. 2003 ob 10. uri obravnavane
bodo vse vloge, ki bodo do tega datuma
prispele na naročnikov naslov do 9. ure.

Naročnik javnega razpisa nadaljnjega od-
piranja prispelih vlog ne bo izvedel, če bo-
do sredstva razdeljena že po prvem oziro-
ma drugem odpiranju vlog.

VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravlje-

nih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep
o dodelitvi premije in poziv k podpisu po-
godbe o prezaposlitvi oziroma samozapo-
slitvi.

Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih raz-
pisa pisno obveščeni v roku 30 dni po raz-
delitvi vseh razpisanih sredstev.

Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo
razlogov) lahko neizbrani prijavitelji oddajo
na sedež naročnika (RTH, Trg revolucije 12,
Trbovlje) v osmih dneh od prejetja obvestila
o rezultatih razpisa. Naročnik je dolžan
obravnavati vsako pritožbo ter o rezultatih
presoje glede utemeljenosti le-te pisno ob-
vestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni
od prejema njegovega ugovora.

IX. Razpisna dokumentacija
V času trajanja razpisa bo razpisna do-

kumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe RTH, Trg
revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel.
03/56-26-144 int. 474, e-mail: irena.ce-
stnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi
vsa dodatna pojasnila in informacije.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
3.000 SIT + DDV. Plačilo se lahko izvrši z
nakazilom na TR Rudnika Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trbovlje št. 26330-0011210706, ki
je odprt pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje ali
poravna v blagajni družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

V primeru nakazila je potrebno na plačilni
nalog obvezno vpisati namen in sicer
»RD-P/S-2003«. Plačniki morajo fotokopijo
dokazila o plačilu, skupaj s podatki o prijavi-
telju, ki so potrebni za izstavitev računa, po-
slati na naročnikov faks 03/565-21-00.

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

Ob-85101
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja na podlagi 1. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94)

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

kulturnih programov za leto 2003, ki jih
bo občina sofinancirala iz občinskega

proračuna
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

sofinanciranje naslednjih kulturnih progra-
mov na področjih:

– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in obli-

kovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis

se lahko prijavijo društva (tudi sekcije druš-
tev) registrirana za izvajanje programov na
področju kulture, zavodi, gospodarske druž-
be in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, posamezni-
ki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvar-
jalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v kulturi in so splošno koristne in
neprofitne, zavodi s področja vzgoje in izo-
braževanja.

3. Pogoji sofinanciranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi po Pravilniku za vredno-
tenje kulturnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju,

– kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju kulturnega programa.

4. Roki in način prijave: vloge za dodeli-
tev sredstev morajo prosilci poslati s priporo-
čeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Občin-
ska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, najkasneje do 31. 1. 2003.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih občine.
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5. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa

(B-1);
– poročilo o izvedbo programa društva

(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2003;
– finančno poročilo za leto 2002;
– kopijo potrjenega (s stani DURS) za-

ključnega računa za leto 2002 - dostavite
najkasneje do 15. 3. 2003.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in

Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in četr-
tek od 12. do 15. ure osebno ali na tel.
02/629-68-23 ali 02/629-68-20.

Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane po-
datke, bodo podpisane pogodbe o dode-
ljeni višini sredstev v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-85103
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja na podlagi 10. čle-
na Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98)

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

športa za leto 2003, ki jih bo občina
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje naslednjih športnih progra-
mov:

– dejavnost otrok in mladine, invalidov
ter odraslih;

– dejavnost otrok in mladine, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport;

– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;

– športne prireditve;
– obnova objektov in opreme ter nakup

opreme;
– drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis

se lahko prijavijo športna društva (tudi sek-
cije društev, ki se ukvarjajo s športom), nji-
hova združenja, zavodi, gospodarske dru-
žbe, zasebniki in druge organizacije, ki iz-
polnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
dejavnosti na področju športa, zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja.

3. Pogoji sofinanciranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi po Pravilniku za vredno-
tenje športnih programov v Občini Miklavž
na Dravskem polju,

– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izva-
janju športnega programa.

4. Roki in način prijave: vloge za dode-
litev sredstev morajo prosilci poslati s pri-
poročeno pošiljko ali oddati osebno na na-
slov: Občina Miklavž na Dravskem polju,
Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Mi-
klavž na Dravskem polju, najkasneje do
31. 1. 2003. Šteje se, da je prijava prispe-
la pravočasno, če je bila zadnji dan za od-
dajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih
občine.

Razpisi delovnih
mest

Ob-84860
Na podlagi 76. člena Statuta Občine Ra-

deče in skladno s Pravilnikom o organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi objavljamo prosto delovno mesto

tajnika občine Radeče.
Poleg splošnih pogojev in pogojev iz 4.

člena Zakona o delavcih v državnih organih
mora kandidat izpolnjevati še naslednje po-
sebne pogoje:

– univerzitetna izobrazba ali visoka stro-
kovna šola,

– 10 let delovnih izkušenj,
– opravljen preizkus strokovne usposob-

ljenosti v upravnem postopku,
– opravljen izpit B kategorije.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Občina Radeče, Ulica Mi-
lana Majcna 1, 1433 Radeče, z oznako »Za
razpis«.

Izbiro opravi župan. Kandidate bomo pi-
sno obvestili v 8 dneh po izbiri.

Občina Radeče

Ob-84884
Nadzorni svet Elektro Primorske, javne-

ga podjetja za distribucijo električne energi-
je d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22,
objavlja javni razpis za

upravo - direktorja(ico).
Za upravo - direktorja(ico) je lahko ime-

novan(a) kandidat(ka), ki poleg z zakonom
določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:

5. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ŠP 2002 in izpol-

njene ostale obrazce za področja za katere
programe kandidira prosilec;

– finančno poročilo za leto 2002;
– fotokopijo zaključnega računa za leto

2002, potrjeno s strani DURS za pravne
osebe javnega ali zasebnega prava oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike
(oddane naknadno, vendar najkasneje do
15. 3. 2003);

– poročilo o opravljenem delu - izvedbi
programa v preteklem letu;

– kopijo pogodbe o najemu in ceni vad-
benega prostora;

– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogo-
jev, navedenih v tem javnem razpisu.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce in

Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur
(ponedeljek, sredo in petek od 8. do
12. ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in
četrtek od 12. do 15. ure osebno ali na tel.
02/629-68-23 ali 02/629-68-20.

Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki so predložili vse zahtevane po-
datke, bodo podpisane pogodbe o dode-
ljeni višini sredstev v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

– univerzitetna izobrazba s področja pra-
va, ekonomije, organizacijskih ved ali teh-
nične smeri,

– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,

– znanje slovenskega jezika in vsaj ene-
ga tujega jezika,

– sposobnost za uspešno gospodarje-
nje in organizacijo.

Nadzorni svet bo prispele vloge pregle-
dal in ugotovil, ali so pravočasne in popolne
ter jih poslal ministrstvu, pristojnemu za
energetiko, le-ta pa jih posreduje Vladi Re-
publike Slovenije.

Upravo - direktorja(ico) bo imenovala Vla-
da Republike Slovenije. Mandat traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati(ke) morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Primor-
ska, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000
Nova Gorica, s pripisom “nadzorni svet - za
razpis”.

Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi doka-
zili o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati(ke) bodo o izbiri obveščeni v
roku osmih dni po imenovanju.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Ob-84887
Svet Centra za socialno delo Cerknica

razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo

Cerknica.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– visoka ali višja strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin pravne in sociolo-
ške smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Cerknica, Partizanska 1, 1380 Cerknica, z
oznako “Prijava na razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Center za socialno delo Cerknica

Ob-84918
Predsedstvo Študentske organizacije

Slovenije na podlagi Študentske ustave iz-
daja razpis za imenovanje

generalnega sekretarja Študentske
organizacije Slovenije.

1. Izdajatelj razpisa: Študentska organi-
zacije Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnem besedilu ŠOS).

2. Predmet razpisa: kandidatura za de-
lovno mesto Generalnega sekretarja ŠOS
za mandatno dobo dve leti.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandi-
dat: kandidati morajo poznati delo Študent-
ske organizacije Slovenije ter njenih organi-
zacijskih oblik in imeti izkazane organizacij-
ske sposobnosti.
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4. Objava razpisa: razpis se objavi v
Uradnem listu RS.

5. Vsebina pisne kandidature: pisna kan-
didatura obsega osebne podatke (ime, prii-
mek, matična številka, davčna številka, da-
tum in kraj rojstva, naslov stalnega in zača-
snega prebivališča) in dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev iz 3. točke tega razpisa ter
druga zahtevana dokazila v skladu z razpi-
snim obrazcem; pisna kandidatura se izpol-
ni na za to predpisanem obrazcu, ki je opre-
deljen v 8. točki tega razpisa.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo na raz-
pis je 8 dni po objavi.

7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kan-
didati naj pošljejo izpolnjen razpisni obra-
zec s prilogami s priporočeno pisemsko po-
šiljko na naslov Študentska organizacija Slo-
venije, Kernikova 6, 1000 Ljubljana, s pripi-
som ˝Ne odpiraj - Razpis za generalnega
sekretarja ŠOS˝.

8. Prevzem razpisnega obrazca: kandi-
dati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih v tajništvu ŠOUM (med 10. in
12. uro), Gosposvetska 83, 2000 Maribor
ter v tajništvi ŠOU v Ljubljani (med 10. in
12. uro), Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.

Študentska organizacija Slovenije

Ob-84928
V skladu s 5. členom kolektivne pogod-

be zavoda direktor razpisuje delovno mesto
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

strokovni vodja – vodja doma oskr-
bovancev (ni reelekcija).

Pogoji:
– strokovna izobrazba v skladu s 56. in

69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj na podobnih

delih, vsaj dve leti na vodilnih ali vodstvenih
delih

– organizacijske in vodstvene sposobno-
sti,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– slovensko državljanstvo.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili de-

lovno razmerje za nedoločen čas in štirime-
sečnim poskusnim delom.

Kandidati naj potrdila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev, opis dosedanjih izkušenj,
kratek življenjepis in kratko opredelitev po-
gledov na področju institucionalne skrbi za
starejše pošljejo v roku 15 dni od objave na
gornji naslov, s pripisom “za razpis”.

Mandat za opravljanje razpisanega de-
lovnega mesta traja 4 leta.

Kandidate bomo po opravljenem razpis-
nem postopku o izbiri obvestili pisno.

Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka

Ob-84935
Zdravstveni dom Brežice na podlagi

27. člena Statuta ter sklepa Sveta zavoda z
dne 18. 12. 2002 razpisuje delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Bre-
žice.

Poleg splošnih pogojev določenih z za-
konom mora kandidat izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,

– opravljen specialistični izpit iz dejav-
nosti, ki jo opravlja ZD,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan RS,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela oziroma raz-

voja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.

Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni po
objavi razpisa v ovojnici z oznako “za razpi-
sno komisijo” na naslov: Javni zavod Zdrav-
stveni dom Brežice, Černelčeva 8, 8250
Brežice.

O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni od dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Brežice

Druge objave

Št. 35102-400/2002-23040 Ob-85043
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale objavlja na podlagi drugega od-
stavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v po-
stopku izdaje lokacijskega dovoljenja za
gradnjo objektov programa Organske sinte-
ze 4 (objekti 55, 56A, 45D, 12, 45E in 57
ter zunanja ureditev), investitorja podjetja
Lek Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27, Men-
geš, naslednje

javno naznanilo

1. Osnutek lokacijskega dovoljenja za
gradnjo objektov programa Organske sinte-
ze 4 (objekti 55, 56A, 45D, 12, 45E in 57
ter zunanja ureditev) na zemljiščih parc. št.
876/3, 883/5, 866/2, 862/2 in 862/24
vse k.o. Mengeš in Poročilo o vplivih na
okolje, ki ga je izdelal Envita, d.o.o., Ljub-
ljana, št. PVO-2/02 z dne 28. 10. 2002,
bosta javno predstavljena oziroma dana jav-
nosti na vpogled in seznanitev v prostorih
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale (soba 63), od 20. 1. 2003 do
12. 2. 2003, v času uradnih ur, to je v po-
nedeljkih, torkih, sredah in petkih med 8. in
13. uro ter ob sredah med 14. in 18. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem investi-
torja bo opravljena dne 12. 2. 2003 ob 9. uri
v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39), Upravne
enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.

3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne pred-
stavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, do konca javne predstavitve, ka-
kor tudi podajo na zapisnik, na javni obrav-
navi.

4. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno spejemljivosti posega št.
PVO-2/02:

Namen posega je povečanje kapacitete
proizvodne linije za farmacevtsko učinkovi-

no LSP na lokaciji Lek – Mengeš, s seda-
njih 1,5 t/leto na 6,6 t/leto. Za sintezo LSP
je potrebnih več faz, ki bodo potekale delo-
ma v obstoječih in deloma v novih objektih
in napravah. V obstoječem objektu 45B, iz
katerega se bo umaknila sedanja proizvod-
nja LSP, bo urejena proizvodna linija za pro-
izvodnjo OMP in ELP, s kapaciteto vsake
učinkovine do 5 t/leto. Proizvodnja teh dveh
učinkovin bo kampanjska in ne bo v celoti
zasedala kapacitet obrata. Morebitne spre-
membe in dopolnitve proizvodnega progra-
ma se bodo urejale s spremembo gradbe-
nega dovoljenja za tehnologijo.

Vplivi predvidene proizvodnje navedenih
učinkovin so ocenjeni po posameznih se-
stavinah okolja:

– Organska topila se bodo znotraj te-
hnološkega procesa regenerirala in vračala
v proces. Odpadni zrak iz odduhov na re-
zervoarjih in procesnih naprav ter iz izpu-
hov vakuumskih črpalk bo voden v konden-
zatorje in naknaden sežig. Za zrak iz pro-
storskega odsesavanja objekta 57 je pred-
videno filtriranje prašnih delcev in spiranje
hlapov. Pri izvedbi predvidenih omilitvenih
ukrepov bo emisija v zrak neznatna do zmer-
na.

– Pri predvideni proizvodnji bo letno na-
stajalo ca. 8.700 m3 tehnoloških odpadnih
voda, kar predstavlja približno 2,3% seda-
njih količin odpadnih voda na lokaciji. V ce-
loti to predstavlja neznaten delež skupne
obremenitve odpadnih voda in po čiščenju
na CČN Domžale – Kamnik, zanemarljiv de-
lež emisije snovi v vode.

– Z ureditvijo linij za proizvodnjo nave-
denih učinkovin ne bo instaliranih pomem-
bnejših virov hrupa, oziroma bo izvedena
njihova protihrupna vgradnja. Dejavnost bo
predstavljala neznaten delež emisije hrupa
na lokaciji in imela zanemarljiv vpliv na nivo
hrupa v naravnem in življenjskem okolju.

– Približno 1.860 t tekočih in trdih od-
padkov bo letno termično obdelano v lastni
sežigalnici v Lendavi, ali oddano poobla-
ščenim zbiralcem. Manjše količine komu-
nalnim podobnih odpadkov in ločeno zbra-
nih frakcij bo odstranjevalo podjetje Pro-
dnik d.o.o., Domžale in pooblaščeni zbiral-
ci. Takšen način ravnanja z odpadki
upošteva veljavne predpise in ustreza seda-
njemu stanju tehnike na tem področju.

Tveganja za okolje, ki so povezana s pro-
izvodnjo učinkovin LSP, ELP in OMP oce-
njujemo kot majhna.

V pogledu rabe in koriščenja naravnih
surovin je predvidena proizvodnja zanemar-
ljiva.

Vplivi na okolje v fazi gradnje bodo ome-
jeni na povečanje hrupa v času izvajanja
gradbenih del, ki bodo trajala približno 12
mesecev. Njihov vpliv ocenjujemo kot zme-
ren.

Vplivi na okolje zaradi predvidene dejav-
nosti, ne bodo utemeljevali nadomestil ali
odškodnin okoliškim prebivalcem. Prav ta-
ko zaradi te dejavnosti ne bo prišlo do zma-
njšanja vrednosti nepremičnin, izgube do-
bička ali zmanjšanja kakovosti bivalnega
okolja.

Po začetku obratovanja proizvodnih linij
je potrebno izvesti prve meritve emisij snovi
v zrak, pri čemer je potrebno upoštevati
nove predpise o emisiji hlapnih organskih



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 1-3 / 10. 1. 2003 / Stran 27

snovi v zrak. Za emisije snovi v vode in
emisijo hrupa zadoščajo redne meritve v
sklopu obratovalnega monitoringa.

Sklepna ocena izdelovalca Poročila o vpli-
vih na okolje št. PVO-2/02 je, da na podlagi
navedenih podatkov ocenjujejo, da so predvi-
deni omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov
na okolje ustrezni in da je predvideni poseg v
celoti spremenljiv za okolje.

Načelnik Upravne enote Domžale
Branko Heferle, univ. dipl. pravnik

Ob-84938
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slo-

venije-razvoj in inženiring d.d., Vetrinjska ul.
2, Maribor razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo

Predmet prodaje je osebni avtomobil AUDI
A6 2.6 E QUATTRO, št. motorja ABC 219674,
št. šasije WAUZZZ4AZVN014605, letnik
1996, št. prevoženih 152.000 km.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fi-
zične osebe. Ponudniki morajo v ponudbi na-
vesti ponujeno ceno, ki mora biti nakazana
najkasneje v roku do 14 dni po podpisu kupo-
prodajne pogodbe.

Vse stroške prodaje in prenosa lastnin-
ske pravice na kupca, davke, takse, plača
kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija. Pre-
dnost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponu-
dil višjo ceno. Osebni avtomobil je naprodaj
po načelu »videno–kupljeno«. Ta objava ne
zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali kate-
rimkoli ponudnikom sklene pogodbo o pro-
daji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
14 dni od prejema obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 14 dni
od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, z oznako »Ponudba za
razpis št. 1/03 – Ne odpiraj«.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na
tel. št. 02/22 00 580.

JP EGS-RI d.d., Maribor

Ob-85040
Družba SŽ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Ki-

driča 44, Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za odkup oziroma prodajo naslednjih
nepremičnin s pripadajočo opremo in

stroji:
– parc. št. 1939/10 poslovna stavba v

izmeri 2178 m2, ki v naravi predstavlja:
•  halo skladišča vložnega materiala stroj-

nih delavnic na lokaciji Javornik s pripadajo-
čim stavbnim zemljiščem,

– parc. št. 1939/9 poslovna stavba v
izmeri 60 m2 in poslovna stavba v izmeri 397
m2, ki v naravi predstavlja:

•  delavnico razreza paličastega železa,
– parc. št. 1939/14 poslovna stavba v

izmeri 7306 m2, ki v naravi predstavlja:
•  halo HIP in strojne mehanike,
•  strojne delavnice I. faza s pripadajočim

zemljiščem,

•  strojne delavnice I. faza – aneks s pripa-
dajočim zemljiščem,

•  strojne delavnice II. faza, s pripadajočim
zemljiščem,

•  podaljšek hale lahke proge,
– del parc. št. 1939/7 poslovna stavba v

izmeri 4524 m2, ki v naravi predstavlja:
•  bivšo delavnico električnega vzdrževa-

nja s pripadajočim zemljiščem, pisarne stroj-
nih delavnic in skladiščnega poslovanja s pri-
padajočim zemljiščem, in sicer 16/100,

– parc. št. 1939/12 poslovna stavba v
izmeri 262 m2, ki v naravi predstavlja:

•  stavbno zemljišče v obratih Javornik,
– parc. št. 1939/13 poslovna stavba v

izmeri 2645 m2, ki v naravi predstavlja:
•  stavbno zemljišče v obratih Javornik.
Ocenjena vrednost nepremičnin s

pripadajočo opremo in stroji je 341,616.096
SIT.

Nepremičnine so oddane v najem najem-
niku Pilaster – I, d.o.o., do 14. 1. 2007, ki
ima na vseh omenjenih nepremičninah pred-
kupno pravico.

Udeleženci razpisa naj svoje pisne ponud-
be za odkup, z opredeljeno ponujeno višino
kupnine in s plačilnimi pogoji pošljejo na na-
slov družbe SŽ Acroni d.o.o., Cesta Borisa
Kidriča 44, Jesenice, v roku 8 dni po objavi
tega razpisa. Šteje se, da je ponudba pravo-
časna, če je oddana zadnji dan roka priporo-
čeno po pošti.

Do roka prispele pravilne ponudbe bo
obravnavala 3 članska komisija v sestavi:
Ljubomir Osovnikar, predsednik, Polonca
Marjanovič, članica, Petra Filipič Špiler,
članica.

Predkupni upravičenec Pilaster-I, d.o.o.,
ima pravico po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb v roku 3 dni pisno pred komi-
sijo izjaviti, da kupuje nepremičnine, stroje in
opremo pod enakimi pogoji, navedenimi v po-
nudbi, ki je bila sprejeta.

SŽ Acroni d.o.o. si izrecno pridržuje pravi-
co, da nobene izmed pravočasno prispelih
ponudb k odkupu nepremičnin, strojev in
opreme ne sprejme.

SŽ Acroni d.o.o.

Št. 1 Ob-84923
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, Št. St 44/2002 z
dne 16. 12. 2002 nad stečajnim dolžnikom E
Šport d.o.o. v stečaju Cesta Kozjanskega
odreda 21, 3230 Šentjur, objavlja stečajni
upravitelj

zbiranje ponudb
(I. narok)

I. Predmet prodaje
Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno

znašajo 4,021.117 SIT. Seznam terjatev je na-
slednji:

1.1 Terjatev do podjetja Fels d.o.o., Cesta
na Ostrožno 90, 3000 Celje, v skupni višini
279.017 SIT,

1.2 Terjatev do podjetja Primar d.o.o.,
Ipavčeva 22, 3000 Celje, v skupni višini
2,352.900,33 SIT;

1.3 Terjatev do podjetja Sport center
d.o.o., Planina 7, 3225 Planina pri Sevnici, v
skupni višini 26.538 SIT;

1.4 Terjatev do Čira Čara, Češnovar Marta
s.p., Savinjska cesta 1, 3331 Nazarje v skup-
ni višini 923.076 SIT;

1.5 Terjatev do Studio Bee, Škerjanec Ja-
sna s.p., Lipje 19 a, 3320 Velenje, v skupni
višini 335.790,97 SIT;

1.6 Terjatev do Florjanc Breda s.p., Cesta
XIV. divizije 14, 3220 Štore, v skupni višini
57.279,08 SIT;

1.7 Terjatev do Print, Jurkovič Robert s.p.,
Vrbno 17 b, 3230 Šentjur, v skupni višini
46.515,62 SIT;

Izklicna cena za komplet terjatev, znižanih
za 70% znaša 1,206.335 SIT.

Varščina za nakup terjatev znaša: 150.000
SIT.

Izklicna cena je postavljena v skladu z zbra-
nimi informacijami o kvaliteti terjatev in dej-
stvu, da je nekaj teh terjatev spornih. Vso
dokumentacijo je možno videti po predho-
dnem dogovoru s stečajnim upraviteljem. Iz-
klicna cena za nakup terjatev ne zajema daja-
tev in morebitnih davščin.

II. Pogoji prodaje
1. Premoženje pod 1. točko  se prodaja

skupno v kompletu.
2. Premoženje se prodaja po sistemu »vi-

deno – kupljeno in brez jamstev za izterlji-
vost«.

3. Premoženje bo prodano najugodnejše-
mu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni upravi-
telj pod nadzorom predsednika stečajnega se-
nata (154. člen ZPPSL).

4. Podpis  pogodb  in  plačilo  kupnine:
za  premoženje  mora  kupec  podpisati
pogodbo v roku 15 dni po prejemu poziva
stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe,
kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.

5. Davek in ostale morebitne dajatve pre-
nosa terjatev kupcu plača kupec.

6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziro-
ma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine
ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni
upravitelj pravico odstopiti od pogodbe oziro-
ma razdreti že sklenjeno pogodbo brez do-
datnega roka za izpolnitev ter zadržati varšči-
no v korist stečajne mase.

7. Premoženje – terjatve preidejo v lastniš-
tvo in posest kupca šele takrat, ko je v celoti
plačana kupnina.

8. Če kupec ne plača v roku celotne ku-
pnine ali kakorkoli drugače odstopi od naku-
pa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki
ostane po pokritju varščine in dodatnih stro-
škov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od
pogodbe.

III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbira-
njem ponudb

1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem po-
nudb lahko sodelujejo domače pravne in fi-
zične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vpla-
čajo varščino v določeni višini izklicne cene.
Sodelovati pa ne morejo tiste fizične osebe,
ki so določene v 153. členu I., II., in III. odsta-
vek ZPPSL.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni
znesek, ponudba pa mora biti podpisana s
strani osebe, ki je pooblaščena za za-
stopanje. Ponudniki morajo ponudbi pri-
ložiti: dokazilo o plačilu varščine, ki je
potrjeno s strani banke, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa kopijo sklepa o registraciji pravne ose-
be ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe.
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3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisane in navedene pogoje.

4. Ponudniki plačajo varščino na tran-
sakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0913788217 s
pripisom namena nakazila: »varščina za zbi-
ranje ponudb«.

5. Ponudniku, ki ni izbran za najugo-
dnejšega ponudnika, se varščina brez obre-
sti vrne v osmih dneh od izbire najugodnej-
šega ponudnika.

IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po

tej objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo

odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbi-
ranje ponudb.

3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.

4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih po-
gojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.

5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.

6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.

7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom »Stečajni postopek opr. št. St
44/2002 – Ponudba za odkup – ne odpiraj«.

V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogle-

dom premoženja dobijo zainteresirani po-
nudniki pri stečajnem upravitelju Kos Toma-
žu, GSM 041 652-185 ali na tel.
03/427-44-80. Vpogled v dokumentacijo
o terjatvah in dodatne informacije o terja-
tvah je mogoče dobiti vsak delovni dan od
10. do 14. ure, po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem.

Kos Tomaž, stečajni upravitelj

Ob-84912
Na podlagi sklepa edinega ustanovitelja

družbe IMPULZ Podjetje za storitve in za-
stopstva d.o.o., Kromberška cesta 12, No-
va Gorica o prenehanju in likvidaciji družbe
je Okrožno sodišče v Novi Gorici s sklepom
Srg 2002/01159 dne 18. 12. 2002 skleni-
lo, da se vpiše v sodni register sprememba
firme, ki se odslej glasi IMPULZ Podjetje za
storitve in zastopstva d.o.o. – v likvidaciji in
skrajšane firme, ki se odslej glasi IMPULZ
d.o.o. – v likvidaciji.

Likvidacijski upravitelj družbe Jakob Slo-
kan, univ. dipl. prav., objavlja v skladu s
381. členom Zakona o gospodarskih družbah

poziv upnikom
1. Upniki naj v roku 30 dni od objave

tega poziva prijavijo likvidacijskemu upravi-
telju svoje terjatve do družbe IMPULZ Po-
djetje za storitve in zastopstva d.o.o. – v
likvidaciji.

2. Prijavo terjatev naj upniki pošljejo v
dveh izvodih na naslov: Jakob Slokan, p.p.
4319, 1001 Ljubljana. Prijavam morajo biti
priložene vse listine, ki dokazujejo obstoj in
višino terjatev.

Likvidacijski upravitelj
Jakob Slokan, univ. dipl. prav.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 25201-1210/2002 1204 Ob-84879
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dol-
žnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovo-
ljenja za začasno prebivanje Maria
Lamešića, z zadnjim začasnim prebivali-
ščem, na naslovu Ratež 43b, naslednji
sklep:

Mario Lamešič, roj. 21. 2. 1981, v kraju
Tuzla, BiH, z zadnjim začasnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji na naslovu Ratež
43b, se v postopku razveljavitve dovoljenja
za začasno prebivanje postavi začasna za-
stopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku, dokler ne nastopi stranka sama
oziroma njen pooblaščenec.

Št. 201-102/2002 1208 Ob-84882
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-
8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi tretje-
ga odstavka 24. člena Zakona o matičnih
knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81,
38/86, 2/87-prečiščeno besedilo in Uradni
list RS, št. 28/95 in 84/00) v zvezi z 2. čle-
nom Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96-odl. US)
in 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02), po uradni dolžnosti, v upravni za-
devi vpisa rojstva v rojstno matično knjigo
Mata Miškovića s prijavljenim zadnjim stal-
nim prebivališčem v Jurki vasi št. 35, nasled-
nji sklep:

Matu Miškoviću, roj. 18. 8. 1940 v kraju
Šimići, Republika Bosna in Hercegovina, s
prijavljenim zadnjim stalnim prebivališčem v
Jurki vasi št. 35, in ki je dne 19. 8. 1995 v
Novem mestu umrl, ni pa zapustil pravnih
naslednikov, se v postopku vpisa rojstva v
rojstno matično knjigo postavi začasna za-
stopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-84913
1. Ime medija: Radio Rogla, Novice,

Bistriške novice, Celjan.
Izdajatelj: Novice, d.o.o., Mestni trg 7,

Slovenske Konjice.

Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
Tomo Penič, Vinogradna 38a, Slovenske Ko-
njice.

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Vinogradna 38a,

Slovenske Konjice.

Ob-84914
2. Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d.o.o., Zdraviliški trg 1,

Rogaška Slatina.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:

Tomo Penič, Vinogradna 38a, Slovenske Ko-
njice

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Vinogradna 38a,

Slovenske Konjice.

Ob-84915
Ime radijskega programa: Radio GEOSS.
Izdajatelj: Mahkovec Š&d, d.n.o., Valva-

zorjev trg 3, 1270 Litija.
Viri financiranja: oglaševanje.
Lastništvo: 50% Mija Mahkovec, 50% Jo-

že Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija.

Ob-84916
Ime javnega glasila: Radio Polzela - RAP.
Izdajatelj: Studio Jaka - Matjaž Jeršič s.p.,

Radio Polzela, Polzela 131, 3313 Polzela.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastništvo: 100% lastništvo: Studio Jaka -

Matjaž Jeršič s.p., Radio Polzela, Polzela
131, 3313 Polzela.

Ob-84917
Ime medija: Tednik Panorama.
Lastnika zasebnega podjetja Impos d.o.o.

Slovenska Bistrica in s tem lastnika medijev,
ki jih družba izdaja, sta:

1. Bojan Sinič, direktor, Laporje 41, La-
porje, 50-odstotni delež kapitala, in

2. Danilo Dvoršak, prokurist, Gregorčiče-
va 19, Zgornja Polskava, 50-odstotni delež
kapitala.

Ob-84932
Ime javnega glasila: TV Primorka Šem-

peter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala in

upravljalskih pravic: Anton Vencelj, Gradni-
kove brigade 39, 5000 Nova Gorica, Jure
Škrlep, Vrtojba - Ulica 9. septembra 197,
5290 Šempeter pri Gorici.

Direktor: Jure Škrlep.
Nadzorni svet: Anton Vencelj, Amelija

Prinčič, Igor Prinčič.

Ob-84933
Izdajatelj: Tele 59 d.o.o., Meljska c. 34,

2000 Maribor - Program RTS - televizij-
ski regionalni program.

Solastniki: Janez Ujčič, Lenko Vidmar,
Marijan Jurenec, Ivan Gorjup, Srečko Kuko-
vec, CME (Fred Klinkhammer).

Direktor: Janez Ujčič.
Predsednik skupščine: Ivan Gorjup.

Ob-85045
Ime medija: Gloss, Lepota.
Izdajatelj medijev (Gloss, Lepota): Ima-

ge management d.o.o., Jamova 19, 1000
Ljubljana.
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Lastniki:
– Vera Hegeduš, Jamova 19, Ljubljana;
– Tea Hegeduš, Jamova 19, Ljubljana.

Ob-85139
Ime medija: revija Problemi.
Naziv in naslov izdajatelja: Društvo za

teoretsko psihoanalizo, Komenskega 11,
1000 Ljubljana.

Izvršni odbor Društva: Slavoj Žižek, pred-
sednik, Mladen Dolar, Peter Klepec, Simo-
na Grilc, Alenka Zupančič.

Nadzorni odbor Društva: Miran Božovič,
Zdravko Kobe, Samo Tomšič.

Št. 01/03 Ob-85267
Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.,

Germova ulica 4, 8000 Novo mesto,
objavlja naslednje podatke:

1. Več kot 5% kapitala družbe oziroma
več kot 5% upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic imajo:

– 14,114% poslovnih deležev ima Andrej
Bartelj, Vidmarjeva 44, 8000 Novo mesto,
ki ima tako 151 (to je 16,371%) od skupaj
916 glasov pri odločanju;

– 13,782% lastnih poslovnih deležev ima
Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova
ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po četrtem
odstavku 440. člena Zakona o gospodar-
skih družbah iz naslova lastnih poslovnih
deležev ne more izvrševati glasovalne pravi-
ce;

– 8,370% poslovnih deležev ima Drago
Rustja, Seidlova cesta 34, 8000 Novo me-
sto, ki ima tako 90 (to je 9,708%) od skupaj
916 glasov pri odločanju.

2. Skladno s 30. in 32. členom družbe-
ne pogodbe in sklepom 7. skupščine dru-
žbe z dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske
posle družbe Dolenjski list Novo mesto
d.o.o. direktor Drago Rustja, nadzorni or-
gan pa predstavlja skupščina družbe.

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-85053
V skladu z 465. členom ZGD objavlja-

mo, da je družba Gomar Invest d.o.o., Ko-
šaški dol 20, Maribor, pridobila več kot 50%
delnic družbe Gomar d.d., Košaški dol 20,
Maribor.

Gomar d.d., Maribor

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-84867
V skladu s 454. členom Zakona o gos-

podarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe JOB - Avto Puntar proiz-

Objave
gospodarskih družb

vodnja in trgovina d.o.o., s sedežem Cesta
krških žrtev 135c, Krško, ki je vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Krškem
pod vl. št. 1/01616/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini

87,311.543,88 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 85,211.543,88 SIT tako,
da osnovni kapital po zmanjšanju znaša
2,100.000 SIT.

Direktor družbe JOB - Avto Puntar proiz-
vodnja in trgovina d.o.o. poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

JOB Avto Puntar d.o.o.

Št. 01-20021819 Ob-84868
Uprava družbe Splošno gradbeno po-

djetje Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska ce-
sta 15, Trbovlje, skladno s prvim odstav-
kom 350. člena ZGD objavlja, da je skup-
ščina 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
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani.

Skladno s sprejetim sklepom upnike
opozarjamo na pravico prijave svojih terja-
tev.

SGP Zasavje Trbovlje d.d.
uprava družbe

Ob-84875
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi skle-
pa družbenika, sprejetega na skupščini
družbe z dne 1. 12. 2002, direktor družbe
Šumbergar d.o.o., Ljubljana, Vaška pot 1a,
ki je vpisana v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod vl. št. 1/9930/00
in matično številko 5463394, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

7,000.000 SIT se zmanjša nominalno za
znesek 4,000.000 SIT, tako da znaša po
zmanjšanju osnovni kapital družbe
3,000.000 SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Šumbergar d.o.o.
direktor

Ob-84937
Direktor družbe Nucleus Consulting,

d.o.o. (družba je vpisana v sodnem registru
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka
1/29376/00) skladno z določbo 454. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah objavlja
naslednje

sklepe
1. Osnovni kapital v družbi Nucleus Con-

sulting, d.o.o. se zniža za 32,900.000 SIT
iz dosedanjega, ki znaša 35,000.000 SIT
tako, da bo novi znižani osnovni kapital zna-
šal 2,100.000 SIT.

2. Novi poslovni delež lastnika bo znašal
2,100.000 SIT.

3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
27. 12. 2002 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Nucleus Consulting, d.o.o.
Robert Potočnik, direktor

Sklici skupščin

Ob-84908
V skladu z 29. členom Statuta družbe

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., direk-
tor družbe doc. dr. Janez Bajec dr. med.,
sklicuje

3. skupščino
družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina

d.d.
Skupščina je sklicana za dne 17. 2.

2003 v prostorih družbe na poslovnem na-
slovu Rožna dolina cesta IV/45 ob 16. uri,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta je: za organe skupščine se izvolijo:

– Metka Marinšek za predsednico skup-
ščine,

– Loredana Urbančič in Tatjana Bavdek
za verifikacijsko komisijo,

– notar Miro Košak za nadzor nad zako-
nitostjo dela skupščine.

2. Uskladitev dejavnosti družbe z veljav-
no standardno klasifikacijo dejavnosti.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: dejavnost družbe se uskla-
di s standardno klasifikacijo dejavnosti ta-
ko, da se:

1. brišejo naslednje dejavnosti:
– 72.200 svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi
– 74.841 prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
– 74.843 druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– 85.121 osnovna izvenbolnišnična

zdravstvena dejavnost
– 91.330 dejavnost drugih organizacij,

d.n.
– 93.022 dejavnost kozmetičnih salonov
2. vpišejo naslednje dejavnosti:
– 72.210 razvoj in založba programskih

paketov
– 72.220 oskrba z računalniškimi pro-

grami in svetovanje
– 74.871 prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
– 74.873 druge poslovne dejavnosti,

d.n.
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje, d.n.
– 85.121 splošna izvenbolnišnična

zdravstvena dejavnost
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– 91.330 dejavnost drugih članskih or-
ganizacij

– 93.022 kozmetična dejavnost
Dejavnost družbe se v 5. členu družbe

statuta uskladi z gornjim sklepom.
3. Uskladitev nominalne vrednosti delnic

z ZGD in večanje lastniškega kapitala.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta družbe je: zaradi uskladitve z ZGD je
nominalna vrednost vsake delnice družbe
1.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se od
485,032.800 SIT poveča za 2.200 SIT na
485,035.000 SIT. Obstoječe delnice se
razveljavijo. Družba izda 485.035 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na
485.035 delnic. Družbeniki prevzamejo no-
vo izdane delnice, in sicer:

– LB Interfinanz AG – 383.698 delnic,
– Sandru, trgovina in storitve d.o.o. –

46.924 delnic,
– Adriatic zavarovalna družba d.d. –

35.671 delnic,
– Bajec Janez – 9.886 delnic,
– Hočevar Franc – 3.891 delnic,
– Lekarna Murglje lekarnarice Jerice

Brenčič – 2.985 delnic,
– DC Vila Bogatin d.o.o. – 1.980 del-

nic.
Sandru, trgovina in storitve d.o.o. je dol-

žan vplačati v osnovni kapital 200 SIT.
Adriatic zavarovalna združba d.d. je dol-

žan vplačati v osnovni kapital 400 SIT.
Bajec Janez je dolžan vplačati v osnovni

kapital 600 SIT.
Hočevar Franc je dolžan vplačati v

osnovni kapital 400 SIT.
Lekarna Murglje lekarnarice Jerice

Brenčič je dolžna vplačati v osnovni kapital
200 SIT.

DC Vila Bogatin d.o.o. je dolžan vplačati
v osnovni kapital 400 SIT.

4. Spremembe statuta družbe Kirurški
sanatorij Rožna dolina d.d.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: v 5. členu statuta se briše-
jo dejavnosti:

– 72.200 svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi

– 74.841 prirejanje razstav, sejmov in
kongresov

– 74.843 druge poslovne dejavnosti,
d.n.

– 80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– 85.121 osnovna izvenbolnišnična

zdravstvena dejavnost
– 91.330 dejavnost drugih organizacij
– 93.022 dejavnost kozmetičnih salo-

nov;
in vpišejo dejavnosti:
– 72.210 razvoj in založba programskih

paketov
– 72.220 oskrba z računalniškimi pro-

grami in svetovanje
– 74.871 prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
– 74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje, d.n.
– 85.121 splošna izvenbolnišnična

zdravstvena dejavnost
– 91.330 dejavnost drugih članskih or-

ganizacij

– 93.022 kozmetična dejavnost;
– v prvem odstavku 6. člena se številka

485,032.800 nadomesti s številko
485,035.000, številka 346.452 se nado-
mesti s številko 485.035 in številka 1.400
se nadomesti s številko 1.000,

– v drugem odstavku 6. člena se bese-
de »direktor je upravičen« nadomestijo z
»uprava je upravičena«, številka
585,032.800 se nadomesti s številko
585,035.000,

– v 8. členu se v drugem odstavku šte-
vilka 1.400 nadomesti s št. 1.000,

– v tretjem odstavku 10. člena se števil-
ka 585,032.800 nadomesti s številko
585,035.000 in besede »je direktor dru-
žbe upravičen« nadomestijo z besedami »je
uprava družbe upravičena« ter besedi »di-
rektor odloča« se nadomestita z »uprava
odloča«,

– v 11. členu se v celoti črta četrti od-
stavek,

– v 14. členu se besedilo v celoti črta in
nadomesti z novim, ki glasi: »Družbo vodi
samostojno in na lastno odgovornost dvo-
članska uprava, ki jo sestavljata strokovni in
poslovni direktor.«,

– v 15. členu se besedilo v celoti črta in
nadomesti z novim, ki glasi: »Dvočlansko
upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.
Ob imenovanju uprave nadzorni svet določi,
kateri od članov uprave bo opravljal funkcijo
predsednika uprave. Uprava sprejema odlo-
čitve soglasno, kolikor pa se o posamezni
odločitvi člana ne moreta zediniti, je za odlo-
čitev odločilni glas predsednika uprave,

– v 16. členu se beseda »direktorja« na-
domesti z besedo »uprave«,

– v 17. členu se beseda »direktor« nado-
mesti z besedo »uprava«,

– v 18. členu se beseda »direktor« nado-
mesti z besedo »uprava«,

– v drugem odstavku 21. člena se beseda
»direktorju« nadomesti z besedo »upravi«,

– v 22. členu se beseda »direktorja« na-
domesti z besedo »uprave«,

– v prvem odstavku 29. člena se beseda
»direktor« nadomesti z besedo »uprava«,

– v drugem odstavku 29. člena se beseda
»direktorju« nadomesti z besedo »upravi«,

– v prvem odstavku 35. člena se beseda
»direktor« nadomesti z besedo »uprava«,

– v 36. členu se beseda »direktor« nado-
mesti z besedo »uprava«,

– v 40. členu se beseda »direktor« nado-
mesti z besedo »uprava«,

– v 41. členu se beseda »direktor« nado-
mesti z besedo »uprava«.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili

statuta družbe sodelujejo in glasujejo le del-
ničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred dne-
vom zasedanja skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Skupščina ve-
ljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot
15% glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zago-
tovljena sklepčnost, se zasedanje ponovi
dve uri po sklicu neuspelega zasedanja. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljene nasprotne predloge.

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
direktor

doc. dr. Janez Bajec dr. med.

Izvršbe in
zavarovanja

Z 2002/00088 IZ-22544
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 692/02 z dne 17. 5. 2002 in
sklepa sodišča opr. št. Z 02/00088 z dne
9. 7. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Raiffeisen Leasing, d.o.o.,
Igriška 5, Ljubljana, do dolžnika Emirja Gra-
hiča iz Ankarana, Regentova ul. 8, na pod-
lagi kreditne pogodbe št. 0251/02 z dne
13. 5. 2002, v znesku 55.000 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, z obrestno mero Euribor +
5,5%, ki ob sklenitvi pogodbe znaša 8,93%
letno in je spremenljiva z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnika ter
ob ostalih pogojih, razvidnih iz citiranega
sporazuma in pogodbe, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer enodružinska stanovanjska hšia, z
dvoriščem na naslovu Hrvatini, Hrvatini 208,
vpisana pri vl. št. 733, parc. št. 584/5, k.o.
Hribi, kakor izhaja iz kupoprodajne pogod-
be z dne 19. 3. 1997 in dodatka z dne 7. 5.
1997 in je last dolžnika.

Ta zapisnik bo razglašen na sodni deski
sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2002

Z 440/2002 IZ-21028
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 440/2002 z dne 4. 10.
2002, je bilo dvosobno stanovanje s kabine-
tom št. 34, v skupni izmeri 79,50 m2, ki se
nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega ob-
jekta na naslovu Cesta Jake Platiše 1, Kranj,
stoječega na parc. št. 405 in 404, vl. št.
700, k.o. Klanec, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi in ga je zastavni dolžnik Elvis Duraković,
roj. 16. 9. 1974, Cesta Jake Platiše 1, Kranj,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
10. 5. 2001, ki jo je sklenil s prodajalcem
Muratom Huseinovićem iz Kranja, Ulica Jaka
Platiše 1, na naroku dne 22. 11. 2002 za-
rubljeno za zavarovanje denarne terjatve po
kreditni pogodbi št. 2081/0001741-00 z dne
26. 8. 2002, v višini 33.300 EUR s pripad-
ki, v korist upnika Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2002
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Z 2002/01707 IZ-22502
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01707, ki ga je dne 5. 12. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
8, v izmeri 61,30 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjskega objekta Jamo-
va cesta 62 v Ljubljani, stoječega na parc.
št. 1693, vl. št. 2059, k.o. Vič, s pripada-
jočim solastniškim deležem na vseh sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stavbe, ki je last zastaviteljice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 1995,
sklenjene s prodajalko Nevenko Babačič
ter pogodbe o ugotovitvi dejstev in uskladi-
tvi pravnega stanja z dejanskim z dne 8. 7.
2002, sklenjene z Gradbenim podjetjem
Grosuplje, d.d., Ljubljana, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastav-
na pravica v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.210 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2002

Z 2002/01775 IZ-22504
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01775 z dne 5. 12. 2002,
je bilo stanovanje št. B.M.3 v izmeri
136,71 m2, v mansardi objekta B, v stano-
vanjsko poslovni soseski BS 4/2 Nove Sto-
žice na Dunajski cesti 194, v Ljubljani ter
shrambe z označbo 142/III v izmeri
4,75 m2, v III. kleti objekta, stoječega na
parcelah oziroma delih parcel št. 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397/1, 398,
399, 400, 401, 402, 403/1, 403/3 in
406, k.o. Stožice, s solastninsko pravico
na skupnih delih, objektih, napravah in pri-
padajočem funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnice in zastavitelja, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
4413/02 z dne 16. 4. 2002, sklenjene z
Invest Rent, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
2, kot prodajalcem, s prepovedjo odtujitve
in obremenitve, z dnem 5. 12. 2002 zarub-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,495.800 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2002

Z 2002/01701 IZ-22513
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01701, ki ga je dne 10. 12. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju z oz-
nako A2/S v izmeri 56,90 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše B6, v nizu
B, Ulica Zore Majcnove 16, z atrijem v izme-
ri 13,40 m2 in enim parkirnim mestom, sku-
paj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 243/501, vl.
št. 3614, k.o. Karlovško predmestje, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 52-02-352 z dne 31. 5. 2002,
sklenjene s prodajalcem Gradis Inženiring,
d.d., Ljubljana, ter z zaznambo prepovedi
obremenitve in odsvojitve v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za-

stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 7,100.000 SIT in 6,128.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

Z 2002/01770 IZ-22514
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01770, ki ga je dne 10. 12. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izme-
ri 131,76 m2, s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, parc. št. 975/1,
vl. št. 1681, k.o. Spodnja Šiška, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 13. 8. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Veletekstil, trgovina na debelo in dro-
bno, d.d., Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnika Raiffeisenlandesbank Karnten –
Rechenzentrum und Revisionsverband, St.
Veiter Ring 53, Klagenfurt, Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 450.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

Z 2002/01798 IZ-22515
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01798, ki ga je dne 10. 12. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 13, v III. nad-
stropju z oznako A.III.02, v izmeri 87,09 m2,
galeriji v izmeri 32,86 m2, terasi v izmeri
33,60 m2, parkirnem mestu št. 22 v izmeri
11,70 m2, v kleti z oznako PM-22, parkir-
nem mestu št. 35 v izmeri 11,7 m2 ter
shrambi v kleti objekta v izmeri 6,27 m2,
vse na naslovu Cesta na Brdo 59, Ljublja-
na, ki je last zastavitelja, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 75/2002-6 z dne 10. 6.
2002, sklenjene s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Grosuplje, d.d., zastavna pravica
v korist upnice Poštne banke Slovenije,
d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
23,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2002

Z 2002/00910 IZ-19037
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 828/2002 z dne 6. 9. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00910
z dne 9. 10. 2002 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
enosobnega stanovanja št. 9, v II. nadstro-
pju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Celjska ul. 10, s pripadajočim kletnim pro-
storom – shrambo št. 9 in pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stano-
vanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, stoječe na
parc. št. 1635, k.o. Tabor, ki je last dolžni-
kov-zastaviteljev, Franca in Margarete Oz-
vatič, vsakega do 1/4 celote in zastavitelja
Komunaprojekt, d.d., Maribor do 1/2 celo-
te, na podlagi prodajne pogodbe z dne
27. 8. 2002, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 140, v višini 15.260
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2002

Z 2002/00806 IZ-19543
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 673/02 z dne 12. 7. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 02/00806 z
dne 29. 10. 2002 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega trisobno stanovanje št. 7, v IV. nad-
stropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Cankarjeva ul. 23, v izmeri 78,97 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom – shrambo
št. 7, v izmeri 3,15 m2 in pripadajočim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah, ki služijo stano-
vanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, stoječe na
parc. št. 974/1, k.o. Maribor grad, ki je v
lasti dolžnikov v zastaviteljev Daliborja Kra-
njčiča do 69/100 celote in Tanje Cerkvenič
do 31/100 celote, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 9. 7. 2002, vse v korist upnika
Bank Austria Creitanstalt, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 30.450 EUR s pripadki, v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2002

Z 2002/00954 IZ-22505
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Maribora, opr. št. SV
2158/02 z dne 12. 9. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 02/00954 z dne
12. 11. 2002, odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obse-
ga stanovanje št. 6, v IV. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Mariboru, Ulica Kneza Koc-
lja 25, v skupni izmeri 73,91 m2, in drugih
prostorov v izmeri 3,08 m2. Stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 1818, vpisani pri vl.
št. 775, k.o. Maribor-Grad, ki je last dolžni-
ce in zastaviteljice Sande Ristić, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 8. 2002,
se v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2002

Z 02/00891 IZ-22509
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 899/2002 z dne 14. 8. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 02/00891
z dne 19. 11. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 10 v skupni izmeri
57,30 m2, s pripadajočim kletnim boksom,
ki se nahaja v stanovanjskem objektu v Mi-
klavžu, Ekartova ulica, zgrajenem na parc.
št. 208 in 209/2, ki sta prip. k vl. št. 772,
k.o. Miklavž na Dravskem polju, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih, na-
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pravah objekta, na zemljišču, na katerem
objekt stoji in funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnice oziroma zastaviteljice Mojce
Gričar do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 7. 2002, v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor, d.d., s
sedežem v Mariboru, Vita Kraigherja 4.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002

Z 02/00893 IZ-22510
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 942/2002 z dne 23. 8. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z 02/00893
z dne 19. 11. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega enoinpolsobno stanovanje št. 3, v
izmeri 40,22 m2, v pritličju stanovanjske hi-
še na naslovu Šentilj v Slovenskih goricah
69 B, stavba je zgrajena na parc. št. 977/1,
k.o. Šentilj, ki je last zastaviteljev, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št.
383/1-1.6/02 z dne 31. 5. 2002.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2002

In 107/2001 IZ-22516
Na podlagi sklepa In 107/2001 z dne

19. 11. 2001, ki ga je izdalo Okrajno sodi-
šče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 26 v
izmeri 57,30 m2, v večstanovanjski hiši na
naslovu Rudarska cesta 2a, Trbovlje, v 2.
nadstropju zarubljeno v korist upnika Murn
Antona s.p., Trg svobode 2, Litija, zaradi
izterjave 447.371,40 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 12. 2002

Z 2002/00134 IZ-21771
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00134, ki ga je dne 12. 9. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Velenju, je bila na
nepremičnini - stanovanju št. 101, 13. nad-
stropje, stan. blok Kardeljev trg 3, vpisan v
vl. št. 2394, k.o. Velenje, ki je last dolžnika
v celoti, ustanovljena zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Divizija Velenje, Rudarska št. 3, Velenje,
Velenje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,176.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 11. 2002

IZ-84945
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opr. št. SV 1802/02 z dne 23. 12.
2002 je bilo stanovanje v stanovanjski hiši v
Hrvatinih, Hrvatini 208, v izmeri 72,30 m2,
stavba stoječa na parceli št. 337 po kupo-
prodajni pogodbi o prodaji stanovanja šte-
vilka 362-232/93 z dne 30. 3. 1993, ali na
parceli št. 584/5 po kupoprodajni pogodbi
z dne 19. 3. 1997, v naravi stavba in dvori-
šče, vpisana v vložku št. 733, k.o. Hribi,
last dolžnika Grahić Emira do celote, lastni-
ne pridobljene na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 362-232/93
z dne 30. 3. 1993, kupoprodajne pogodbe
z dne 19. 3. 1997 in dodatka h kupopro-
dajni pogodbi z dne 19. 3. 1997 z dne 7. 5.
1997, zastavljeno v zavarovanje terjatve

upnice do dolžnika in zastavitelja Grahić
Emira v znesku 20.000 EUR s pripadki, z
zapadlostjo 16. 12. 2005, v korist družbe z
omejeno odgovornostjo Raiffeisen leasing
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Igriška ulica
št. 5, matična številka 1545884.

IZ-84951
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 1826/02 z dne
24. 12. 2002, je bilo trisobno stanovanje
številka 11 v drugem nadstropju poslovno
stanovanjskega objekta Betnavska sever v
Mariboru, tip 11/II, velikosti 58,12m2 s pri-
padajočo kletno shrambo številka 11 v izme-
ri 1,82 m2 in garažno mesto št. 11 v izmeri
11,09 m2 v kletni etaži poslovno stanovanj-
skega objekta Žolgarjeva 7 v Mariboru, stav-
ba stoječa na parceli št. 1106/1, vpisana v
vložku št. 2093, katastrska občina Tabor,
last zastaviteljice Kodrič Helene, lastnina pri-
dobljena na podlagi prodajne pogodbe za
nakup stanovanja tip 11/II in garažnega me-
sta v poslovno stanovanjskem objektu Bet-
navska sever, v Mariboru številka S 11/II.
99 z dne 24. 12. 1998, prodajne pogodbe
z dne 8. 1. 2002 in prodajne pogodbe z
dne 16. 12. 2002, zastavljeno v zavarova-
nje terjatve upnice do prvega dolžnika Galić
Marinka, drugega dolžnika Galić Iva ter so-
lidarne porokinje in plačnice Galić Anđe v
znesku 36.500 EUR s pripadki, obrestmi
določenimi na osnovi 12 mesečnega EURI-
BOR-ja + 3,50% letno, kar znaša ob podpi-
su sporazuma 6,35% letno, z zapadlostjo
31. 1. 2013, v korist Delniške družbe Bank
Austria Creditanstalt d.d., matična številka
5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartin-
ska ulica številka 140.

IZ-84954
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opravilna številka SV 1834/02 z dne
30. 12. 2002, je bil poslovni prostor v I.
nadstropju v objektu Tržnica v Kopru v izmeri
39 m2, stavba stoječa na parceli št. 889/1,
890/1 in 891, katastrska občina Koper, last
zastaviteljice Muha Nevie, lastnine pridob-
ljene na podlagi kupne pogodbe št. T
391/110 z dne 18. 6. 1990, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do dolžnice
družbe z omejeno odgovornostjo Nevim
d.o.o. in solidarnega poroka in plačnika Mu-
ha Miroslava v maksimalnem znesku
9,000.000 SIT s pripadki, z zapadlostjo
23. 12. 2007, v korist delniške družbe Pro-
banka d.d., matična številka 5459702, s
sedežem v Mariboru, Gosposka ulica 23.

IZ-85035
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
939/02 z dne 23. 12. 2002, je bilo stano-
vanje številka G 4, v Radencih, Kidričevo
naselje 5, v I. nadstropju stanovanjske hiše,
ki stoji na parceli 346/7, vložek številka
146 katastrska občina Šratovci in ki sestoji
iz sobe 10,30 m2, predsobe 1,86 m2, ko-
palnice z WC-jem 3,13 m2, kletnih prosto-
rov 1,33 m2, skupno 16,60 m2, s solastni-
škim deležem na skupnih prostorih in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču sta-

novanjske stavbe, ki jo je zastavna dolžnica
Hladen Angela, Radenci, Cankarjeva ulica
8, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
25. 11. 2002, sklenjene s prodajalcem Ra-
denska d.d. Radenci, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 970.000
SIT s pripadki napram dolžniku Hladen Mar-
janu, Radenci, Kidričevo naselje 5.

IZ-85036
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
941/02 z dne 23. 12. 2002, je bilo stano-
vanje številka 12 v Radencih, Kidričevo na-
selje 6, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 350/3, vlo-
žek številka 134 katastrska občina Šratovci
in ki sestoji iz kuhinje 15,76 m2, sobe
24,80 m2, sobe 15,12 m2, sobe 11,01 m2,
predsobe 13,60 m2, WC 1,35 m2, kopalni-
ce 3,75 m2, shrambe 1,20 m2, kletnih pro-
storov 7,41 m2, in drugih prostorov
2,82 m2, skupno 96,80 m2, s solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, ki jo je
dolžnica in zastavna dolžnica Vidovič Kozic,
Radenci, Kidričevo naselje 6, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 29. 11. 2002,
sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Ra-
denci, zastavljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica
Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 5,050.000 SIT s pripadki.

IZ-85037
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
943/02 z dne 23. 12. 2002, je bilo stano-
vanje številka 6 v Radencih, Ljuba Šercerja
1, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parceli številka 419/2, vložek števil-
ka 373 katastrska občina Šratovci in ki se-
stoji iz kuhinje 7,59 m2, sobe 18,56 m2,
sobe 12,18 m2, predsobe 5,97 m2, kopalni-
ce z WC 3,80 m2, kletnih prostorov
2,28 m2, in balkon, odprta terasa 2,36 m2,
skupno 52,70 m2, s solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe, ki jo je zastavni
dolžnik Budja Ivan, Radenci, Ljuba Šercerja
ulica 1, pridobil po kupoprodajni pogodbi z
dne 19. 11. 2002, sklenjene s prodajalko
Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarova-
nje izvršljive denarne terjatve v višini
4,660.000 SIT s pripadki napram dolžnici
Budja Elizabeti, Radenci, Ljuba Šercerja uli-
ca 1.

IZ-85038
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
944/02 z dne 23. 12. 2002, je bilo stano-
vanje številka 15 v Radencih, Kidričevo na-
selje 9, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli 350/4, vložek števil-
ka 51 katastrska občina Šratovci in ki se-
stoji iz sobe 13,67 m2, WC 0,61 m2, kopal-
nice 0,92 m2, predsobe 6,23 m2, balkona,
kletnih prostorov 0,77 m2, in drugih prosto-
rov 0,15 m2, skupno 21,60 m2, ki jo je dol-
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žnik Kežman Karl, Radenci, Kidričevo na-
selje 4, pridobil po kupoprodajni pogodbi z
dne 19. 11. 2002, sklenjene s prodajalko
Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarova-
nje izvršljive denarne terjatve v višini
949.000 SIT s pripadki.

IZ-85039
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
945/02 z dne 23. 12. 2002, je bilo stano-
vanje številka 12 v Radencih, Kidričevo na-
selje 9, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 350/3, vlo-
žek številka 134 katastrska občina Šratovci
in ki sestoji iz kuhinje 0,75 m2, sobe
16,59 m2, kopalnice 2,81 m2, predsobe
1,95 m2, balkona, odprte terase 1,29 m2,
kletnih prostorov 1,50 m2 skupno 25 m2, s
solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, ki jo je dolžnica in zastavna dolžni-
ca Kodba Amalija, Radenci, Kidričevo na-
selje 9, pridobila po kupoprodajni pogodbi
z dne 19. 11. 2002, sklenjene s prodajalko
Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarova-
nje izvršljive denarne terjatve v višini
1,440.000 SIT s pripadki.

IZ-85102
Na podlagi neposredno izvršljivega notar-

skega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Ma-
ribora opr. št. SV 1244/02 z dne 24. 12.
2002, se upnikova denarna terjatev zavaruje
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepre-
mičninah, vpisanih v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Mariboru k.o. Mari-
bor-Grad, parc. št. 1480/2, pisarniški pro-
stori v poslovno stanovanjskem objektu etaž-
nosti K + P + 4. pisarne, v izmeri 83,94 m2,
katerih lastnik je Plan B, svetovanje, projekti-
ranje, proizvodnja, trgovina in druge storitve
d.o.o. do celote, ter pri njemu zaznamuje
izvršljivost denarne terjatve v znesku
8,000.000 SIT s pp, vse v korist Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, Trubarjeva 11, Maribor.

IZ-85106
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 1253/02 z dne 30. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 3 – garsonjega
tipa B, v izmeri 29,90 m2 in shramba števil-
ka 10 v kleti objekta v izmeri 2,40 m2 ter
zelenica in terasa v izmeri 23 m2 v pritličju
objekta A v Zdravkovi ulici 14 v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 2106/1, pripisana vl. št.
2912, k.o. Pobrežje, last Dajčman Andreje
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 12. 2002, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H. za zavarovanje denarne terjatve v
višini 21.000 EUR, kar znaša preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa tega notarskega zapisa
4,834.630,50 SIT s pripadki.

IZ-85107
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz

Ljubljane, opr. št. SV 1569/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo zastavljeno stanova-
nje št. 13, v skupni izmeri 52,62 m2, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Beblerjev trg 11, ki je last zastavitelja Če-
domirja Karana, EMŠO 2609968500181,
Beblerjev trg 11, Ljubljana, na podlagi pro-
dajne pogodbe sklenjene 15. 10. 1996, s
prodajalcem Sabitom Karahodžičem. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank - Ljudska banka d.d., Ljubljana,
matična št. 5496527, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 71.140 EUR s pri-
padki.

IZ-85108
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra pod
opr. št. SV 490/2002 z dne 30. 12. 2002,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
do dolžnika C.P.E. Group d.o.o., s sede-
žem Ferrarska ul. 14, 6000 Koper, poveča-
ne za revalorizacijo, redne in zamudne obre-
sti in stroške provizij, kar se vse spreminja
po sklepu o obrestnih merah SKB banke
d.d. ter za tečajne razlike in druge nastale
stroške, vključno s stroški, ki bi jih zastavni
upnik imel z vpisom, overitvijo in sodnim
uveljavljanjem plačila terjatev, v skupni vre-
dnosti 35,000.000 SIT, ki se revalorizira in
obrestuje v višini najvišje obrestne mere po
vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih me-
rah za posamezne vrste posojil, depozitov
in hranilnih vlog SKB banke d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljubljana in vseh drugih stroškov, ki
izhajajo iz tega pravnega posla, izvede z
ustanovitvijo zastavne pravice, s prepove-
djo odtujitve in obremenitve in z zaznambo
izvršljivosti na nepremičninah, ki nista vpi-
sani v zemljiški knjigi, in sicer poslovni pro-
stor v pritličju poslovne stavbe v Kopru, Fer-
rarska 14 (gradbena oznaka Poslovni ob-
jekt ob Ogrlici faza D), v izmeri 65,20 m2, z
gradbeno oznako št. 1 in poslovni prostor v
I. nadstropju poslovne stavbe v Kopru, Fer-
rarska 14 (z enako gradbeno oznako), v
izmeri 57 m2, z gradbeno oznako št. 20, s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah ter stavbišču in funkcio-
nalnem zemljišču, ki stoji na parceli št. 1460
k.o. Koper, last zastaviteljice Majde Frol do
celote, vse v korist SKB banke d.d. Ljublja-
na, Ajdovščina 4.

IZ-85109

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-4818/2002 z dne 30.
12. 2002, je bilo stanovanje št. 7 v izmeri
90,72 m2, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe v Fužinah, ki stoji na parc. št. 1119,
611/5, 598/3 in 597, vse k.o. Moste, ka-
terega skupna lastnika sta Grujo Jelisavac
in Radojka Jelisavac, na podlagi soinvesti-
torske pogodbe št. MS 4/5 660/83 z dne
23. 1. 1984, sklenjene z Zavodom za iz-
gradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljublja-
na, Kersnikova 10, kot pooblaščenim inve-
stitorjem, zastavljeno v korist upnika Milova-
na Lalevića, Ljubljana, Triglavska ulica 7, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000
EUR s pripadki.

IZ-85111
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-962/02 z dne
30. 12. 2002, je bilo stanovanje številka
17, etaža IV., na naslovu Sevnica, Naselje
Heroja Maroka 7, v skupni izmeri 53,22m2,
s pripadajočimi deli stanovanjske površi-
ne, last zastavitelja Janka Pondelaka, Sre-
dnik 31, Šentjanž, zastavljeno v korist po-
sojilodajalca in upnika Silva Mikoliča, Veli-
ke Brusnice 21A, Brusnice, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 1,660.940 SIT
s pripadki.

IZ-85113
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz No-
ve Gorice, opr. št. SV 1252/02 z dne
24. 12. 2002, je bil poslovni prostor z oz-
nako L 1.5. v prvem nadstropju v izmeri
21,90 m2, s pravico souporabe na parkiri-
ščih namenjenih lastnikom poslovnih loka-
lov v kleti objekta in pravico souporabe fun-
kcionalnega zemljišča ter skupnih površin,
prostorov in naprav, ki služijo objektu kot
celoti na parc. št. 2755 k.o. Šempeter, za-
stavljen v korist upnice Nove KBM d.d. Po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva ulica 11, No-
va Gorica, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,000.000 SIT s pripadki.

IZ-85366
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz
Ljubljane opr. št. SV 2188/02 z dne 16.
12. 2002, je bilo stanovanje št.
B02N3ST17, v skupni izmeri 61,25 m2, ki
se nahaja v 3. nadstropju objekta BO2 v
naselju Pod Šmarno goro” ob Tacenski ce-
sti v Ljubljani, s pripadajočim parkirnim me-
stom 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, 113/1,
vse vpisane v zemljiški knjigi pri vl. št. 2699,
k.o. Vižmarje, last zastavitelja Hladnik Pri-
moža, zastavljeno v korist upnika SKB Ne-
premičnine & Leasing d.o.o. za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000 EUR s
pripadki.

IZ-95367
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1351/2002 z dne
27. 12. 2002, so poslovni prostori – pisar-
ne št. 43, št. 44 in št. 45, v skupni izmeri
49,35 m2 v II. nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Partizanska c. 5, ki stoji na parc.
št. 1198/1, prip. pri vl. št. 1062 k.o. Mari-
bor Grad, katerih lastnica je dolžnica ter
zastaviteljica družba Primotehna d.o.o., Ma-
ribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 12. 2002 in njenega aneksa št. 1 z
dne 20. 12. 2002, zastavljeni v korist upni-
ce Banke Koper d.d., Koper, Pristaniška
14, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obre-
menitve, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,100.000 SIT s pp.

IZ-85385
Na podlagi notarskega zapisa notarke

Majde Lokošek, opr. št. SV 7/03 z dne
7. 1. 2003, je bila garsonjera v izmeri
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27,97 m2, v 2. nadstropju A stanovanjske-
ga stolpiča B-2 v Ljubljani, Zaloška cesta
100, last zastaviteljice Anice Peterka, Dom-
žale, Prelog, Breznikova 17, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 15. 2. 1994, zastav-
ljena v korist upnice Banke Domžale, d.d,
Domžale, bančna skupina NLB, 1230 Dom-
žale, Ljubljanska 62, za zavarovanje denar-
ne terjatve v znesku 5,000.000 SIT s pp.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 55/90 S-84889
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 55/90 z dne 31. 12. 2002 zaključilo li-
kvidacijski postopek nad dolžnikom Iskra
elementi, Intelektualne storitve in inže-
niring d.o.o., Ljubljana, Stegne 27 - v
likvidaciji.

Po pravnomočnosti se likvidacijski dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 12. 2002

St 16/94 S-84891
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 16/94 z dne 24. 12. 2002 odločilo, da
se ustavi nadaljnje vnovčevanje razdelitve-
nem mase in se stečajni postopek nad dol-
žnikom Kovinar Hrpelje p.o., Industrijska
3, Kozina, v stečaju, zaključi na podlagi
170. člena ZPPSL ter se po pravnomočno-
sti tega sklepa premoženje razdeli med tri
največje upnike, tako da se: na upnika Za-
varovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Območna
enota Postojna denarna sredstva v višini
349.970 SIT in terjatev stečajnega dolžnika
do A BUS d.o.o. v stečaju, Celovška 180,
Ljubljana; na upnika Tratar Silva Zavaroval-
nica Triglav denarna sredstva v višini
330.198 SIT in terjatev stečajnega dolžnika
do TAM BUS Gornja Radgona d.o.o., v ste-
čaju, Ljutomerska 28, Gornja Radgona; na
upnika Preskrba Sežana denarne sredstva
v višini 245.010 SIT in terjatev do TAM BUS
d.o.o. v stečaju, Ptujska c. 184, Maribor; v
enakem sorazmerju se na navedene upnike
prenesejo še morebitna preostala denarna
sredstva, ki bi po zaključku stečaja in po-
plačilu vseh stroškov še ostala na računu
stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 12. 2002

St 89/2002 S-84893
S sklepom tega sodišča opr. št.

St 89/2002 z dne 6. 12. 2002 je bila potr-
jena prisilna poravnava nad dolžnikom Tim-
beria Družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve d.o.o., Ruše, Tovarniška c. 51.

Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred - terjatve z ločitvenimi pravica-
mi, za katere se položaj tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spreme-
ni;

Objave sodišč

2. 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;

3. razred - vse ostale terjatve, na katere
prisilna poravnava učinkuje, ki se poplačajo
v 1 letu od pravnomočnosti sklepa o potrdi-
tvi prisilne poravnave v višini 20% z obres-
tmi v višini TOM, ki tečejo od 25. 7. 2002
do plačila,

4. razred - terjatve, ki jih bodo upniki
spremenili (konvertirali) v lastniške deleže.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatva-
mi je sestavni del sklepa o prisilni poravna-
vi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 19. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 12. 2002

St 76/2001 S-84894
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 86/2001 z dne 23. 12. 2002 ustavilo
nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in za-
ključilo stečajni postopek proti dolžniku
BIS-MARK Proizvodnja, trgovina, posre-
dništvo in storitve d.o.o. - v stečaju, Ma-
ribor, Ptujska cesta 184, ker bi nadaljnja
izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 2002

St 25/2002 S-84899
1. Z dnem 27. 12. 2002 se začne po-

stopek prisilne poravnave zoper dolžika
Agranta Gobarstvo d.o.o., Lendavska 9,
Murska Sobota.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 01100-6950422028, sklic na št. 11
42200-2340003-51100252 položi predu-
jem za stroške postopka v višini 1,200.000
SIT, v roku 30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po ob-
javi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K pri-
javi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu
sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavlje-
ne terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT. Sodna taksa se plača
na žiro račun sodnih taks Okrožnega sodi-
šča v Murski Soboti št. 01100-1000339014
(velja za pravne osebe) oziroma št.
01100-1000338529 (velja za fizične ose-
be), sklic na št. 11
42200-7110006-51100252. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se postavi mag. Milorad Vidovič,
Veščica 6a.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave se dne 27. 12. 2002 nabije na oglas-
no desko sodišča.

Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:

– ABC Pomurka Skupina podjetij Mur-
ska Sobota, Lendavska 11, Murska Sobo-
ta,

– ABC Pomurka International Murska
Sobota, Lendavska 11, Murska Sobota,

– Agranta d.d., Lendavska 9, Murska
Sobota,

– Quick d.o.o. Sežana, Sežana,
– Irena Vnuk, Rakovci 17, Tomaž pri Or-

možu.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 27. 12. 2002

St 22/2002 S-84900
To sodišče je dne 27. 12. 2002 izdalo

sklep opr. št. St 22/2002, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Rosa
Banjšice, Zadravec Igor, s.p., Banjšice
62, Grgar, matična št. 5112200, šifra de-
javnosti 19.20.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek., Obmejna cesta 58,
Vrtojba.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višni 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvo-
dih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2003 ob 8.45, v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 27. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 2002

St 31/2002 S-84909
To sodišče je dne 20. 12. 2002 izdalo

sklep opr. št. St 31/2002, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Vozila Go-
rica, proizvodnja, trgovina, storitve, ser-
visiranje in obrtna dejavnost, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 46
(matična št. 5041031).

Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 2% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvo-
dih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 4. 2003 ob 10. uri v sobi 110/III tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 20. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 2002
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St 1/2000 S-84911
To sodišče je dne 30. 12. 2002 izdalo

sklep opr. št. St 1/2000, da se začne ste-
čajni postopek nad dolžnikom Edison, raz-
voj in raziskave na področju obdelave
kovin, d.o.o., Ceglo 25, Dobrovo.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, univ. dipl. ek. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih s prilo-
ženimi dokazi prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti potrdilo
o plačilu sodne takse v višini 2% tolarske
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
in največ 2.000 točk. Vsi dokazi morajo biti
predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. 4. 2003 ob 12. uri v razpravni dvorani št.
108/I tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 30. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 12. 2002

St 128/2002 S-84934
To sodišče je pod opr. št. St 128/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Steklarna Luminos d.d. Slovenska Bis-
trica in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A - razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku 5 let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 1%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
28. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2003

St 148/2002 S-84939
To sodišče je pod opr. št. St 148/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Paloma tovarna lepenke Ceršak d.d., To-
varniška c. 4, Ceršak in njegovimi upniki,
ki glasi:

Razred 1 - razred izločitvenih upnikov,
na katere pravnomočna prisilna poravnava
nima vpliva.

Razred 2 - razred ločitvenih upnikov, na
katere pravnomočna prisilna poravnava ni-
ma vpliva.

Razred 3 - razred upnikov (delavcev), ki
se poplačajo v 100% višini kot strošek po-
stopka prisilne poravnave in v katerega spa-
dajo plače in nadomestila plač, odškodnine
za poškodbe pri delu, nadomestila plač za
čas neizrabljenega letnega dopusta za te-
koče koledarsko leto in neizplačane odprav-
nine.

Razred 4 - razred upnikov (delavcev), ki
se poplačajo v višini 20% od ugotovljene
terjatve v roku enega leta z letno obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere pove-
čane za 0,1% po pravnomočno potrjeni pri-
silni poravnavi.

Razred 5 - razred upnikov, ki se poplača-
jo v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku
enega leta z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 0,1%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Razred 6 - razred upnika Republika Slo-
venija, ki se poplačajo v višini 20% od ugo-
tovljene terjatve v roku enega leta z letno
obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere povečane za 0,1% s predlogom za
odpust celotne obveznosti iz naslova zamu-
dnih obresti v skladu s tretjim odstavkom
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
27. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2003

St 34/2002-10 S-84940
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 34/2002 z dne 11. 12. 2002 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Pomada
podjetje za trgovino, špedicijo in turi-
zem d.o.o., Prešernov trg 8, Novo me-
sto, matična številka 5850649, šifra de-
javnosti 17.200.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93, 8/96-odl. US, 39/97 in
52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkova-
no s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 2. 4.
2003 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 12. 2002

Oklici o uvedbi postopka
za nastavitev zemljiške

knjige

SU 080600/2002 ZK-21062
Postopek nastavitve nove zemljiške knji-

ge za katastrsko občino Cetore je končan,
zato se ugotavlja, da je zemljiška knjiga za

katastrsko občino Cetore nastavljena in se
začne uporabljati 1. 1. 2003.

S tem dnem preneha veljati zemljiška
knjiga za katastrsko občino Izola II (ki jo
vodi zemljiška knjiga Okrajnega sodišča v
Piranu) in zemljiška knjiga za katastrsko ob-
čno Lazaret III (ki pa jo vodi zemljiška knjiga
Okrajnega sodišča v Kopru).

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovolje-
nim vpisom kršene njihove pravice na ne-
premičnini, lahko v roku treh let od dneva
začetka uporabe nastavljene zemljiške knji-
ge za k.o. Cetore izpodbijajo vpis s tožbo.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 11. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 2000/14417 SR-22525
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnika SI.MOBIL d.d., Šmartinska c. 134b,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipo-
vec iz Kranja, zoper dolžnika Trček Jurija,
Žorgova 73, Ljubljana, zaradi izterjave
161.940 SIT s pp, dne 10. 10. 2002 skle-
nilo:

dolžniku Trček Juriju se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Breznik Dejan, Obrežna steza 2 iz
Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2002

I 2000/12615 SR-22530
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnika SI.MOBIL d.d., Šmartinska c. 134
b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Li-
povec iz Kranja, zoper dolžnika Košir Leo-
polda, Križevniška 5, Ljubljana, zaradi izter-
jave 47.830 SIT s pp, dne 4. 10. 2002
sklenilo:

dolžniku Košir Leopoldu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnik Stošič Ivan, Dalmatinova 4 iz Ljublja-
ne.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2002

P 161/2001 SR-21067
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po

predsedniku senata okrožnem sodniku Igor-
ju Mozetiču v pravdni zadevi tožeče stranke
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Anke Dizdarević, Bidovčeva 3, Nova Gori-
ca, ki jo zastopa odv. Mirjam Kragelj Likar iz
Nove Gorice, zoper toženi stranki 1. Marka
Tunjaševića, 80 Centenary drive, Mill park,
Victoria 3082, Avstralija, in 2. ml. Alena
Dizdarevića, Prvomajska 11, Nova Gorica,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Janja Istinič, Valentinčičeva 5, Nova Gori-
ca, zaradi izpodbijanja očetovstva, pcto.
200.000 SIT, sklenilo:

prvemu tožencu Marku Tunjaševiću se
za zastopanje v tej pravdi postavi začasno
zastopnico v osebi Hilde Pipan, odvetnice
iz Nove Gorice.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 11. 2001

I 1584/2000 SR-21800
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršil-

ni zadevi upnice Ane Terčič, Kostanjeviška
19, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetnica
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper dolžni-
co Karmen Terčič, sedaj neznanega bivali-
šča (prej Kostanjeviška 21, Nova Gorica ozi-
roma Via dei Gelzi 1, Gorizia, Italija), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 22. 11. 2002
sklenilo:

na podlagi 4. in 5. točke II. odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se dol-
žnici Karmen Terčič, neznanega bivališča,
postavi začasnega zastopnika odvetnika
Gregorja Veličkova iz Solkana, Ulica Borisa
Kalina 59, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni
zadevi z opr. št. I 1584/2000, vse dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 11. 2002

Oklici dedičem

II D 132/98 OD-22532
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Gabrieli Lu-
kančič, hčeri Matevža, roj. 22. 3. 1900,
umrli 7. 12. 1997, nazadnje stanujoči Rim-
ska c. 20, Ljubljana, 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 tukajšnjemu sodišču kot de-
diči.

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

I D 532/2000 OD-22534
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Marici Če-
bulj, hčeri Davorina, roj. 29. 8. 1910, umrli
20. 6. 1999, nazadnje stanujoči Česnikova
ulica 14, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije.

Poleg dedičev, ki so sodišču znani, spa-
dajo v krog zakonitih dedičev III. dednega

reda sorodniki pokojne zapustničine mate-
re Jerice Čebulj. Podatki o njih sodišču ni-
so znani.

Zakonite in morebitne oporočne dedi-
če pozivamo, da se v enem letu po objavi
tega oklica javijo tukajšnjemu 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 12. 12. 2002

D 259/95 OD-22549
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Makuc Ivanu pok.
Ivana, roj. 23. 8. 1912, Bukovica 46, umr-
lem 6. 4. 1995.

Po sedaj zbranih podatkih bi poleg osta-
lih dedičev prišel v poštev kot zakoniti dedi-
či tudi Walter Fedon kot sin zap. pok. neča-
kinje Makuc Seon Karle, za katerega na-
slov ni znan.

Ker je naslov dediča neznan, se imeno-
vanega poziva, da se priglasi kot dedič v
roku enega leta od objave tega oklica. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo in bo zadevo zaključilo v
skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 12. 2002

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 1915/2002 Rg-21056
Družba Pot, družbena prehrana, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o. Selca, s sede-
žem Dolenja vas 74, Selca, vpisana na
reg. vl. št. 1/2653/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Gu-
zelj Mirko in Guzelj Janez, oba Dolenja vas
74, 4227 Selca.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 11. 2002

Srg 1887/2002 IZ-22521
Družba FE-DI, dimnikarsko podjetje

za ogrevanje, proizvodnjo in prodajo,
d.o.o., s sedežem v Žirovnici, Breg 35,
vpisana na reg. vl. št. 1/2527/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Fe-
derl Bernarda Slavnica, Federl Iztok Veko-

Sodni register
vpisi po ZGD

slav in Federl Marcel, vsi 4274 Žirovnica,
Breg 35.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2002

MARIBOR

Srg 2529/2002 Rg-22542
Družba B2, podjetje za organizacijo,

proizvodnjo, storitve in trženje d.o.o.,
Ptujska cesta 56, Lenart v Slovenskih
goricah, reg. št. vl. 1/6635-00, katere dru-
žbenika sta Bauman Vlasta in Bauman Al-
fonz, oba Ptujska cesta 56, Lenart, po skle-
pu družbenikov družbe z dne 8. 10. 2002
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostlih
obveznosti upnikom sta prevzela Bauman
Vlasta in Bauman Alfonz.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče, sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2002

PTUJ

Srg 440/2002 Rg-22524
Družba Makraset, proizvodnja, trgovi-

na, uvoz in izvoz d.o.o., Bukovci 100 d,
Markovci, reg. št. vl. 1/7413-00, katere
ustanovitelji so Bezjak Marija, Bezjak Janja
in Bezjak Mitja, vsi Bukovci 100 d, Markovci,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 2. 6.
2002 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Bezjak Ma-
rija, Bezjak Janja in Bezjak Mitja.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče, sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 12. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Batič Egon, Vogrsko 100, Volčja Draga,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058590/3255/01-47/1995, izdana dne
20. 10. 1995. gng-108265

Crnošilja Gojimira, Ivana Regenta 36, Pi-
ran – Pirano, priglasitveni list, opravilna
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št. 40-400/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gne-108092

Dominko Stanislav, Gostinstvo, Ravenska
ulica 6, Odranci, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 009285/0558/00-32/1995 in
obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gnm-108034

Granda Milan s.p., Bistro Malibu, Nove
Fužine 45, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 26-823/94, izdan dne 1. 6. 1994 in
5. 6. 1995. gnl-107935

Izolaterstvo Alojz Horvat s.p., Lipa 38,
Beltinci, priglasitveni list, opravilna
št. 36-661/94, izdan dne 10. 6. 1994.
gno-108107

Jaklič Zvonko, Gabrje, Loka 7, Brusnice,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0784-94.
gnl-108035

Kačič Marija, Kolomban 10/a, Ankaran –
Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3 – 362/94, izdan dne 1. 7. 1994.
gnd-108118

Klemenčič Jasmina s.p., Smile bar, Sred-
nje Jarše, Kamniška cesta 9, Domžale, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-2605/01, ma-
tična št. 1556622, izdan dne 20. 3. 2001.
gno-108240

Lah Bojan s.p., Koroška cesta 1, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-7702/2002, izdan dne 9. 8. 2002.
gnj-108037

Lapajne Simon s.p., Govejk 11, Spodnja
Idrija, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032489/0776/01-21/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovolenje z isto številko, izda-
na dne 14. 9. 1998. gnt-108252

Milošević Milorad, Knezov štradon 32,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1724/94, matična št. 5460853, izdan
dne 30. 12. 1994. gng-108094

Selič Tjaša s.p., Repno 5, Šentjur, prigla-
sitveni list, opravilna št. 52-0850/00.
gnc-108044

Stanković Dragan, Kopitarjev trg 3, Vodi-
ce, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1520/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gno-108307

Špacapan Ivan s.p., Zidarstvo, Ozeljan
118/a, Šempas, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 058598/3280/01-47/1995, izda-
na dne 1. 4. 1995. gnm-107934

Toth Ernest, Rakičan, Panonska 13, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-0051-94. gnx-107998

Vajdevski Milica, Kozlovičeva 21, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1255/94. gno-108261

Potne listine

Bilban Janez, Nova ulica 13, Vodice, pot-
ni list, št. P00273235. gnh-108464

Bilban Klemen, Nova ulica 13, Vodice,
potni list, št. P00273241. gni-108463

Bizjak Viljem, Kovačičeva ulica 32, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 88780, izdala UE Koper.
gnc-107969

Bohinc Tomaž, Mavčiče 51/a, Mavčiče,
potni list, št. P00015695. gnz-108146

Car Josip, Panonska 7/b, Beltinci, potni
list, št. P00378122. gnk-108215

Cencelj Simona, Novo Polje, Cesta
VII/85, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00370797. gnz-108396

Cibic Jasmina, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00077958. gnb-108245

Čeh Borut, Ulica borcev 19, Litija, potni
list, št. P00632260. gnx-108023

Čučnik Maja, Tesovnikova 37, Ljubljana,
potni list, št. P00660639. gnw-107949

Ćosić Ankica, Stanetova 1, Celje, potni
list, št. P00676371. gnv-108075

Dobrič Luka, Jurčkova cesta 28, Ljublja-
na, potni list, št. P00115848. gnd-108143

Dronjić Tea, Ul. bratov Hvalič 10, Nova
Gorica, potni list, št. P00078019.
gnl-108460

Goršek Viljem, Kasaze 8/a, Petrovče,
potni list, št. P00195727. gnd-108018

Haberman Sašo, Trubarjeva 73, Celje,
potni list, št. P00261215. gnz-108346

Halilović Mirsada, Krimska 16, Ljubljana,
potni list, št. P00828092. gnd-108243

Jančič Tomaž, Snežatno 14/a, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 53784, iz-
dala UE Nova Gorica. gny-107972

Jelen Barbara, Cesta na Markovec 27,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 36286, izdala UE Koper.
gnh-108089

Kališek Uroš, Trpinčeva ulica 79/c, Ljub-
ljana, potni list, št. P00772433. gnh-108314

Kovačič Boštjan, Šegova ulica 14, Novo
mesto, potni list, št. P00707057.
gny-108422

Kusić Ranko, Prvomajska cesta 8, Šen-
tjernej, potni list, št. P00524792. gnl-107985

Lazar Samo, Tesovnikova ulica 76/b,
Ljubljana, potni list, št. P00306149.
gnb-108220

Lipovšek Andrej, Grliče 29, Podplat, pot-
ni list, št. P00079710. gnc-108069

Lubej Igor, Cesta Radomeljske čete 2,
Radomlje, potni list, št. P00512806.
gnn-108162

Manfreda Tomaž, Ulica talcev 8, Deskle,
maloobmejno prepustnico, št. AI 96543, iz-
dala UE Nova Gorica. gnq-108380

Milost Lidija, Cankarjeva ulica 46, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42990, izdala UE Nova Gorica. gno-108057

Mlinarič Martina, Ižakovci 149/a, Beltin-
ci, potni list, št. P00294715. gnw-108049

Nussbaum Ksenija, Kal 118, Pivka, potni
list, št. P00097163. gnc-107994

Obal Iztok, Kotnikova 12, Ljubljana, potni
list, št. P00831335. gnk-108236

Oblonšek Anica, Bohova 20, Hoče, pot-
ni list, št. P00540664. gnc-108344

Palamar Anita, Ciglerjeva 3, Višnja Gora,
potni list, št. P00236207. gni-108438

Palamar Džemail, Ciglerjeva 3, Višnja Go-
ra, potni list, št. P00236206. gnh-108439

Palamar Emil, Ciglerjeva 3, Višnja Gora,
potni list, št. P00260542. gnj-108437

Palamar Esma, Ciglerjeva 3, Višnja Gora,
potni list, št. P00236192. gnk-108436

Pavlič Marinka, Doropolje 26, Planina pri
Sevnici, potni list, št. P00677584.
gny-108072

Pečnik Apolonia Polija, Podjunska ulica
27, Ljubljana, potni list, št. P00417547.
gnq-107980

Podpečan Monika, Bratov Učakar 130,
Ljubljana, potni list, št. P00688870.
gng-108315

Rakušček Jernej, Ul. bratov Učakar 128,
Ljubljana, potni list, št. P00370980.
gnn-108133

Simčič Jurij, Ul. padlih borcev 4, Tolmin,
potni list, št. P00305588. gnv-108200

Simčič Nika, Ul. padlih borcev 4, Tolmin,
potni list, št. P00305587. gnu-108201

Smodiš Lucija, Kot 30, Prevalje, potni
list, št. P00443799. gnq-108430

Srebrnič Simon, Plešivo 49, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. P00099647.
gnx-108048

Šale Viljem, Bevkova ulica 42, Ankaran –
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
54891, izdala UE Koper. gny-107976

Šale Zorka, Bevkova ulica 42, Ankaran –
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
54892, izdala UE Koper. gnv-107975

Šaruga Zdenka, Kocljevo naselje 12, Bel-
tinci, potni list, št. P00190831.
gnm-108209

Šolinc Bojan, Hotunje 28, Ponikva, potni
list, št. P00624059. gnl-108435

Tomc Lidija, Fazanska 7, Portorož – Por-
torose, potni list, št. P00902229.
gnw-108324

Uršič Alan, Cankarjeva 5, Nova Gorica,
potni list, št. P00703757. gnd-107968

Vergan Zvonko, Boršt 26, Marezige, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 41369, izdala
UE Koper. gnm-108309

Vošnjak Alenka, Škerljeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00572090. gng-108140

Vošnjak Ljubo, Škerljeva 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00411179. gnh-108139

Zuljan Marjeta, Ulica F. Baliča 34, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 52756, izdala UE Nova Gorica.
gne-107967

Žnidarčič Marta, Gregorčičeva ulica 5,
Kanal, maloobmejno prepustnico, št. AI
138954, izdala UE Nova Gorica.
gnf-108416

Osebne izkaznice

Abraham Brigitta, Hodoš 38, Hodoš –
Hodos, osebno izkaznico, št. 958696.
gnt-108052

Ambrož Potočnik Vesna, Ul. bratov Ko-
mel 78, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1077629. gnk-108186

Antolinc Saša, Log 18, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 953679. gnn-108008

Antončič Franc, Lobetova 2, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 828008.
gnr-108429

Arnaut Nešad, Vrtnarija 6/a, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 717999. gnx-108448

Avguštin Alenka, Glavni trg 17, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 666954. gnx-108148

Avsec Jože, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 976420.
gnp-108131

Barolin Bruno, Sp. Škofije 218, Škofije,
osebno izkaznico, št. 259747. gns-108053

Barunčić Mato, Prvomajska 3, Litija, ose-
bno izkaznico, št. AH 22525 – za tujca.
gnf-108466

Bastič Marjan, Cesta na Ostrožno 124,
Celje, osebno izkaznico, št. 1039766.
gnj-108412
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Baša Izidor, Kamovci 29, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 79624.
gnp-108181

Belina Monika, Hrastje 171/a, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 843059. gng-108190

Benzia Darko, Rojčeva ulica 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 336671.
gnr-108129

Bitenc Olga, Trubarjev trg 9, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 1105179. gnk-108336

Bizjan Andreja, Viška 66, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 238149. gnt-108302

Božič Danica, G. Levičnika 30/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 600017.
gnc-108319

Božnik Hinko, Cankarjeva ulica 19, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 1360812.
gnp-108356

Bračič Matej, Drankovec 27, Jakobski
Dol, osebno izkaznico, št. 345344. m-1598

Brešan Ana, Tavčarjeva 33, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 501237. gni-108338

Brezovnik Tatjana, Stantetova 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 694989. gnq-108330

Brežnik Ivan, Cesta na Ostrožno 110, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 617141.
gnm-108409

Brežnik Klavdija, Rožni vrh 21, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 526199.
gnf-108091

Brglez Peter, Šikole 70, Pragersko, ose-
bno izkaznico, št. 23967. gnz-108321

Cah Ivan, Triglavska 29, Idrija, osebno
izkaznico, št. 757852. gni-107988

Capl Roza, Sveti Jernej 37, Loče pri Po-
ljčanah, osebno izkaznico, št. 7514.
gnd-108343

Car Anton, Cesta 24. junija 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 483359. gnv-108400

Cetinski Gregor, Strunjan 118, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 273421.
gnq-108084

Cvar Marija, Linhartova 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 338324. gnb-107945

Cvijanović Ana, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 444800.
gnd-108318

Čamernik Urška, Horjulska cesta 194,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 946334.
gnq-107955

Čas Bojan, Mala Mislinja 1, Mislinja, ose-
bno izkaznico, št. 950012. gno-107957

Čebela Nada, Štihova 5, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 454191. gnh-108164

Čeferin Rok, Pod gozdom IV/18/a, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 573783.
gnc-108419

Čeligoj Andraž, Prešernova 1, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 148613.
gnf-108070

Čosić Sabina, Škapinova ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 512107. gnz-108421

Črnčič Mirko, Ulica Steneta Severja 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 733775.
gnv-108100

Ćeman Hule, Kresnice 50, Kresnice,
osebno izkaznico, št. AH 18687 – za tujca.
gnk-107936

Dakić Mićo, Maistrova 6, Litija, osebno
izkaznico, št. 864889. gnz-107946

Dedić Elvis, Kidričeva 57, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 1089997. gny-108022

Divjak Šenk Tajana, Prušnikova 40, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 162900.
gnb-108445

Doles Primož, Notranjska 23, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 270137. gnd-108418

Dolgan Maša, Dolnja Košana 66, Koša-
na, osebno izkaznico, št. 3974. gnt-108427

Dorčić Zvonko, Dunajska 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 203690. gnj-108237

Drobnič Jože, V gaju 3, Radeče, osebno
izkaznico, št. 511832. gnw-108024

Ećimović Marija, Jadranska cesta 90, An-
karan – Ankarano, osebno izkaznico,
št. 518256. gnj-107966

Ermenc Stanislav, Polje, Cesta XXIV/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 192770.
gnc-108323

Fajt Martin, Trinka Zamejskega 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1553102.
gnt-108027

Ferček Helena, Roje 5, Mirna, osebno
izkaznico, št. 766215. gnu-108301

Ficko Štefan, Lovska 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 485921. gnf-107941

Fleischmann Bernarda, Dilančeva 5, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 201645.
gnj-107962

Frelih Marko, Plešičeva 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 670366. gny-108047

Gams Maja, Stari trg 31, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1559117. gnv-107950

Gantar Marija, Kersnikova 2, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 488653. gnw-108474

Glavič Darinka, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1538340.
gnu-108251

Glavič Sabina, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1538462.
gnv-108250

Gluvić Mirjana, Zg. Roje 23/a, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 720063. gnw-108349

Golob Srečko, Vuhred 47, Vuhred, ose-
bno izkaznico, št. 849339. gnk-108061

Gorec Simona, Tesovnikova 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 846656.
gnd-108393

Gorjanc Peter, Bevkova 8, Ankaran – An-
karano, osebno izkaznico, št. 1320715.
gnu-108051

Gramc Marija, Rimska ploščad 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 447816. gnb-108320

Grlovič Anton, Globočice pri Kostanjevici
4, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico,
št. 1528821. gnt-108352

Grozdek Franjo, Zarnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 333403. gnp-108231

Halilović Mirsada, Krimska 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1574306.
gnc-108244

Hergan Terezija, Stražgonjca 9, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 180342.
gnj-108212

Hikel Tadeja, Bohinjska Bela 5, Bohinj-
ska Bela, osebno izkaznico, št. 1520491.
gnr-108054

Horvat Boštjan, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 341182.
gng-108440

Horvat Ignac, Velika Polana 116, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1078015.
gne-108342

Hribernik Alojz, Ulica Marice Kovačeve
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 347667.
gni-107938

Hrovatič Bojan, Gornje Brezovo 5/a, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 651040.
gnm-108359

Hudorovac Marjana, Stranska vas 49,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 213501.
gnp-107956

Ivančič Bogomil, Tenetiše 12, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 734125. gnk-108386

Jakopin Marija, Gunceljska cesta 31,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 71681. gnq-108080

Jamnik Marija, Gosteče 12, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1150402. gng-108415

Janc Tanja, Poljanska cesta 66/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 780595.
gne-107942

Jaušovec Gorazd, Lucija, Podvozna ce-
sta 2, Portorož – Portorose, osebno izkazni-
co, št. 1520219. gnf-108316

Jeglič Tomaž, Klenovik 40, Škocjan, ose-
bno izkaznico, št. 825713. gnx-108173

Jemec Matjaž, Koširjeva 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 481215. gns-107953

Jerončič Skrt Boštjan, Ložice 21, Des-
kle, osebno izkaznico, št. 351501.
gnt-108202

Jevšček Gregor, Ul. 21. oktobra 20, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 791410.
gnj-108362

Jurca Sara, Slape 106, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 1429849.
gnt-108452

Kac Klavdija, Ob Suhadolnici 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 452610.
gnm-107959

Karlovac Sandra, Kvedrova 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 785519.
gnj-108012

Kavčič Manca, Zaboršt pri Dolu 5, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 275056.
gny-108297

Kavšek Alenka, Kolodvorska 51, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1514318.
gnh-108389

Klemen Gorazd, Selnica ob Muri 180/a,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 901737.
m-1600

Kočevar Marjeta, Pod gabri 27, Celje,
osebno izkaznico, št. 1216393.
gnn-108308

Korva Miša, Na jami 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 257758. gnk-108136

Kosi Mateja, Cven 8, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 202931. gnl-107960

Košir Dušan, Linhartova 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1029864.
gnv-108125

Kovačević Perica, Vrhovo 36, Radeče,
osebno izkaznico, št. 608688. gnf-108191

Kovačič Boštjan, Šegova ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1446609.
gnw-108424

Kristančič Andrej, Plešivo 20, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 939443.
gnj-108312

Križanec Anita, Vrbje 100/b, Žalec, ose-
bno izkaznico, št. 1424891. gnx-108423

Krulec Stanislav, Petrovče 151, Petrov-
če, osebno izkaznico, št. 1215075.
gnc-108019

Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 287943. gne-108392

Kuhar Primož, Koroška cesta 73, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 483454.
gnf-108066

Ladinek Janez, Kersnikova 31, Velenje,
osebno izkaznico, št. 317225. gnd-108068
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Langerholc Igor, Sp. Javoršica 19, Morav-
če, osebno izkaznico, št. 917073.
gnc-108169

Lapornik Branka, Velike Grahovše 28, La-
ško, osebno izkaznico, št. 397775.
gne-107992

Leskovšek Venčeslav, Parižlje 43/c, Bra-
slovče, osebno izkaznico, št. 1125035.
gnw-107999

Lončar Peter, Zalog pri Cerkljah 85, Cer-
klje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 733537. gnt-108002

Lovenjak Kristina, Berinjak 1, Zgornji Le-
skovec, osebno izkaznico, št. 682575.
gnq-108405

Marjanović Slađana, Pot na kal 4, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 49747.
gnz-107971

Markovec Janez, Ljubno 88, Podnart, ose-
bno izkaznico, št. 842483. gnz-108325

Mataln Franc, Sp. Polskava 129, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 314178.
gnl-108060

Matkovič Marija, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 937253.
gnp-107981

Maurič Nina, Planina pod Šumikom 13,
Šmartno na Pohorju, osebno izkaznico,
št. 145422. gnh-108064

Meden Janez, Na Lazih 12, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 641813.
gnx-107948

Mihovec Aleš, Cesta na Svetje 78, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 476789.
gni-108013

Mijić Marica, Salendrova 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 98657. gnp-108456

Miklavčič Vinko, Kajuhova 19, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 985087. gnm-108159

Mikša Klemen, Grobelno 37/a, Grobel-
no, osebno izkaznico, št. 886191.
gnd-108093

Mrvar Aleš, V Karlovce 55, Ljubljana-Do-
brunje, osebno izkaznico, št. 965393.
gnn-108283

Nedeljko Stanislav, Juršinci 84, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 845914. gnl-108310

Novačan Danijela, Laze pri Dramljah 6/a,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 1241636.
gnq-108005

Novak Edvina, Dekani 59, Dekani, ose-
bno izkaznico, št. 397750. gnp-108206

Novak Igor, Glavni trg 14, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 589811. gnr-108204

Omejc Tina, Podlubnik 103, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 983899. gne-108242

Oset Matej, Pod gabri 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 475270. gnn-108158

Pačnik Bruno, Razgledna ulica 1, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 143155.
gnz-107996

Palčič Rok, Pot na Poljane 9, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 958444. gng-107965

Pavlič Darinka, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 526778. gnf-108391

Pavlič Sara, Dragočajna 6/b, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 1309121. gnp-108381

Pavlin Marija, Ulica talcev 38, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 284713.
gnq-108155

Pečar Miroslav, Savlje 34, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1039897. gnf-108441

Pečjak Tomaž, Zgornja Draga 1, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 13981.
gni-107963

Pečnik Martina, Ljubija 47, Mozirje, ose-
bno izkaznico, št. 36862. gnz-108175

Peklar Tom, Heroja Staneta 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 110244. gnj-108337

Penko Meta, Dalmatinska 46, Maribor,
osebno izkaznico, št. 901394. gnb-108145

Perkič Katja, Kapelska cesta 64, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 1422086.
gno-108382

Petkovšek Jurij, Tičnica 25, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 36591. gnn-108108

Petric Matija Jožef, Tušev dol 3, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 1269162.
gnw-108149

Petrič Zala, Cesta Dolomitskega odreda
137/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 914388. gnr-108279

Pezdir Helena, Vnanje Gorice, Na lazih
27, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkazni-
co, št. 18969. gnl-108168

Podhraški Jožica, Steklarska ulica 23,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 202253.
gnx-108073

Podhraški Smiljana, Steklarska ulica 23,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 767890.
gnw-108074

Podlogar Viktor, Polje, Cesta XXXVIII/5,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 201537. gnt-108152

Pogačar Igor, Trebinjska ulica 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1399396.
gnk-108161

Polanec Marko, Pot k ribniku 13, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 58801.
gnr-108179

Poljšak Simon, Vrtoviče 4/b, Branik, ose-
bno izkaznico, št. 834112. gnb-108170

Popović Zdenko, Opekarska 12, Breži-
ce, osebno izkaznico, št. 489841.
gnn-108087

Potočar Renato, Pot na Fužine 47, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 137393.
gns-108378

Potrč Eva Karin, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1543638.
gnw-108249

Potrč Jan, Trg prekomorskih brigad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1543642.
gnx-108248

Požun Jožefa, Gržeča vas 24, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 690802.
gnr-108354

Raduha Borut, Sevranska ulica 20,
Odranci, osebno izkaznico, št. 676913.
gni-108063

Rajšp Zinka, Magdalenski trg 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1506166. gnd-108193

Rajšter Stanislav, Ravne 86/a, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 605088. gno-108407

Razpet Agnes, Gradišče 99, Renče, ose-
bno izkaznico, št. 228039. gnn-108208

Regina Nina, Rakitna 467, Preserje, ose-
bno izkaznico, št. 336789. gnz-108246

Remec Nina, Linhartova 62, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 47312. gnx-108373

Rogan Damjan, Ločica ob Savinji 43, Pol-
zela, osebno izkaznico, št. 1197004.
gnh-107989

Rogelj Helena, Jezero 53, Preserje, ose-
bno izkaznico, št. 184561. gnv-108300

Rojec Srečko Ferdinand, Podutiška 89,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 131437.
gnm-108384

Rupert Barbara, Iška vas 26/a, Ig, ose-
bno izkaznico, št. 400898. gno-108457

Rupnik Domen, Sv. Peter 23, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 833390.
gnn-107958

Sadžak Milanovic Danijela, Kvedrova 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 153980. gni-108313

Santoro Irena, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 360968.
gns-108303

Savec Drago, Mala vas 21, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 856204. gnp-108056

Seliškar Tjaša, Linhartova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 912725. gnk-108040

Sfiligoj Nada Vilma, Herbersteinova 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348049.
gnu-107951

Simčič Jurij, Ul. padlih borcev 4, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 1142976.
gnw-108199

Simčič Meta, Petkova ulica 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1286794.
gnk-108011

Sitar Janez, Černigojeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1015823. gnr-108004

Slemenšek Roman, Radegunda 47, Mo-
zirje, osebno izkaznico, št. 974608.
gnz-108021

Smrdu Miran, Stara vas 5, Postojna, ose-
bno izkaznico, št. 1529831. gnz-108071

Smrekar Wrzosek Petra, Smolnik 18, Ru-
še, osebno izkaznico, št. 870704.
gnm-108009

Sodič Alojz, Piršenbreg 50, Globoko,
osebno izkaznico, št. 494338. gng-108015

Sovinc Sašo, Goriška cesta 51, Velenje,
osebno izkaznico, št. 734600. gnl-108360

Stanič Lidija, Medvedova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 195264. gnj-107987

Stanjko Lajla, Kidričeva 42, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 260932.
gno-108207

Stojkovič Antonija, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 135004.
gnx-108198

Stopar Mitja, Šentvid pri Stični 22, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico,
št. 1191840. gng-108165

Strasner Dejan, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 206484.
gnm-108434

Šantl Tjaša, Gavce 54, Šmartno ob Paki,
osebno izkaznico, št. 1342194. gnf-108366

Šaruga Zdenka, Kocljevo naselje 12, Bel-
tinci, osebno izkaznico, št. 1047603.
gnl-108210

Šimnic Apolonija, Tomšičeva 45, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 453861.
gne-108067

Škof Robert, Regentova ulica 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 631384.
gnu-108001

Šmigoc Stanka, Šentiljska cesta 161/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1073675.
gnq-108355

Šmigoc Suzana, Krčevina pri Vurbergu
8/e, Ptuj, osebno izkaznico, št. 294295.
gnm-108109

Špacapan Aljaž, Matija Brejca 10, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 1428523.
gno-108432

Štiherl Sašo, Partizanska 23/c, Bled,
osebno izkaznico, št. 1546422.
gne-108417

Štimec Jožef, Bosljiva Loka 13, Osilnica,
osebno izkaznico, št. 557139. gnq-108180
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Šujica Peter, Prijateljeva ulica 13/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 518130.
gnb-108420

Tisnikar Boštjan, Završe 44, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 377333.
gns-108203

Tomažin Alojzij, Kukmaka 2, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 350987.
gnd-108443

Tomc Lidija, Fazanska 7, Portorož – Por-
torose, osebno izkaznico, št. 131680.
gny-108322

Tomšič Janja, Verd 208, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 663283. gnm-108459

Topić Petar, Šmarska cesta 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 425294.
gnw-107974

Turković Štefka, Ižanska 305, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1108842.
gnt-108377

Ule Silva, Koprska 23, Portorož – Por-
torose, osebno izkaznico, št. 1521062.
gne-108317

Vaupotič Blagica, Kneza Koclja 15, Or-
mož, osebno izkaznico, št. 402490.
gnk-107961

Vegič Martin, Štefana Kovača 19, Odran-
ci, osebno izkaznico, št. 686902.
gnj-108187

Velikonja Špela, Celovška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 372035.
gnc-108469

Vidrih Iztok, Kromberk, Varda 12, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1033252.
gnb-107970

Vilhelm Neža, Privoz 3/a, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 1203424. gni-108288

Vodišek Silvo, Šentrupert 9, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 350124. gnn-108408

Volovšek Ivana, Trg 29, Prevalje, ose-
bno izkaznico, št. 84985. gnx-107973

Vončina Uroš, Puhova ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 152854.
gnc-108194

Vrečer Renato, Celovška ulica 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 11626. gnl-108364

Vretič Franc, Curnovec 10/a, Sromlje,
osebno izkaznico, št. 1268354.
gnn-108358

Vršić Dragutin, Terbegovci 9/a, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, osebno izkaznico,
št. 1004400. gnf-108241

Zalokar Ivana, Jurčičeva 6, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 555893. gny-108147

Zevnik Teodor, Gregorčičeva 21/a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 944805.
gni-108413

Zgaga Iztok, Zg. Bitnje 221,, Žabnica,
osebno izkaznico, št. 1178949.
gnm-108334

Zupan Rajko, Istrska 2, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 94234. gnk-108211

Zupanič Marjan, Gunceljska cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 655703.
gnm-108259

Zupanič Štefan, Kungota pri Ptuju 94,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 680460.
gnq-108205

Žagar Darko, Ribjek 8, Mokronog, ose-
bno izkaznico, št. 478502. gnk-108286

Žižek Franc, Zg. Ščavnica 41, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 263647. gnk-108311

Žunič Tanja, Veliki Osolnik 29, Rob, ose-
bno izkaznico, št. 1362142. gno-108082

Vozniška dovoljenja

Adamič Ema, Graben 5, Ortnek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7047, izdala
UE Ribnica. gns-107982

Adamič Miran, Rožanska ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
104902, reg. št. 449127, izdala UE Ljublja-
na. gng-107940

Ambrož Potočnik Vesna, Ul. bratov Ko-
mel 78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1708338, reg. št. 152989, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-108185

Avgustinčič Tomaž, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565485, reg. št. 190908, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-108291

Benzia Darko, Rojčeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587054, reg. št. 150691, izdala UE Ljub-
ljana. gns-108128

Birk Milan, Cesta na Markovec 36, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 14039, izdala UE Koper. gns-108028

Bošnjak Miha, Vnanje gorice, Pod Gori-
cami 65, Brezovica pri Ljubljani, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1351554, reg.
št. 231097, izdala UE Ljubljana.
gnm-108284

Bračič Matej, Drankovec 27, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1046812, reg. št. 1702, izdala UE Pesnica.
m-1597

Brežnik Ivan, Cesta na Ostrožno 110, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
747664, reg. št. 15827. gnl-108410

Broz Frančišek, Vosek 36/b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 439991,
reg. št. 63783. gnv-108150

Brundula Valter, Prešernova 1, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5512, izdala UE Izola. gnw-108124

Car Anton, Cesta 24. junija 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
611485, reg. št. 84452, izdala UE Ljublja-
na. gnu-108401

Centrih Jože, Okroglice 27, Loka pri Zi-
danem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1405489, reg. št. 10331.
gnb-108345

Colja Branka, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 42958, izdala UE Nova Gorica.
gnu-108101

Cyranski Gregor, Golniška cesta 25,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1308240, reg. št. 50744, izdala UE Kranj.
gnq-108455

Čadež Janez, Spodnje Pirniče 20/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1502287, reg. št. 45657, izdala UE
Ljubljana. gne-108046

Černigoj Albin, Stomaž 51, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1598674, reg. št. 909, izdala UE Ajdovšči-
na. gnt-107931

Črnko Beno, Pesnica 52/a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 1837, izdala UE Pesnica.
m-1595

Debeljak Marko, Poštna ulica 7/b, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10764, izdala UE Vrhnika. gne-108217

Demar Mustafi, Smrečnikova 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFG, reg.
št. 26791, izdala UE Novo mesto.
gnt-108127

Dobaj Vesna, Lackova cesta 262, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443903, reg. št. 118417. gno-108182

Dolgan Maša, Dolnja Košana 66, Koša-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 12837, izdala UE Postojna. gns-108428

Dreven Andrej, Cesta na Brod 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064775, reg. št. 183439, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-108426

Ekselenski Boštjan, Šentiljska cesta
49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1379158, reg. št. 117489.
gny-108347

Erjavec Andrej, Gosposvetska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1614786, reg. št. 161484, izdala UE
Ljubljana. gns-108403

Esih Romana, Cesta Kozjanskega odre-
da 2, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6641, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-108363

Fabiani Lucija, Stranska pot 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1617864, reg. št. 219941, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-108041

Falež Melita, Žolgarjeva ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8556,
reg. št. 93061. gnw-108353

Fartelj Franjo, Cankarjeva 115, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 3418.
gnr-108379

Frumen Simon, Vrazova ulica 50, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001645424, reg. št. 121541. gns-108178

Gajšek Andrej, Vrbno 31/c, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9929, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnf-108016

Gašperlin Nejc, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1460227, reg. št. 242811, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-108462

Geršak Edvard, Krekova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
878615, reg. št. 37950, izdala UE Maribor.
gnh-108414

Golob Ines, Šentjanž 92, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, št. 5359.
gne-108192

Golob Peter, Pesniški dvor 22, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1310991, reg. št. 1912, izda-
la UE Pesnica. m-1592

Gomiunik Boris, Kroška ulica 47/a, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35094. gni-108113

Gorjanc Peter, Bevkova 8, Ankaran – An-
karano, vozniško dovoljenje, št. 14506, iz-
dala UE Koper. gno-108032

Goršek Viljem, Kasaze 8/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
738597, izdala UE Žalec. gne-108017

Gramc Alenka, Jablance 1, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8708. gnr-108333

Grilc Danijela, Titova cesta 94, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20583.
gnv-108350

Grlovič Anton, Globočice pri Kostanjevici
4, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 2296. gnu-108351
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Grosek Nina, Ponikva 75/c, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11698,
izdala UE Šentjur. gnd-107993

Hočevar Nina, Cesta na Kremenco 12,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11292, izdala UE Postojna.
gnx-107923

Hohnjec Anton, Nušičeva 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 32279.
gnk-108411

Horvat Karel, Zenkovci 6/c, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 25839.
gns-108103

Jakšič Joško, Cesta dveh cesarjev 176,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1749929, reg. št. 21800, izdala UE
Ljubljana. gnr-107979

Jamnikar Jože, Lastomerci 12, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7231, izdala UE Lenart. gnw-108274

Janković Emil, Rožna dolina, Cesta
XI/15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 564991, reg. št. 35619, izdala
UE Ljubljana. gnw-108174

Jaušovec Gorazd, Lucija, Podvozna ce-
sta 2, Portorož – Portorose, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 9956. gnh-108272

Jeglič Tomaž, Klenovik 40, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 33251,
izdala UE Novo mesto. gny-108172

Jeromčič Skrt Boštjan, Ložice 21, Des-
kle, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg.
št. 29649, izdala UE Nova Gorica.
gnz-108121

Jurič Predrag, Kranjska cesta 17, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166903, reg. št. 9500, izdala UE Tržič.
gnj-108112

Juvanc Sašo, Simončičeva 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1555795, reg. št. 9725, izdala UE Trebnje.
gny-108472

Kahvedžić Tintor Silvija, Pod lipami 38,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1326470, reg. št. 46265, izdala UE Celje.
gny-108097

Kališnik Avgust, Vič 7, Dravograd, vozni-
ško dovoljenje, št. 6392. gnb-108020

Karič Ervin, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454829, reg. št. 243345, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-108446

Kastelic Marija, Polje, cesta X/3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064957, reg. št. 21889, izdala UE Ljublja-
na. gnq-108280

Keržič Ema, Vodiška cesta 67, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 633110,
reg. št. 138376, izdala UE Ljubljana.
gny-108372

Klemen Gorazd, Selnica ob Muri 180/a,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1360127, reg. št. 4919, izdala UE Pesnica.
m-1599

Kodrič Nada, Brezje v Podbočju 12, Pod-
bočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17500. gnf-108341

Korva Miša, Na jami 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610506,
reg. št. 253411, izdala UE Ljubljana.
gnl-108135

Kos Katarina, Pot v mejah 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608830, reg. št. 253185, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-108195

Kosi Mateja, Cven 8, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1333452, reg.
št. 12314, izdala UE Ljutomer. gny-107922

Kovačič Emica, Prapreška pot 6, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6700, izdala UE Novo mesto.
gnt-107927

Krajc Sašo, Livold 62, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 9672, izda-
la UE Kočevje. gnr-108329

Kranjčević Ivica, Vorohova 13, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2710, izdala UE Ruše. m-1594

Krašovec Manca, Sotelska cesta 8, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14321, izdala UE Šmarje. gnd-108043

Kreft Metka, Vanča vas 10, Tišina, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 25005. gnt-108102

Krivec Tanja, Trajanova 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24080, izdala
UE Ptuj. gnq-108105

Križan Silvo, Galicija 26, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 403393, izda-
la UE Žalec. gnt-108177

Križanec Anita, Vrbje 100/b, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 508408,
izdala UE Žalec. gnv-108425

Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1371025, reg. št. 220300, izda-
la UE Ljubljana. gng-108390

Kutnjak Josip, Petkovškovo nabrežje 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1420501, reg. št. 35459, izdala UE Ljub-
ljana. gng-107990

Lalić Dušan, Kolodvorska ulica 4, Ribni-
ca na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 21305, izdala UE Grosuplje.
gno-108332

Lazar Janez, Veščica 4, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 19110.
gnr-108104

Lešnik Mitja, Brunšvik 11, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1513303,
reg. št. 114070. gnp-108406

Lipej Sonja, Ulica Stanka Škalerja 17,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18106, izdala UE Brežice. gnp-108156

Ljubi Jožica, Muhaber 37, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30516,
izdala UE Novo mesto. gnv-107925

Ljuljdjuraj Daniel, Irje 24/b, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12505, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnj-108262

Lozar Peter, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 40611,
reg. št. 181620, izdala UE Ljubljana.
gnz-108296

Lubej Igor, Cesta Radomeljske čete 2,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 00615455, reg. št. 14896, izdala UE
Domžale. gnm-108163

Marušič Damjan, Legatova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545001, reg. št. 193647, izdala UE Ljublja-
na. gnz-108196

Mavrič Andrej, Cesta talcev 77/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272857, reg. št. 5981, izdala UE Kranj.
gnu-107926

Meden Janez, Na Lazih 12, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 934976, reg. št. 55133, izdala UE Ljublja-
na. gny-107947

Megušar Jurij, Tugomerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891948, reg. št. 163031, izdala UE Ljublja-
na. gnq-108305

Miklavčič Vinko, Kajuhova 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 641984,
reg. št. 20258, izdala UE Kranj. gnn-108058

Mikulan Damjan, Sv. Ema 28, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13276, izdala UE Šmarje. gnb-107920

Mlinarič Boštjan, Bratonci 21/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 29712. gns-107928

Mrdjenovič Miha, Šmarje 7, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, št. 48068. gnq-108030

Mrvar Aleš, V Karlovce 55, Ljubljana-Do-
brunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096602, reg. št. 213535, izdala UE Ljub-
ljana. gno-108282

Mutič Milan, Nabrežje 37, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5970,
izdala UE Kočevje. gnl-108010

Novačan Danijela, Laze pri Dramljah 6/a,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9779, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-108003

Novak Stanislav, Pristavica pri Velikem
Gabru 4, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S 1153497, reg. št. 8515,
izdala UE Trebnje. gne-108142

Oblak Gregor, Staretova 18, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078855,
reg. št. 39898, izdala UE Kranj. gni-108188

Pačnik Bruno, Razgledna ulica 1, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 8721, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-107995

Pajk Milan, Slomškova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010941, reg. št. 1707, izdala UE Ljubljana.
gnt-108402

Palčič Rok, Pot na Poljane 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13299,
izdala UE Kamnik. gnh-107964

Papež Jože, Pod Trško goro 67, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5173, izdala UE Novo mesto.
gng-108465

Paradiž Blaž, Dobrova 5/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6313. gnm-108059

Pavlič Matevž, Ljubljanska cesta 87,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1517726, reg. št. 36705, izdala UE Dom-
žale. gnp-108431

Pečečnik Aleš, Trg Dušana Kvedra 1, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872733, reg. št. 94581. gnp-108331

Pečnik Martina, Ljubija 47, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11092,
izdala UE Mozirje. gnu-108176

Peklar Tom, Heroja Staneta 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291742, reg. št. 115331, izdala UE Mari-
bor. gnl-108335

Peljhan Ada, Plešičeva ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191276, reg. št. 138858, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-108473

Pezdevšek Matej, Cerovec pri Šmarju 12,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 12861, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnd-108368

Pezdir Helena, Vnanje Gorice, Na lazih
27, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1611367, reg.
št. 205685, izdala UE Ljubljana. gne-108167
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Podlogar Viktor, Polje, Cesta XXXVIII/5,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 322943, reg. št. 54070, izdala
UE Ljubljana. gnu-108151

Pogačar Igor, Trebinjska ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013464, reg. št. 204038, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-108160

Pollak Stanislav, Podljubelj 1, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 739504,
reg. št. 6197, izdala UE Tržič. gnu-108276

Popović Zdenko, Opekarska 12, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38672, iz-
dala UE Novo mesto. gni-108088

Povše Dragica, Vojinska cesta 1, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10425, izdala UE Črnomelj. gne-108367

Pravhar Peter, Sp. Duplje 5, Duplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193910,
reg. št. 42050, izdala UE Kranj.
gno-107932

Pražnikar Aleš, Narof 40, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 546163, reg.
št. 9910, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-108014

Prelog Robert, Mezgovci ob Pesnici 9/a,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 28554, izdala UE Ptuj. gnk-108086

Pušnik Branko, Ulica V. prekomorske 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH,
št. 1527. gng-108340

Raduha Borut, Sevranska ulica 20,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 14971, izdala UE Lendava. gnj-108062

Ramšak Maksimiljan, Zupančičeva ulica
22, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 677427, reg. št. 16439, izdala UE Ve-
lenje. gns-108153

Rašovič Sandi, Na bregu 5, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13454, iz-
dala UE Brežice. gnf-107991

Rat Blaž, XIV. divizija 18, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001480143,
reg. št. 29702, izdala UE Velenje.
gnn-108183

Rejc Silva, Parecag 168, Sečovlje – Sic-
ciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13370, izdala UE Piran. gnw-107924

Ribar Mirko, Jakopičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1287261, reg. št. 227362, izdala UE Ljub-
ljana. gny-108247

Rodošek Vanja, Dežno pri Podlehniku
8/b, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 47065, izdala UE Ptuj.
gne-108267

Rojec Srečko Ferdinand, Podutiška 89,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 322946, reg. št. 162533, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-108385

Santoro Irena, Vojkov drevored 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 561657, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-108304

Savec Drago, Mala vas 21, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg.
št. 10114, izdala UE Ormož. gnq-108055

Sebanc Alijoša, Plešivec 56, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1339486,
reg. št. 28654, izdala UE Velenje.
gnu-108076

Simčič Boris, Albrehtova ulica 64, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889985, reg. št. 148032, izdala UE Ljublja-
na. gnn-107983

Simčič Jurij, Ul. padlih borcev 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000366845, iz-
dala UE Tolmin. gnq-108130

Simonič Helena, Naselje S. Rozmana 27,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383908, reg. št. 5662, izdala UE Metlika.
gnb-108270

Smerke David, Dobruška vas 9, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37526.
gnr-107929

Smogavec Monika, Kostanjevec 16,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23305, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnz-108271

Smrečnik Miran, Attemsov trg 8, Gornji
grad, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 103/2002.
gny-107997

Snedic Matjaž, Cesta talcev 23/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
805317, reg. št. 1680, izdala UE Kranj.
gnz-107921

Sodja Saša, Jelovška cesta 34, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 724302, reg. št. 22845.
gnb-108120

Stjepanović Ferk Ksenija, Sarajevska uli-
ca 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 305153, reg. št. 62944. gnt-108077

Stokanić Slađan, Vornikova ulica 10, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
57589292, reg. št. 101505. gnb-108370

Stopar Vladimir, Čepovan 28, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33935,
izdala UE Nova Gorica. gnv-108275

Šalamon Branka, Dolnji Slaveči 99, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 37212. gnc-108269

Šegula Branko, Dragovič 16, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35813,
izdala UE Ptuj. gnr-108029

Šijanec Jožefa, Kobilje 116, Kobilje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8378, izdala
UE Lendava. gnh-108189

Škof Robert, Regentova ulica 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGHE, št.
S 1444525, reg. št. 71685, izdala UE Mari-
bor. gnv-108000

Školaris Luka, Ivana Regenta 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 41902, izdala UE Nova Gorica.
gnq-107930

Šmit Ana, Hraše 9, Lesce, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 1660717, reg.
št. 25286. gnd-108268

Špacapan Aljaž, Matija Brejca 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18958, izdala UE Kamnik. gnn-108433

Štampar Edita, Krožna 4, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45258, izdala UE Koper. gnr-107954

Štiherl Sašo, Partizanska 23/c, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1146736, reg. št. 950. gnv-108375

Štrus Jože, Zagorica 50, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
001555366, reg. št. 883, izdala UE Treb-
nje. gnm-108134

Štrus Olga, Kresnice 128, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BF, št. S 203896, iz-
dala UE Litija. gno-108157

Tavčar Elica, Hrušica 90, Hrušica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 328488,
izdala UE Jesenice. gnu-108376

Tekavec Milan, Veliki Osolnik 18, Rob,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

390854, reg. št. 32888, izdala UE Ljublja-
na. gnx-108398

Tišler Meta, Županje njive 9/d, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23318, izdala UE Kamnik. gnc-108294

Tkalec Katica, Tomšičeva 7, Piran – Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12502. gnu-108126

Tomšič Janja, Verd 208, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15343,
izdala UE Vrhnika. gnn-108458

Trokšar Jožef, Janeče 40, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8234, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-108278

Ule Silva, Koprska 23, Portorož – Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7397, izdala UE Piran. gnx-108273

Vegič Martin, Štefana Kovača 19, Odran-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8645, izdala UE Lendava. gnm-108184

Velikonja Špela, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1550002, reg. št. 226468, izdala UE
Ljubljana. gnb-108470

Velišček Ivan, Gorenja vas 25, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 1464,
izdala UE Nova Gorica. gnl-108110

Vigec Dolores, Šolska ulica 10, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7336, izdala UE Ruše. m-1591

Vilhelm Neža, Privoz 3/a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489381,
reg. št. 213726, izdala UE Ljubljana.
gnj-108287

Virag Oskar, Trubarjeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGFH, št. S 877221,
reg. št. 28500. gnk-108361

Vrečer Renato, Celovška ulica 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1702777, reg. št. 11703. gnk-108365

Vrečko Matej, Zvodno 47, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42751.
gnc-108348

Vukelič Danijel, Bošamarin 7, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40440, izdala UE Koper.
gny-108222

Weiss Klemen, Polje 368/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 353749,
reg. št. 190239, izdala UE Ljubljana.
gnq-108230

Zemljič Janez, Obrat 14, Benedikt, vozni-
ško dovoljenje, št. S 619221, izdala UE Le-
nart. gng-108090

Zemljič Rok, Pod graščino 15, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 14807, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-108277

Zupanc Marko, Žagarjeva 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1312510, reg. št. 35796. gnw-108099

Zupanič Marjan, Gunceljska cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 765873, reg. št. 25437, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-108258

Žerdin Martina, Kersnikova 37, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312853, reg. št. 28503, izdala UE Vele-
nje. gnv-108025

Žnidarič Nataša, Ulica talcev 37, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472432, reg. št. 119380. gnh-108339

Žorga Mitja, Redelonghijeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 320233, reg. št. 29555, izdala UE
Ljubljana. gnt-107952

Žunič Tanja, Veliki Osolnik 29, Rob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1618453,
reg. št. 203072, izdala UE Ljubljana.
gnp-108081

Župec Simon, Iška Loka 62, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1328383, reg.
št. 197378, izdala UE Ljubljana. gnu-108026

Žvižaj Mateja, Tinjska gora 13, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, reg. št. 16847,
izdala UE Slovenska Bistrica. gny-108122

Zavarovalne police

Cvetko Mojca, Jadranska cesta 16, Anka-
ran – Ankarano, zavarovalno polico,
št. 1076897. gnh-108039

Gladek Jožef, Ul. 21. oktobra 19/a, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 0878819, izdala
zavarovalnica Tilia Novo mesto. gng-108115

Hadalin Mara, Skopo 1, Dutovlje, zavaro-
valno polico, št. 986424, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d. gnc-107944

Juh Borut, Čečovje 22/b, Ravne na Koro-
škem, zavarovalno polico, št. 00101503883,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnc-108119

Kuralt Ana, Slovenska 34, Cerklje na Go-
renjskem, zavarovalno polico, št. 512976.
gne-108117

Kvas Ferdinand, Hradeckega 52, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 900799, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gns-107978

Novak Zdravko, Streliška ulica 9, Koče-
vje, zavarovalno polico, št. 1141267, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnf-108116

Rijavec Bartha Nataša, Bratovševa plo-
ščad 38, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 549427, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gno-108357

Savić Saša, Trnovska ulica 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 497257, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnn-108083

Škavrič Josip, Partizanska 33, Maribor,
zavarovalno polico, št. 523686, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-1596

VARNOST LJUBLJANA d.d., Trg OF 13/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 03279855,
03278196, 03278227 in 0328227, izdala
zavarovalnica Triglav. gnv-108154

Spričevala

Ahmičić Dževad, Vražiči 83, Čelić, BIH,
diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
št. 24, izdana leta 1990. gnd-107943

Angelovski Marko, Knafeljčeva 32, Mari-
bor, indeks, št. 28029962, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnb-108395

Ažman Martin, Gorenje 25, Šmartno ob
Paki, spričevalo o končani OŠ Ivan Kovačič
Efenka Celje, izdano leta 1978. gnh-108264

Baniček Krunoslav, Milčinskega 2, Celje,
spričevalo 1. letnika SSŠ Štore, izdano leta
2000. gnn-108033

Bekljanov Iris, Cesta 27. aprila 31, Ljublja-
na, indeks, št. 18991198, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnh-108289

Belošević Željko, Stara cesta 86, Loga-
tec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Celju, izdano leta 1980.
gnj-107937

Borovec Saša, Slavenska 24, Varaždin,
diplomo Akademije za glasbo, št. 1011/99,
izdana 2l0. 6. 1988. gni-108388

Božič Mitja, Ul. Pohorskega bataljona 249,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka, izdano leta 1985, izdano na ime Polak
Mitja. gnr-108454

Capl Alenka, Tolsti vrh 108, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Ma-
ribor, izdano leta 1993. m-1589

Cvijić Željko, Jamova cesta 66, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Kolezija, izdano leta
1998. gnj-108141

Čepek Dominika, Selnica ob Muri 191,
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje prometne šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1587

Černe Jernej, Gradišče nad Prvačino 31,
Renče, indeks, št. 28030095, izdala Fakul-
teta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnn-108383

Dreu Sonja, Florjan 56/a, Šoštanj, diplo-
mo Centra srednjih šol, Srednje družboslov-
ne šole Titovo Velenje, št. 37/85, izdana
22. 6. 1985 na ime Maze Sonja. gnz-108371

Finster Danijel, Podgorska cesta 73, Slo-
venj Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje po-
klicne in strokovne šole Maribor – obdelova-
lec lesa, izdano leta 2001. gnc-108144

Gačnik Darja, Škalce 24, Slovenske Ko-
njice, indeks, št. 49196, izdala Fakulteta za
organizacijske vede. gnw-108374

Gulin Igor, Matjaževa ulica 11, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Poklicne elektro šole v
Ljubljani – duplikat. gnd-108397

Hodžič Edita, Cesta revolucije 2/a, Jese-
nice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Jesenice, smer bolničar, iz-
dano leta 1996/97. gnn-107933

Jakovljevič Stipo, Rozmanova 17, Piran –
Pirano, spričevalo 1. letnika Gostinske šole.
gnq-108255

Janc Tanja, Poljanska cesta 66/b, Ljublja-
na, indeks, št. 32006532, izdala Naravoslov-
no tehnična fakulteta v Ljubljani. gnz-108471

Janc Vesna, Bruna vas 17, Trebnje, in-
deks, št. 30011558, izdala Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo. gnw-108299

Jesenko Valentin, Hlevni Vrh 11/f, Rovte,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje goz-
darske šole, izdano leta 1983. gni-108213

Kararić Mesud, Topniška 35, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole v Ljublajni,
izdana leta 1982. gnj-108137

Kleva Gačnik Darja, Velike Lašče 141, Ve-
like Lašče, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 2002. gnw-108399

Kopina Janez, Radovlja 42, Šmarješke To-
plice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Novem mestu, izdano leta
2000. gni-108138

Kovač Robert, Veščica 54, Murska Sobo-
ta, diplomo št. I KS/1109, izdana
28. 6. 1988, kovinarstvo in strojništvo-strojni
mehanik. gnj-108266

Kralj Renato, Ulica Petra Skalarja 3, Des-
kle, spričevalo o zaključnem izpitu za pridobi-
tev poklica prodajalec, izdal Izobraževalni cen-
ter Memory dne 28. 2. 2002. gnl-108260

Križnič Andrejka, Gorenja vas 45, Kanal,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole, poklic trgovec, izdano leta 1987,
izdano na ime Šorli Andrejka. gnu-108326

Lajnšček Martin, Pristova 14, Dobrna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Celje, Poklicna in tehnična strojna šola, izda-
no leta 2000. gns-108078

Maver Jože Andrej, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Josipa Jurčiča, srednja in tehniška šola
v Ivančni Gorici, izdano leta 1991.
gnf-108166

Mlakar Marko, Rožna dolina, Cesta IV/6,
Ljubljana, indeks, št. 20201232, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnr-108404

Oberstar Boris, Goriča vas 5/a, Ribnica,
spričevalo o končani OŠ Dr. Franceta Prešer-
na Ribnica, izdano leta 1980. gnr-108079

Pehlić Dževad, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1993. gnd-108468

Prešern Matjaž, Ul. Dušana Mravljaka 13,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu sred-
nje gostinske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1586

Sešel Matej, Konovska cesta 4, Velenje,
indeks, št. 71950127, izdala Biotehnična fa-
kulteta v Ljubljani. gne-108171

Strašek Miran, Ulica Dušana Kvedra 40,
Šentjur, indeks SKŠ, izdan v šolskem letu
1983/84. gnc-107919

Švigelj Petra, Ulica Vide Pregarčeve 26,
Ljubljana, indeks, št. 18010842, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gns-108328

Uršič Sandra, Preglov trg 4, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Dom-
žale, št. 187/01-T, izdano 27. 6. 2001 v Dom-
žalah. gnp-108281

Viher Miroslav, Zagojič 16, Gorišnica, spri-
čevalo o končani OŠ Franc Belšak Gorišnica,
izdano leta 1982/83. m-1590

Vodopivec Jure, Stjenkova ulica 53, Šem-
peter pri Gorici, indeks, št. 26103919, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljub-
ljani. gnk-108461

Zobec Anica, Trdinova cesta 20, Šmar-
je-SAP, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, poklic natakar, izdano
leta 1994, izdano na ime Kovačič Anica.
gnj-108387

Ostali preklici

Avtoprevozništvo, Sadek Alojz s.p., Vego-
va 8, Kidričevo, licenco
št. 005047/5079-LM52/1997, izdana
29. 12. 1997, za avtobus Mercedes Benz z
reg. oznako MB 45-44L. gni-108042

Božič Mitja, Ul. Pohorskega bataljona 249,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-108453

Burnik Klemen, Smlednik 34/a, Smlednik,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena ,
geodetska in ekonomska šola v Ljubljani.
gnw-108449

Dernikovič Andrej, Ulica kozjanskih bor-
cev 12, Brežice, študentsko izkaznico,
št. 23970019, izdala Fakulteta za strojništvo.
gno-108007

DITT d.o.o., Ankaranska cesta 5/c, Ko-
per – Capodistria, izvod licence
št. 0000406/21 z dne 1. 12. 1997 za vozilo
z reg. št. KP 17-97D. gnz-108096

Grabušnik Mirko, Prušnikova 30, Maribor,
čuvajsko izkaznico in znak RD, št. 1257.
gno-108132

Grah Jožef, Nikola Tesla 5, Murska Sobo-
ta, delovno knjižico, reg. št. 5294, ser.
št. 720222, izdana 8. 8. 1963 v Murski So-
boti. gni-108038

JURČIČ & CO., d.o.o., Bodovlje 9/a, Ško-
fja Loka, licenco št. 0000289/00724/224
za tovorno vozilo z reg. oznako KR 99-30E.
gnc-108369
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Kabanova Vera, Ob žici 7, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gne-108442

Kandare Andreja, Osenjakova 2, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnc-108444

Kavčič Manca, Zaboršt pri Dolu 5, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 5487, iz-
dala NTF v Ljubljani. gnx-108298

Kokalj Sašo, Cankarjeva 10, Radovljica,
delovno knjižico. gnk-108036

Kordin Miha, Ulica Jana Husa 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnh-107939

Korva Miša, Na jami 3, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 71020389, izdala Biote-
hnična fakulteta v Ljubljani. gne-108467

Kuhar Primož, Koroška cesta 73, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 41980065, iz-
dala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng-108065

Lapajne Simon s.p., Govejk 11, Spodnja
Idrija, licenco, št. 004908/4288-LM21/1997
z dne 23. 12. 1997, izdana s strani OZ Slove-
nije za tovorno vozilo Mercedez Benz 26 44,
reg. št. GO 34 – 79A. gnp-108256

Ledinek Sebastjan, Cesta v Železnik 8,
Loče pri Poljčanah, delovno knjižico, reg.
št. 15459, izdana 13. 7. 1994 v Slovenskih
Konjicah. gnh-108114

Legat Uroš, Cesta v Radovno 7/a, Moj-
strana, študentsko izkaznico, št. 64010111,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnd-108218

Ljubijankić Asim, Mekinje, Cankarjeva ce-
sta 3, Kamnik, delovno knjižico. gnf-108216

Ljubojević Barbara, Rudarjevo 7, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gnr-108254
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Martinc Matej, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnk-107986

Miklavc Marjan, Cvetlična ulica 2, Nazar-
je, CEMT dovolilnica, ki ne velja za Avstrijo in
Grčijo, št. 175, izdalo Ministrstvo za promet in
zveze. gny-108197

Milanović Branislav, Herbesteinova ulica
47, Ljubljana, delovno knjižico. gny-108447

Novak Darko, Ruska 14, Maribor, delovno
knjižico, reg. št. 19602. m-1593

Perkič Katja, Kapelska cesta 64, Raden-
ci, študentsko izkaznico, št. 41020129, izda-
la Medicinska fakulteta. gnc-108394

Ražen Urška, Maroltova 11, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 20990564, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnp-108306

Recek Darko, Žižki 94/a, Črenšovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 19823955, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnu-108451

Rudman Črt, Plavje 41, Koper – Capodis-
tria, študentsko izkaznico, št. 26202090, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnd-108293

Rupert Barbara, Iška vas 26/a, Ig, štu-
dentsko izkaznico, št. 16225, izdala FDV.
gnh-108214

Simčič Meta, Petkova ulica 31, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnm-107984

Šestanj Silvana, Markovičeva 9, Maribor,
delovno knjižico št. 9802. m-1588

Škraba Aleš, Črna vas 29, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnx-108098

Štempihar Slavko s.p.- avtoprevozništvo,
Vrtna pot 1, Šenčur, italijansko dovolilnico,
Euro 3, št. N. 2002/037854. gnv-108450

Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomeru 9, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozno karto, št. 2369, za
slepe in slabovidne, izdal LPP. gnb-108045

Šuklje Jože, Bereča vas 17, Suhor, delov-
no knjižico, reg. št. 2321 z dne 18. 3. 1995,
izdala UE Metlika. gnp-108106

Švigelj Petra, Ulica Vide Pregarčeve 26,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18010842, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnt-108327

TEX INTERNACIONAL D.O.O., Prežihova
ulica 7, Maribor, licenco za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu št. 798/21 z dne
1. 12. 1997, izdala GZS. gnb-108095

Trstenjak Emil, Rozmanova 24/c, Ilirska
Bistrica, orožni list št. 1261, izdan 22. 6. 1983
pri UE Ilirska Bistrica. gno-108257

Turk Andreja, Podlehnik 7/g, Podlehnik,
študentsko izkaznico, št. 31990150, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnl-108285

Vertačnik Gregor, Pot na Črno 12, Vodi-
ce, študentsko izkaznico, št. 28010433, iz-
dala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnb-108295

Vukalič Fuad, Delavska 9, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnk-108111

Zobavnik Bojan, Oševek 3/c, Kamnik, de-
lovno knjižico. gns-108253

Žnidarčič Vili, Kozana 45, Dobrovo v Br-
dih, delovno knjižico. gnm-108263

Žurga Teja, Martinjak 38, Cerknica, vozno
karto, št. 001 0180, izdal Integral Notranjska.
gnl-108085

Žvižaj Mateja, Tinjska gora 13, Zgornja
Ložnica, prometno dovolenje reg. št. vozila
MB 85 – 48S, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnx-108123
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