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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. 404-01-5/2003 Ob-85556
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem
imenu ter v imenu in po pooblastilu vzgojno-
izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fron-
te 13, Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: projektiranje in iz-
gradnja oziroma dograditev lokalnih ra-
čunalniških omrežij na ca. 250 lokaci-
jah vzgojno-izobraževalnih zavodov v
Republiki Sloveniji.

4. Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Trg
Osvobodilne fronte 13, Janez Čač tel.
01/478-46-00, faks 01/478-47-19, e-ma-
il: janez.cac@gov.si.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izbrani izvajalec bo za
vsak vzgojnoizobraževalni zavod sklenil tri-
stransko pogodbo, pri čemer bo del sred-
stev financiran s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, preostanek pa s stra-
ni vzgojnoizobraževalnega zavoda, pri kate-
rem bodo izvedena dela izgradnje lokalnega
računalniškega omrežja.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 1. 2003.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 2/03 Ob-85562
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

Mestne občine Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78, e-mail: olga.funa@ljubljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: sprememba na-
membnosti samskega doma v večsta-
novanjski objekt (57 stanovanj).

4. Kraj dobave: Ljubljana, Ul. Hermana
Potočnika 17.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Olga Fu-
na, univ. dipl. ek., tel. 01/306-14-12.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 1. 2003.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 1/03 Ob-85563
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad

Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-15-78, e-mail: olga.funa@ljubljana.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja stano-
vanjskih objektov - 6 stolpičev (78 sta-
novanj) za socialne upravičence v ob-
močju urejanja MS 8/3 Polje, Ljubljana.

4. Kraj dobave: Polje, MS 8/3, Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Olga Fu-
na, univ. dipl. ek., tel. 01/306-14-12.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 1. 2003.

Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana

Št. 13/03 Ob-85633
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nakup gotovih zdravil za
potrebe Kliničnega centra Ljubljana.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-

mercialni sektor, Služba za javna naročila
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: javno naročilo bo pote-
kalo po odprtem postopku, razdeljeno bo
na naslednje glavne skupine: 01 Registrira-
na zdravila, 02 Neregistrirana zdravila, 03
Enteralna prehrana, 04 Raztopine za intra-
vensko infundiranje in izpiranje. Vsaka sku-
pina materiala bo razdeljena na posamezne
sklope. Podrobnejše informacije bodo za-
interesiranim ponudnikom na voljo po obja-
vi tega javnega razpisa po odprtem postop-
ku predvidoma konec januarja 2003.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Ob-85657
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, Ljub-

ljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba pripravljal-
nih del za izgradnjo Nove Pediatrične
klinike-gradbena jama.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila: 1. marec 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
jan Bračko, univ. dipl. inž. arh. telefaks
01/560-19-53.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 1. 2003.

Ministrstvo za zdravje

Ob-85795
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: 2 osebni vozili, 93
lahkih dostavnih vozil, 8 srednjih dostav-
nih vozil in 4 tovorna vozila.

4. Kraj dobave: po poslovnih enotah
pošte Slovenije.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finance, nabavna služba.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 1. 2003.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

blaga po odprtem postopku

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

Razveljavitev

Št. 0309-5/6-02 Ob-85580
Postopek javnega razpisa naročnika Za-

vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
za izbiro dobavitelja obrazcev in listin za
uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 106 z dne
6. 12. 2002, Ob–82813, ni uspel in se raz-
veljavi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Popravek
Ob-85561

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za blago - hladilne
naprave za sistem hladilne vode - nuklearni
varnostni razred 3 - objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 6. 12. 2002, se
popravita točki 8.(a) in 9. ter se pravilno
glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 2. 2003 do 12.
ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2003 ob 8. uri.

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Popravek
Št. 17123-04-403-88/2002/5 Ob-85842

V javnem razpisu za dobavo rezervnih
delov, elektronskih komponent in obnovo
delov za helikopter, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 3 z dne 10. 1. 2003,
Ob-85049, Št. 17123-04-403-88/2002,
se 6. točka popravi in se pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: za sklop 1 in sklop 2: rok dobave
blaga je največ 60 dni po podpisu pogod-
be, vendar najkasneje do dne 15. 5. 2003,
dobava bo potekala sukcesivno.

Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

in sprememba datuma javnega
odpiranja ponudb

Ob-85463
Ponudnike obveščamo, da je naročnik

podaljšal rok za oddajo ponudb in spreme-
nil datum javnega odpiranja ponudb za jav-
no naročilo “čiščenje bolnišničnih prosto-
rov in druga dogovorjena opravila“, ki je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.
99-100 z dne 22. 11. 2002, Ob-81950.
Novi rok za oddajo ponudb je 21. 1. 2003
do 10. ure (prevzemnica Biserka Benedetti,

dipl. uprav. org.), na naslov naveden v obja-
vi v Uradnem listu RS, št. 99-100, javno
odpiranje ponudb pa bo dne 21. 1. 2003
ob 11. uri v sejni sobi v I. nadstropju SB
Izola, Polje 35, 6310 Izola.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-85489
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.

3. Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja notranje opreme šole in telo-
vadnice Osnovne šole Debro.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oprema mo-
ra biti dobavljena in vgrajena do konca me-
seca julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina La-
ško, Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Luka Picej in Jože
Krašovec.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo na tran-
sakcijski račun Občine Laško št.
01257-0100003220.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Urad župana-tajništvo, Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 10. 3. 2003 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila v roku 180 dni po dobav-
ljeni in vgrajeni opremi. Investitor si pridru-
žuje pravico delnega plačila pogodbene vre-
dnosti v višini 30% z delnicami Zdravilišča
Laško d.d.

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. člena Zakona
o javnih naročilih:

1) Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež. Doku-
ment ni starejši od 30 dni.

2) Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe. Dokument
ni starejši od 30 dni.

3) Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-

močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila. Doku-
ment ne sme biti starejši od 30 dni.

4) Da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi in 6. čle-
nom odredbe o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Uradni list RS, št.
71/99, 64/01).

5) Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom.

6) Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun in do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.

7) Ponudnik ima ustrezne reference s
področja javnega naročila v zadnjih 5 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov.

8) Da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke.

9) Da za resnost ponudbe nudi nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo v višini 10% ponudbene vred-
nosti.

10) Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval.

12) Da je ponudnik prijavil podizvajalce
oziroma izvajalce v skupnem nastopu, ki
ustrezajo razpisnim pogojem (v primerih, če
dokazuje izpolnjevanje svojih pogojev s so-
delovanjem podizvajalcev ali v skupnem na-
stopu).

13) Da je ponudnik podpisal in žigosal
krovno izjavo.

14) Da so ponudbene cene določljive.
15) Da ponudbene cene niso neobičaj-

no nizke.
16) Da je ponudba izdelana po načelu

“ključ v roke“, cene so fiksne.
17) Da ponudnik nudi vsa zahtevana de-

la v skladu z razpisno dokumentacijo.
18) Da je ponudnik priložil predračun,

pravilno izpisan na originalnih popisih, da
je pri pozicijah pripisal proizvajalca in tip
opreme.

19) Da kvaliteta opreme ustreza tehnič-
nim specifikacijam iz razpisne dokumenta-
cije.

20) Da je opcija ponudbe najmanj 90
dni.

21) Da se ponudnik v celoti strinja z raz-
pisno dokumentacijo, ki jo je parafirano in
žigosano tudi priložil.

22) Da ponudnik pristaja na plačilne po-
goje naročnika.

23) Da je vzorec pogodbe ponudnik iz-
polnil, podpisal in žigosal.

24) Da je ponudnik podal pisno izjavo o
garancijskih rokih in servisiranju opreme,
kjer garancijska doba in odzivni čas za od-
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pravo reklamacije ustrezata minimalni za-
htevi iz razpisne dokumentacije.

25) Da je ponudnik priložil prospektni
material za opremo, ki jo nudi. Da je na
prospektih tudi označil pozicije iz popisov
opreme.

26) Da je ponudnik priložil ateste za nu-
deno standardizirano opremo.

27) Da je v zadnjih 5 letih opremil naj-
manj eden razpisan objekt v vrednosti nad
100 mio SIT.

28) Ponudnik mora predložiti kadrovsko
strukturo zaposlenih pri nosilcu ponudbe in
podizvajalcih.

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 10. 6. 2003, predvideni datum o
odločitvi o sprejemu ponudbe je 10. 4.
2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60%,
• 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-

na, NC – najnižja cena
• 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
– reference ponudnika 20%.
Ponudnik ima ustrezne reference večjih

opremljenih objektov s področja javnih na-
ročil v zadnjih 5 letih, kar dokazuje s potrdili
naročnikov:

ocena:
1 – eden izmed tovrstnih objektov v vre-

dnosti nad 100 mio SIT,
2 – dva izmed tovrstnih objektov v vre-

dnosti nad 100 mio SIT,
3 – trije izmed tovrstnih objektov v vre-

dnosti nad 100 mio SIT,
4 – štirje izmed tovrstnih objektov v vre-

dnosti nad 100 mio SIT,
5 – pet ali več izmed tovrstnih objektov v

vrednosti nad 100 mio SIT.
– garancijska doba 5%
Naročnik kot pogoj zahteva 2 letno ga-

rancijo
ocena:
1 - eno leto več kot pogoj naročnika,
2 - dve leti več kot pogoj naročnika,
3 - tri leta več kot pogoj naročnika,
4 - štiri leta več kot pogoj naročnika,
5 - pet let in več kot pogoj naročnika.
– plačilni rok 15%
ocena:
1 –ponudnik nudi 180 dni,
5 – ponudnik nudi več kot 200 dni.
Maksimalno skupno število točk je 500,

maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti občine La-
ško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
03/733-87-28, do 5. 3. 2003 Jože Kra-
šovec in na tel. 03/733-87-14 Luka Picej.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 1. 2003.

Občina Laško

Št. 1/03 Ob-85537
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

baza, strežnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1: postavitev mreže Ethernet –
celotna bolnišnica;

– sklop 2: podatkovna baza – 1 kos;
– sklop 3: strežnik – 1 kos.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sklop 1: iz-
vedba v roku 6 mesecev od datuma skleni-
tve pogodbe; sklop 2 in 3: dobava v roku
30 dni od datuma sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Prevzem
razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Jasmin Džaferović, tel. 02/321-25-75.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 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 pripi-
som za RD: mreža, baza, strežnik.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 2. 2003,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2003 ob 11. uri v pisarni vo-
dje računalniškega centra, Mitja Ferletič
(zgradba nuklearne medicine).

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

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

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

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik 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 postopek prisilne poravnave, li-
kvidacije ali prisilne poravnave ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. izjavo ponudnika, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim 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, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;

5. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi po-
nudnikov transakcijski račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za po-
nudnike, 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 se-
stavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2
enako 0, ali

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

6. da zagotavlja 100 % razpisanih vrst in
količin opreme in storitev, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma obojestranskega podpisa primopredaj-
nega zapisnika;

8.1 da zagotavlja izvedbo celotne inve-
sticije v roku šestih mesecev od datuma
sklenitve pogodbe (velja za sklop 1);

8.2 da zagotavlja dobavo in montažo
opreme v prostore naročnikovega računal-
niškega centra v roku 30 dni od datuma
sklenitve pogodbe (velja za sklop 2 in 3);

9.1 da ima najmanj po en pridobljeni
certifikat za naslednje programe CCNA,
CCDA, CCNP, CCNP, CCDP, MCSE (za
NT4.0 in Windows 2000), CCA in Wireless
(velja za sklop 1);

9.2 da ima najmanj en pridobljen aktua-
len certifikat MCDBA (velja za sklop 2);

10. da ima veljavno pogodbo o vzdrže-
vanju Token Ring omrežja z najmanj enim
pogodbenim partnerjem, ki ima v svojem
omrežju najmanj 250 delovnih postaj (velja
za sklop 1);

11. da zagotavlja šolanje za dve osebi
naročnika z izdajo potrdila o usposobljeno-
sti za (velja za sklop 1):

– upravljanje in konfiguriranje postavlje-
ne opreme (VLAN, VPN, RADIUS, WEP en-
kripcijo, ACL, HSRP, združevanje portov,
RMON diagnostika, WEB osnovan nadzor);

– uporabo grafičnih orodij za upravljanje
in konfiguriranje prometa, Cisco Works
2000;

12. da zagotavlja tehnično podporo v ča-
su implementacije in v času garancije za
naslednja dela (velja za sklop 1):
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– Web (internet) dostop do nadzorne in
sistemske programske opreme,

– dostop do izvajalčevih baz znanj in
spremljanje odprtih problemov,

– pomoč pri reševanju tehničnih proble-
mov v zvezi z aktivno mrežno opremo (v
rednem delovnem času naročnika med 8.
in 16. uro);

13. da zagotavlja odzivni čas inženirja
in prihod na mesto informacijskega siste-
ma SBM največ eno uro od časa prijave
napake v času trajanja garancije (velja za
sklop 1);

14.1 da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še 5 let po izteku garancijske dobe (ve-
lja za sklop 1);

14.2 da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še eno leto po izteku garancijske dobe
(velja za sklop 3);

15.1 da nudi najmanj 3-letno garancijo
za izvedena dela in vgrajen material (velja
za sklop 1);

15.2 da nudi najmanj 12-mesečno ga-
rancijo na inštalacijska dela programske
opreme (velja za sklop 2);

15.3 da nudi najmanj 1-letno garancijo
za dobavljeno in inštalirano strojno opremo
(velja za sklop 3);

16. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 31. 8.
2003 (velja za sklop 1);

17. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10 % pogodbene vrednosti (ve-
lja za sklop 1);

18. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10 % pogodbene
vrednosti (velja za sklop 1).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 31. 8.
2003, odločitev o sprejemu 12. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna za posame-
zen sklop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjene vrednosti z DDV: sklop 1:
75,000.000 SIT; sklop 2: 15,000.000 SIT;
sklop 3: 10,000.000 SIT. Prijaviti se je mož-
no na posamezen sklop. Končna ponudbe-
na vrednost za sklop 1 mora biti definirana
ob smiselni uporabi določila “ključ v roke“
(659. člen OZ). Sestanek s potencialnimi
ponudniki bo 11. 2. 2003 ob 11. uri v pisar-
ni vodje računalniškega centra, Mitja Ferle-
tič, zgradba nuklearne medicine.

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

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 01/03 Ob-85604
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
golih vodnikov, izolatorjev in kabelskih
omaric:

– goli vodniki,

– podporni in zatezni izolatorji (10-20 kV),
– kabelske priključno-merilne omarice,
– prostostoječe kabelske razdelilne

omarice, po specifikaciji v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: eventualne delne ponudbe, ki se bodo
nanašale na posamezni sklop razpisanega
blaga bodo upoštevane. Ponudba mora te-
daj obsegati vso razpisano blago takega
sklopa, delnih ponudb za samo del posa-
meznega sklopa ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v posamezna skladišča – nadzor-
ništva naročnika.

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

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 11. 2. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljub-
ljana, d.d., št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-01-03, z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 11. 2. 2003 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 01/03 –
Ponudba za dobavo golih vodnikov, izola-
torjev in kabelskih omaric – Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 2.
2003, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-

bene vrednosti (brez DDV); če pri delnih
ponudbah skupna vrednost vseh ponudbe-
nih sklopov ne doseže 17,000.000 SIT, mo-
ra vrednost te bančne garancije znašati
500.000 SIT, oziroma 10% ponudbene vre-
dnosti samo enega ponujenega sklopa, če
ta vrednost ne presega 5,000.000 SIT.

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

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

– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
razpisa,

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

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

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

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

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

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, če je zavezanec k
reviziji in njegova skupna ponudbena vre-
dnost presega 50 mio SIT,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

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

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo, da mu zakon ne prepove-
duje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti,

– dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika, potrebni za izvedbo naro-
čila,

– dokazilo o že izvedenih dobavah raz-
pisanega, oziroma temu po namenu podo-
bnega blaga kupcem v zadnjih 5 letih, pri
čemer je znašala njih vrednost vsaj 75%
ponudbene vrednosti sklopov, za katere da-
je ponudbo,

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

sebnih pogojev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.
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Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotoko-
pije ter ustrezno žigosani in podpisani. Na-
ročnik si vzame pravico, da po lastni presoji
naknadno preveri verodostojnost fotokopi-
ranih dokumentov izbranega ponudnika, in
sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila
najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 6. 2. 2003.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 10. 1. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 34/765 Ob-85635
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386/7/48-02-00, faks
+386/7/49-21-528.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zunanja
in notranja tesnila RX glave v NEK
(O-Rings type 718, material NI-CR-FE;
Halicoflex P/N E-19273-176-103 in
19273-176-104) - število kosov 10.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia - Uvozna nabava: V. Nies-
sner, tel. +386/7/48-02-305, vladislav.ni-
essner@nek.si; TO VZST: G. Medved, tel.
+386/7/48-02-681.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Slovenia.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 2. 2003 ob 9. uri v glavni sejni
sobi NEK.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe) v višini 3% od skupne vrednosti
ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od dneva sprejema; predvide-
ni datum odločitve 1. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni pogoji 10%, dobavni rok 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št.98/2003-9 Ob-85716
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:

a) pogonsko gorivo,
b) kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj dobave: Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 1. 3. 2003 do 1. 3. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSP Litija
d.o.o. Ponoviška cesta 15 Litija, Roman Ci-
glar, tel. 01/890-00-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure od objave do 11. 2. 2003,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
na trans. račun podjetja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na trans. ra-
čun št. 02023-0020080754 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 2. 2003
do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 2. 2003 ob 10. uri,na sedežu
podjetja v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 14. 3.
2003

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 2. 2003, odločitev bo sprejeta pred-
vidoma do 28. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je najnižja končna ce-
na, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogo-
jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija d.o.o.

Št. 40408-365 Ob-85722
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:

Sklop Artikel Količina Količina
2003 2004

1 nogavice športne bele 10000 5000
2 majica športna svetlo modra 2000 1000

hlače športne temno modre 2000 1000
3 trenerka modra 1000 1000
4 copati za spalnico 1000 –

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki se lahko prijavijo na posa-
mezne sklope, in sicer:

1. sklop: nogavice športne bele,
2. sklop: majica športna svetlo modra in

hlače športne temno modre,
3. sklop: trenerka modra in
4. sklop: copati za spalnico.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti vzo-

rec artikla, ki mora ustrezati STO in pripa-
dajočemu vzorcu in tehnične podatke o
vgrajenih materialih.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana Šentvid,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
2003 v celotni količini 30. 5. 2003, doba-
va za leto 2004 v celotni količini 15. 1.
2004.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 471-23-48, soba št.
550.

Dodatne informacije: Marjeta Kordiš,
471-23-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 353/2002-ODP) na transakcij-
ski račun št. 011006370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno številko, št. javne-
ga razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 2. 2003,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
353/2002-ODP – Športna oblačila in co-
pati za spalnico“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 18. 2. 2003 ob
12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru, da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

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

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

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

1. rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa na naročnikov naslov,

2. ponudnik mora za leto 2003 zago-
tavljati dobavo celotne količine 30. 5. 2003
in za leto 2004 celotne količine 15. 1.
2004,

3. ponudnik mora priložiti tehnične
podatke o vgrajenem materialu za vse arti-
kle v sklopu na katerega se prijavlja,

4. ponudnik mora svoji ponudbi prilo-
žiti vzorce za vse artikle v sklopu na katere-
ga se prijavlja, ki morajo ustrezati naročni-
kovemu standardu (če vzorec ne ustreza
STO, se ponudba izloči iz nadaljnje obrav-
nave),

5. ponudnik mora priložiti vzorec po-
godbe in ga žigosati.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do konca marca.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi naslednjih meril:

a) cena – 70 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prej-

me 70 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk;

b) vzorec – 30 točk
Za telovadni komplet (športna majica in

hlače) in trenerko (barva vzorca se ne oce-
njuje):

– ocena 1: ustreza STO, odlična izde-
lava,

– ocena 0,2: ustreza STO, nekakovo-
stna izdelava.

Nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, neravni šivi, šivi vlečejo,
pretrgani notranji ali zunanji šivi, odstopanje v
gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, slabi
zaključki šivov, odstopanje v pomožnem ma-
terialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno
določen in je razviden samo iz potrjenega vzor-
ca, vendar funkcionalnosti ne spremeni.

Za nogavice (barva vzorca se ne oce-
njuje):

– ocena 1: ustreza STO, odlična izde-
lava,

– ocena 0,2: ustreza STO, nekakovo-
stna izdelava.

Nekakovostna izdelava: odstopanje od
predpisanih dimenzij, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi, slabi zaključki šivov,
notranji šivi na prstnem delu debeli, odsto-
panja, ki v STO niso definirana in so razvi-
dna le iz potrjenega vzorca.

Za copate sobne (barva vzorca se ne
ocenjuje):

– ocena 1: ustreza STO, odlična izde-
lava,

– ocena 0,2: ustreza STO, nekakovo-
stna izdelava.

Nekakovostna izdelava: poškodovana
plastika, majhna gibljivost, odstopanje v di-
menziji, odstopanja, ki v STO niso definira-
na in so razvidna le iz potrjenega vzorca.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Ministrstvo za obrambo

Št. 17123-02-403-91/2002 Ob-85784
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-5791.

3. Vrsta in količina blaga: dobava av-
dio in video kaset.

Specifikacija 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: naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:

sklop 1 – avdio in video kasete,
sklop 2 – video kasete.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa v celoti (sklopa 1
in 2) ali posamezne sklope v celoti. Posa-
meznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave:
– za artikle iz sklopa 1: lokacija Gene-

ralne policijske uprave ter lokacije posa-
meznih policijskih uprav, na območju celot-
ne države,

– za artikle iz sklopa 2: skladišče GPU,
Vodovodna 93, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave za vse sklope je 1. 4.
2003, predvideni datum zaključka za sklop
1 je eno leto od podpisa pogodbe, za sklop
2 pa 30 dni od podpisa pogodbe.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za no-
tranje 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.
01/472-4054.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40309102.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 14. 2.
2003, najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
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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
14. 2. 2003, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komi-
siji 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 fakture, ki je izstavljena
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 po-
nudba 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 6. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
za sklop 1: ekonomsko najugodnejša je

ponudba, ki ustreza meriloma cena in rok
dobave,

za sklop 2: merilo za ocenitev ponudb je
cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z naj-
nižjo ponujeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1 Ob-85794
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: velike pi-
smarnice (plastični zaboji) v velikosti:
dolžina 470 mm, širina 532 mm, višina
280 mm - 5760 kosov.

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

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

4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 50% en me-
sec po podpisu pogodbe, 50% oktober
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije,d.o.o. nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025 sklic 00 0000-17.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 2. 2003 ob 10. uri Pošta Slove-
nije,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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 ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, da ni
imel v zadnjih šestih mesecih poslovanja
blokiran račun več kot 5 dni, da ni dal zava-
jajoče podatke, glede zahtev iz te točke, da
je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, če blago
ne ustreza zahtevam iz razpisa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2003, predvi-
deni datum odločitve 28. 2. 2003.

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 1. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 35103-0001/2003-46/09 Ob-85458
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, e-mail:
Obcina.kranj@kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je rekonstrukcija Partizanske ce-
ste v Kranju na odseku od križišča z
Oldhamsko cesto in Cesto Staneta Ža-
garja do balinišča v Športnem parku v
skupni dolžini 276 m ter gradnja dveh
parkirišč ob Partizanski cesti za skupno
75 vozil:

– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– prometna oprema,
– prestavitev javne razsvetljave,
– prestavitev ograje.
Predvidena vrednost del je 75,000.000

SIT (z vključenim 20% DDV).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 1. 3. 2003. Rok izvedbe do 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Boštjan Zavrl, po
tel. 04/237-31-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 1. 2003
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT materialnih
stroškov plačati na E.Z.R. Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, št.
01252-0100006472, pri čemer navedite
namen plačila: “plačilo razpisne dokumen-
tacije za Rekonstrukcijo Partizanske ceste“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 2. 2003 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Kranj (sejna soba št. 8).
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 31. 3. 2003.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni od prejema situacije.

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: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo del v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 6. 2003.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 20. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60, rok izvedbe 15, garancijska doba 15 in
reference 10.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena 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: 7. 1. 2003.

Mestna občina Kranj

Št. 08/2002 Ob-85535
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.

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

zov 8, 3000 Celje, tel.: 03/42-65-100,
faks: 03/42-65-134, e-mail: nepremicni-
ne@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
dela pritličja in 1. nadstropja v Prothasi-
jevem dvorcu, Trg celjskih knezov 10,
Celje.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. ma-
rec 2003, dokončanje 30. maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Danica Klu-
kej, 03/42-65-114.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 2003
do 18. 2. 2003 od 8. do 10. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
18. 2. 2003 do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 2. 2003 ob 14. uri na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora zagotav-
ljati vsaj 70% lastnih kadrov, ponudnik je
moral prenoviti vsaj dva poslovna ali poslov-
no stanovanjska objekta v starem mestnem
jedru velikosti nad 100 m2 neto površine, v
obdobju zadnjih dveh let pred oddajo po-
nudbe. Dokazila za pravne osebe: fotokopi-
ja BON 1 in 2 ali ustrezne izjave poslovne
banke, na katero je prenesen žiro račun.
Dokazila za s.p.: fotokopija potrdila banke,
pri kateri je odprt žiro/tekoči račun/tran-
sakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje zad-
njih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora izpolniti vse svoje obvezno-
sti do naročnika iz sklenjenih pogodb na
podlagi javnih razpisov v obdobju zadnjih
treh let pred oddajo ponudne in mora po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov -
mnenje pooblaščenega revizorja.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 3. 2003, predvideni datum odloči-
tve je 19. 2. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Nepremičnine Celje d.o.o.

Ob-85581
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va talnih oblog v obsegu 4.000m2 v ob-
jektih Agencije Republike Slovenije za
okolje v Ljubljani na Vojkovi 1a in Vojko-
vi 1b.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Vojkova
1a in 1b.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v poletnih mesecih (julij,avgust) od
1. 7. 2003 do 31. 8. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
Jernej Menart univ. dipl. ek., klet, soba
K02, tel. 01/478-41-92.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 14. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100 – 6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 2. 2003 ob 13. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v IV. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračunske rezerve in poravnava pla-
čila v skladu z Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

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

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

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega poslov-
nega računa v preteklih šestih mesecih ni
večje od treh dni od datuma sestavitve do-
kazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let in da
garancija za vgrajen material (talno oblogo)
ni krajša od 5 let po uspešno opravljenem
tehničnem pregledu oziroma prevzemu,

– da bo izvajalec sam (brez podizvajal-
cev) izvedel razpisana dela v najmanjšem
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obsegu 50% od vrednosti javnega razpisa
(brez DDV).

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 5. 2003 in predvideni datum odloči-
tve do 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. druga merila:
– daljša garancijska doba,
– izvedba razpisanih del brez podizvajal-

cev,
– pridobljen ISO certifikat 9001.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Ladislav
Zupančič, prav., tel. 01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 400-07-10/2002 Ob-85640
1. Naročnika: Agencija RS za okolje,

1000 Ljubljana, Vojkova 1b in Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48.

2. Naslov naročnikov: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52; 1000 Ljubljana, Dunajska
48, tel. 01/478-74-00, faks 01/478-74-22.

3. (a) Opis in obseg gradnje: očišče-
valna dela na levem razbremenilniku Ri-
žane – Ara.

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

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

4. Kraj izvedbe del: izliv razbremenilni-
ka Rižane v Škocjanski zatok.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

Naročnik glede na vrsto razpisanih del
sicer dopušča dva možna načina izvedbe
razpisanih del, vendar ne v smislu varian-
tnih ponudb, kot so opredeljene v 52. čle-
nu ZJN-1, pač pa v smislu alternativnih po-
nudb. Ponudniki se torej lahko, glede na
vrsto oziroma zmogljivost svoje tehnične
opremljenosti odločijo, kateri način izvedbe
razpisanih del bodo izbrali.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: v
mesecu oktobru in novembru 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., I. nadstropje, soba
122, tel. 01/478-44-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-25232-7141998-21929902.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 2. 2003 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, sej-
na soba v IV. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

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

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

– da je v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu že izvajal vsaj eno refuliranje,
za kar mora predložiti pisno dokazilo naroč-
nika, za katerega je že izvajal refuliranje,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

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

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 5. 2003 in predvideni datum odloči-
tve do 3. 3. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najnižja ponudbena cena razpisa-
nih del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Agencija RS za okolje

Št. 2/02 Ob-85646
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/423-30-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova

lokalnega računalniškega omrežja Splo-
šne bolnišnice Celje.

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

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

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
90 dni po uvedbi v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva od Milene Vu-
lovič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
faksu 03/423-37-53 in predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije, dodatne
informacije daje Roman Kampoš, univ. dipl.
inž. (roman.kampos@guest.arnes.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01100-6030276827, sklic na št. 2953.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 20. 2. 2003 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v tajništvo pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 2. 2003 ob
10. uri v prostorih sejne sobe kirurških od-
delkov Splošne bolnišnice Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za-
hteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plače-
valo se bo po mesečnih situacijah.

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: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2003, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo predvidoma sprejeta do 20. 3.
2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 266-135/2002 Ob-85651
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-18-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja objektov visokogradnje na Medna-
rodnem mejnem prehodu Obrežje.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni pre-
hod Obrežje.

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

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
uvedbi v delo.

7. (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, Ljubljana - glavna pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 200.000 SIT - številka ra-
čuna: 01100-6300109972, model 18,
sklic: 15202-7130007-01272003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2003 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: DDC d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana - vložišče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2003 ob 9. uri na naslovu:
DDC d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
- sejna soba, I. nadstropje.

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

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

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

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: iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob upoštevanju ostalih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Družba za državne ceste d.o.o., Kot-
nikova 40, 1000 Ljubljana, g. Rubinič, univ.
dipl. inž. gr., tel. 01/47-88-331, vsak de-
lovnik med 8. in 12. uro.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 110-112
z dne 20. 12. 2002, Ob-84015.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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

Preklic
Št. 027/2003 Ob-85584

Preklicujemo javni razpis za oddajo na-
ročila storitev po odprtem postopku za izbi-
ro izvajalca za pripravo in izvedbo rešitve za
predstavitveno podobo/znamko Republike
Slovenije in njeno umeščanje v evropsko in
svetovno javnost, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 115 z dne 27. 12. 2002,
Ob-84399.

Urad Vlade RS za informiranje

Razveljavitev

Št. 0309-5/5-02 Ob-85558
V javnem razpisu za izbiro izvajalca laič-

nih nadzorov koriščenja bolniškega staleža
in nadzorov spoštovanja pogodbeno dogo-
vorjenega delovnega časa izvajalcev zdrav-
stvenih storitev na območnih enotah Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90-91
z dne 25. 10. 2002, Ob-79523, ni uspel in
se razveljavi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb

Št. 99/02 Ob-85780
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za

sanacijo rezervoarjev za skladiščenje ma-
zuta, ki ga je naročnik Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., objavil v Uradnem
listu RS, št. 110-112 z dne 20. 12. 2002,
Ob-83741, se rok za oddajo ponudb poda-
ljšuje v skladu s 25. členom ZJN-1.

1. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: novi rok za predložitev po-
nudb je do 20. 1. 2003 do 9. ure. Ponud-
be se lahko predloži po pošti na naslov:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v odsek za javna naročila Javne-

ga podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, II. nadstropje,
soba 211.

2. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 2003 ob
11.30, na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 001/03 Ob-85487
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava inv. te-
hnične dokumentacije za preslikavo na
mikrofilm.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 27. 2. 2003
do 17. 2. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 15.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155-7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do 8.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 2.
2003 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih
ponudnikom za izdelavo ponudbe.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 247

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, je ekonom-
sko najugodnejša ponudba:

Ponudbe bo ocenila strokovna komisija
naročnika po naslednjih merilih:

1. cena ponudbe – 0-50 točk,
2. reference ponudnikov (s področja pri-

prave dokumentacije) – 0-15 točk,
3. reference ponudnikov (s področja

programske opreme) – 0-6 točk,
4. kakovost poslovanja – 0-8 točk.
Izbrana bo ekonomsko najugodnejša po-

nudba z največ točkami.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 6. 1. 2003.
Direkcija RS za ceste

Št. 002/03 Ob-85488
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: priprava osnutkov meseč-
nih in letnih dovoljenj ter ostale doku-
mentacije za izredne prevoze v doma-
čem in mednarodnem prometu.

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

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 14 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 15.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155-7141998.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 2. 2003 do
9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 2.
2003 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Na-
vodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 22513/03 Ob-85538
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: priprava projekta
racionalizacije nabave blaga, gradenj in
storitev za potrebe posrednih in nepo-
srednih uporabnikov proračuna; storitev
raziskave in razvoja (8. kategorija priloge
I A zakona o javnih naročilih).

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

5. Kraj izvedbe: izvajalec bo izvrševal
pogodbo na celotnem področju Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je
po sklenitvi pogodbe, predvidoma mesec
marec 2003, dokončanje del pa v roku 12
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prežihova 4,
1502 Ljubljana, Finančna služba, II. nad-
stropje, soba 204, Vesna Zupančič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
med 9. in 15. uro, oziroma prejeti po elek-
tronski pošti. Za prejem oziroma dvig doku-
mentacije je potrebno poslati ali prinesti pi-
sno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe,
naslova, št. telefona, št. telefaksa in elek-
tronskega naslova.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Preži-
hova 4, 1502 Ljubljana, Finančna služba,
II. nadstropje, soba 204.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 2. 2003 ob 12.15, v poslovnih
prostorih ministrstva na Prežihovi 4, sejna
soba (kletni prostori).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo poravnal obveznosti v dveh delih, in
sicer po potrjeni posamezni fazi. Rok plači-
la je 30 dni po uradnem prejemu računa, ki
se izstavi po s strani naročnika potrjenem
projektu, predplačil ni.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 30. 5. 2003, predvideni da-
tum odločitve je 18. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 115 z
dne 27. 12. 2002, Ob-84367.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Ministrstvo za finance

Št. 03/02 Ob-85582
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Krško -Leskovec.
2. Naslov naročnika: Ulica Staneta Ža-

garja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, tele-
faks 07/49-05-161, e-mail: vdc@najdi.net,
tel. 07/49-05-160.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in raz-
delitev malic (topli obrok) za varovance
v enoti: VDC Leskovec pri Krškem, v enoti
VDC Sevnica, v enoti VDC Brežice in pri-
prava in razdelitev zajtrka, kosila in večerje
za varovance v Stanovanjski skupnosti Le-
skovec pri Krškem.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ocenjena vrednost naročila za leto
2003 znaša:

– za enoto Leskovec pri Krškem
8,140.000 SIT,

– za enoto Sevnico 4,500.000 SIT,
– za enoto Brežice 2,081.000 SIT in za
– Stanovanjsko skupnost Leskovec pri

Krškem 2,379.000 SIT.
Način valorizacije cene je določen v raz-

pisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe priprave in

razdelitve toplih obrokov za enoto VDC Le-
skovec pri Krškem, Ulica Staneta Žagarja
4, 8273 Leskovec pri Krškem mora ponu-
dnik pripraviti in razdeliti tople obroke malic
v svojih prostorih, (za ca. 47 oseb, vse de-
lovne dni v letu):

– za enoto VDC Sevnica, Cankarjeva 1,
8290 Sevnica mora ponudnik pripraviti in
razdeliti tople obroke malic v svojih prosto-
rih, (za ca. 26 oseb, vse delovne dni v letu),

– za enoto VDC Brežice, Trg Izgnancev
12a, 8250 Brežice mora ponudnik pripravi-
ti in razdelititi tople obroke malic v svojih
prostorih, (za ca. 12 oseb, vse delovne dni
v letu),

– za Stanovanjsko skupnost Leskovec
pri Krškem, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273
Leskovec pri Krškem mora ponudnik za-
gotavljati pripravo in razdelitev zajtrka, ko-
sila in večerje v svojih prostorih (za ca. 8
oseb - tudi ob nedeljah in praznikih ter
dela prostih dni).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudnik lahko odda ponudbo ločeno za
enoto VDC Leskovec pri Krškem, enoto
VDC Sevnica, enoto VDC Brežice in Stano-
vanjsko skupnost Leskovec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. 3. 2003.
Javni razpis velja za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Varstveno
delovni center Krško-Leskovec, Ulica Sta-
neta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Kr-
škem, vodja javnega naročila Stanka Be-
dnaršek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
20. 1. 2003 do petka 14. 2. 2003 vsak
delovni dan od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT. V
znesek  ni  vključen  DDV.  Ponudniki  mo-
rajo  znesek  nakazati  na  TR  naročnika
št. 01100-6030308643,davčna številka
90278445.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti na naslov naročnika do vključno petka
14. 2. 2003 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Varstveno delovni center Kr-
ško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4,
8273 Leskovec pri Krškem. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“ne odpiraj-ponudba“ in s številko objave
tega javnega razpisa z navedbo predmeta
javnega razpisa. Na hrbtni strani kuverte mo-
ra biti označena firma, sedež, telefonska
številka in številka faksa pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
14. 2. 2003 ob 9. uri v prostorih uprave
VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagar-
ja 4, Leskovec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bianco menico za re-
snost ponudbe:

– za enoto Leskovec pri Krškem v višini
840.000 SIT (10% od vrednosti ponudbe);

– za enoto Sevnico v višini 450.000 SIT
(10% od vrednosti ponudbe);

– za enoto Brežice v višini 200.000 SIT
(10% od vrednosti ponudbe);

– za enoto Stanovanjsko skupnost Le-
skovec pri Krškem v višini 230.000 SIT
(10% od vrednosti ponudbe).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti po-
nudbe. Naročnik nudi 45-dnevni rok plačila
od dneva prejema fakture. Podrobnejši po-
goji financiranja plačila so opredeljeni v vzor-
cu pogodbe, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti listinska dokazila, ki morajo biti razvršče-
na po označenih in oštevilčenih ovojih skla-
dno z navodili, določenimi v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila oziroma sto-
ritev je določena z zakonom o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 1/95) in Pravilnikom o
minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki oprav-
ljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list
RS, št. 34/95).

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

ritve: naročilo je urejeno s pogodbo o finan-
ciranju izvajanja socialno-varstvenih storitev
za leto 2003, št. 461-14-010/03.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora predložiti obrazec o kvalifikacij-
ski strukturi osebja, ki bo sodelovalo pri
izvedbi razpisanega javnega naročila.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 3. 2003. Naročnik bo odločitev o
sprejemu ponudbe sprejel do 20. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja končna cena toplega obroka za
posamezno enoto v povezavi s kvaliteto, od-
daljenosti od posamezne enote in dostopa
za invalide na vozičkih.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nepopolne in prepozne ponudbe bo-
do izločene.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Varstveno delovni center
Krško-Leskovec

Št. 003/2003 Ob-85710
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. Krško, Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-22-888.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba sanacije
streh na IB-115 in IB-123 v NE Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možno je ponuditi samo celoten razpi-
san obseg.

5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj, junij 2003 -
Remont 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava - lokal-
na nabava - Vlasta Kozole (soba 202), tel.
07/48-02-489.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Krško, Vrbina 12, 8270 Krško (na-
ročnikova pošta - soba 235 ali po pošti).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2003 ob 9. uri v NE Krško
(soba 223).

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 120 dni od opravljene storitve; zakonske
zamudne obresti, zmanjšane za 40%.

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:

1. v celoti upoštevanje in sprejetje vzor-
ca pogodbe,

2. v celoti upoštevanje in sprejetje za-
htev v tehnični specifikaciji,

3. v celoti upoštevanje in sprejetje Splo-
šnih pogojev za izvajanje remontnih del in
ostalih storitev, Rev. 16.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 4. 2003, predvideni datum odločitve
15. 3. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: 30% -
usposobljenost in razpoložljivost dokumen-
tacije za delo, 10% - ustreznost programa
zagotovitve kvalitete, 30% - reference in
30% - cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-85720
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD, PZI
in PZR projektne dokumentacije za ce-
stninski postaji Vodice in Vogrsko.

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

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

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

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

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

slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 1.27, kon-
taktna oseba je Marjana Logar, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206. Stro-
kovne informacije posreduje Alenka Muhič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, tel. 01/30-68-247,
faks 01/30-68-224.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC oziroma z virmanom
na TRR št. 02923-0014562265 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za
državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 2. 2003 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 2.
2003 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 1.18.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 864.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 8. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 4. 4. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
10. 1. 2003.

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

Št. 267/02 Ob-85737
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov učencev OŠ občine Brežice za ob-
dobje od 1. 3. 2003 do 28. 2. 2007 –
sklic I A2.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Brežice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v času od 1. 3.
2003 do 28. 2. 2007.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti: Anica Hribar (tel.
07/49-91-540, 040/201-890, e-mail: ani-
ca.hribar@brezice.si), Vilma Zupančič (tel.
07/49-91-546, e-mail: vilma.zupan-
cic@brezice.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času od 20. 1.
2003 do 3. 2. 2003 med 8. in 14. uro.

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

9. (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: Občina Brežice, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice oziroma sprejemna pi-
sarna občine – soba št. 22.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 2. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
občine.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 10. 4. 2003, predvideni datum odloči-
tve: 14. 2. 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– druge ugodnosti (v razpisni dokumen-

taciji) 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 1. 2003.
Občina Brežice

Št. 040801/2003 Ob-85750
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Celju.
2. Naslov naročnika: Prešernova 22,

3000 Celje, faks 03/42-75-173, tel.
03/42-75-104.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb in dobava sanitarnega in čistilne-
ga materiala.

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

5. Kraj izvedbe: Višje, Okrožno, Okraj-
no sodišče v Celju ter Okrožno državno to-
žilstvo v Celju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje enega
leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Celju, Urad predsednika – kontaktna
oseba Ana Bukvič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovnik
med 8. in 15. uro v Uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Celju.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 31. 1.
2003 do 12. ure. Pošiljke oddane tega dne
priporočeno na pošti se štejejo za pravoča-
sno oddane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodiče v Celju, Pre-
šernova 22, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 2. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
222/II Okrožnega sodišča v Celju. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri
odpiranju javnih ponud, se morajo izkazati s
pismenim poblastilom.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finanč-
na zavarovanja ne bodo zahtevana.

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

nik bo storitev, ki je predmet razpisa, plačal
v 30 dneh po prejemu računa.

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

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

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

(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: 30 dni od odpiranja
ponudb, 6. 3. 2003.

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

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Celju

Št. 32/03 Ob-85753
1. Naročnik: Narodni muzej Slovenije.
2. Naslov naročnika: Prešernova 20,

Ljubljana, faks 01/241-44-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije (PGD, PZI) za preno-
vo kletnih prostorov Narodnega muzeja
Slovenije.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del po
podpisu pogodbe, zaključek po terminskem
planu ponudnika, najkasneje pa 60 delov-
nih dni od dneva podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Narodni muzej
Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana, Miro
Vute.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi v ponedeljek, sredo in petek od 10. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na račun št.
01100-6030376737.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Narodni muzej Slovenije, Pre-
šernova 20, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2003 ob 13. uri v Narodnem
muzeju Slovenije, Prešernova 20, Ljub-
ljana.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 27. 4. 2003, 10. 3 2003.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno izdelane pro-

jektne dokumentacije v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe – skupaj največ 23
točk,

3. finančna sposobnost ponudnika – 4
točke,

4. izkušnje odgovornega vodje projekta:
– na objektih visokih gradenj – do 6

točk,
– na objektih nepremične kulturne dedi-

ščine – do 6 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Miro Vute, tel. 01/241-44-08.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 1. 2003.
Narodni muzej Slovenije

Št. 403-4/2003-21303 Ob-85781
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 78, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-215,
faks 04/58-69-273.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: varovanje – izva-
janje fizičnega varovanja parkirišča za
tovorna vozila na Spodnjem Plavžu, na
Jesenicah in pobiranje parkirnine – Pri-
loga 1 B – storitve: 23.

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

5. Kraj izvedbe: parkirišče za tovorna
vozila Jesenice, Spodnji Plavž.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 3. 3. 2003
do 31. 3. 2004, z možnostjo podaljšanja
do 31. 3. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Jesenice, Komunalna direkci-
ja, razpisno dokumentacijo se lahko zahte-
va od Stanke Trifoni, dodatne informacije
od Tomaža Vidmarja, univ. dipl. org., tel.
04/58-69-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 2003
do 17. 2. 2003.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
12.000 SIT (z DDV), na enotni zakladniški
račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593 Občina Jesenice,
sklic: 18 75400 713007. Potrebno je pre-
dložiti tudi kopijo potrdila DURS-a, da je
ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 2. 2003,
od 11. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 2. 2003, ob 11.15, v konferen-
čni sobi Občine Jesenice, Cesta maršala
Tita 78, I. nadstropje, Jesenice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

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

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

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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba: 26. 4. 2003 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 2.
2003.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Občina Jesenice

Št. 363-04-1/2002 43/02 Ob-85796
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vla-

de Republike Slovenije po pooblastilih or-
ganov.

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 poslovnih prostorov državnih orga-
nov na različnih lokacijah.

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

II. sklop: izvajanje dnevnega čiščenja
na lokaciji-objektih Prešernova 25 in Šubi-
čeva 11,

III. sklop: izvajanje dnevnega čiščenja na
lokaciji-objektih Langusova 4, Tržaška 21
in Tržaška 19a.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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 potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 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 ponudb:
17. 2. 2003 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
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 Zako-
na o javnih naročilih: iz razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 5. 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 – 3 točke ter prisotnost
SIST EN ISO certifikata 9000 za dejavnost
čiščenja – 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: Tamara Surina, tel. 01/478-18-36
ter pisna vprašanja na naslov naročnika.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 110-112 z dne
20. 12. 2002, Ob-83873.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 02/03 Ob-85549
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica

27, 2000 Maribor, tel. N.C. 02/250-61-00
ali 02/250-61-14, faks 02/250-62-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: letna do-
bava električne energije.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ne.

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

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo dodatne informacije: SNG Tehnika,
Drago Prosnik, GSM 041/419-254.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 7 dni od datuma
objave.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 2. 2002 do 14. ure.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): po razpisni do-
kumentaciji.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 25. 2. 2003 in 28. 2. 2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbira kandidatov za 3 leta, ponovi-
tev neuspelega razpisa Uradni list RS, št.
106 z dne 6. 12. 2002, Ob-82964.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Slovensko narodno gledališče
Maribor

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

Ob-85141
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

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

ve: 27 kontejnerjev (od 7 do 30 m3) za
zbiranje nenevarnih odpadkov in 24
kontejnerjev (od 0,5 do 1 m3) za zbira-
nje nevarnih odpadkov v zbirnem cen-
tru za ločeno zbiranje odpadkov Zarica.
Kraj dobave: Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60, rok dobave 25,
garancija 10, plačilni pogoji 5; izbran je bil
ponudnik, ki je po opravljenem točkovanju
zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum, podjetje za
razvoj in prodajo komunalne opreme,
d.o.o., Mala ulica 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,240.000
SIT.

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

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

be: 15,916.639 SIT, 14,240.000 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: 7. 1. 2003.
Komunala Kranj, javno podjetje,

d.o.o.

Št.1-02-8 Ob-85456
1. Naročnik: Kemijski inštitut.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 64 enakih računalnikov in dodatna
oprema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: stroški lastništva opreme in
dosedanje izkušnje pri poslovanju.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mlacom d.o.o., Dreni-
kova 36, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,932.688
SIT.

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

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

be: 33,513.669 SIT, 20,927.594 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: 7. 1. 2003.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-85460
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Jen-

ka Kranj.
2. Naslov naročnika: Ulica XXXI. divizije

7 A, 4000 Kranj, telefaks 04/202-71-20,
telefaks 04/202-63-80.

3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije
7A, 4000 Kranj, glede na potrebe pa tudi:
Podružnična šola Center, Komenskega uli-
ca 2, 4000 Kranj, Podružnična šola Prim-
skovo, Zadružna ulica 11, 4000 Kranj, Po-
družnična šola Goriče, Goriče 1, 4204 Gol-
nik, Podružnična šola Trstenik, Trstenik 39,
4204 Golnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, plačilni pogoji 5. točk,
lastna proizvodnja do 2 točki, odzivni čas
za interventna naročila do 2 točki.

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

1. sklop: meso in mesni izdelki:
1/1 Jurmes Trgovina d.o.o., Cesta Leo-

na Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
2/1 Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta

10, 2250 Ptuj,
3/1 Mesarija Gregorc, Franc Gregorc

s.p., Golniška cesta 102, 4000 Kranj;
2. sklop: ribe:
1/2 Mariva, marikultura d.o.o. Portorož,

Liminjanska 111, 6320 Portorož,
2/2 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

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., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana;
4. sklop: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
1/4 Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge

69, 1312 Videm Dobrepolje,
2/4 Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce;
5. sklop: žito in mlevski izdelki:
1/5 Žito d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana,
2/5 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
3/5 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola;
6. sklop: sadnje, zelenjava in stročnice:
1/6 Sipic d.o.o., Koprska 94, 1000

Ljubljana,
2/6 Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo,
3/6 Tuti-Fruti Naklo d.o.o., Glavna ce-

sta 28, 4202 Naklo,
7. sklop: konzervirani izdelki:
1/7 Osem d.o.o. Grosuplje, 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 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
2/8 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi:
1/9 Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva

cesta 54, 4220 Škofja Loka,
2/9 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče;
10. sklop: olja in izdelki: Mercator Go-

renjska d.d., Kidričeva cesta 54, 4220
Škofja Loka;

11. sklop: ostalo prehrambeno blago:
1/11 Živila Kranj d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo,
2/11 Mercator Gorenjska d.d., Kidriče-

va cesta 54, 4220 Škofja Loka,
3/11 Droga d.d., Industrijska cesta 21,

6310 Izola,
4/11 Kolinska d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
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1/1 – 16,880.820 SIT,
2/1 – 2,341.836 SIT,
3/1 – 20,581.260 SIT;
2. sklop:
1/2 – 813.880,20 SIT,
2/2 – 916.477,80 SIT;
3. sklop:
1/3 – 4,799.342,07 SIT,
2/3 – 5,190.249,79 SIT;
4. sklop:
1/4 – 18,081.625,60 SIT,
2/4 – 18,445.100 SIT;
5. sklop:
1/5 – 1,196.520 SIT,
2/5 – 1,034.054,91 SIT,
3/5 – 500.055,48 SIT;
6. sklop:
1/6 – 6,447.538,80 SIT,
2/6 – 7,681.528,75 SIT,
3/6 – 8,212.356,80 SIT,
7. sklop:
1/7 – 787.775 SIT,
2/7 – 3,814.828,70 SIT,
3/7 – 3,999.658,61 SIT;
8. sklop:
1/8 – 954.105,60 SIT,
2/8 – 807.045,88 SIT;
9. sklop:
1/9 – 3,071.189,61 SIT,
2/9 – 2,309.792 SIT;
10. sklop: 919.139,67 SIT,
11. sklop:
1/11 – 5,020.356,85 SIT,
2/11 – 5,120.377,77 SIT,
3/11 – 1,725.980,47 SIT,
4/11 – 3,001.562,66 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 22,294.471,50 SIT, 2,194.967

SIT;
2. sklop: 1,298.012,49 SIT, 813.880,20

SIT,
3. sklop: 5,775.444,08 SIT,

3,978.605,10 SIT,
4. sklop: 21,745.860 SIT, 18,081.625,60

SIT,
5. sklop: 2,196.928,72 SIT, 93.971,42

SIT,
6. sklop: 8,212.356,80 SIT, 188.573 SIT,
7. sklop: 4,247.451,98 SIT, 390.600 SIT,
8. sklop: 1,532.979,47 SIT, 807.045,88

SIT,
9. sklop: 3,071.189,61 SIT, 236.155,27

SIT,
10. sklop: 1,144.518,76 SIT, 919.139,67

SIT,
11. sklop: 5,264.929,95 SIT, 260.400

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.
Ker je naročnik za dobavo živil po posa-
meznih sklopih izbral več pogodbenih do-
baviteljev se je v pogodbah obvezal, da bo-
do 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: 7. 1. 2003.

Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Št. 1-27/03 Ob-85462
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Fran-

ca Ambrožiča Postojna.
2. Naslov naročnika: Prečna ulica 2,

6230 Postojna, faks 05/726-26-81, tel.
05/726-54-01.

3. Datum izbire: 10. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski potrošni material.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Profarmakon International d.o.o., Pre-

radovičeva ul. 20/a, 2000 Maribor,
– Combic d.o.o., Podnanos 70, 5272

Podnanos,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– 5,649.010,57 SIT,
– 8,280.218,19 SIT,
– 9,387.408,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 11,108.127,70 SIT, 5,649.010,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 86 z dne 11. 10. 2002, Ob-78843.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zdravstveni dom dr. Franca
Ambrožiča

Postojna

Št. 402-2/01-252 Ob-85464
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-

neta 1, 2501 Maribor, tel. 02/22-01-802.
3. Datum izbire: 12. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni pisarniški in računalniški
material, okvirne količine po predračunu,
fco lokacije naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbrani ponu-
dnik je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Bi-
rooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost 12,500.000 SIT brez DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,713.974,30 SIT, 9,987.281.17 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 16. 11. 2001, Št.
402-2/01-252.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Upravna enota Maribor

Št. 33/12-61 Ob-85474
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, fco
Splošna bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – KZ
Laško,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – Kme-
tijska zadruga Laško,

c) v skupini C: zmrznjena živila, pod-
skupini 1: zelenjava in sadje – Brumec-Ru-
čigaj,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 2: zmrznjene ribe – Brumec-Ručigaj,

e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 3: zmrznjena jedila – Žito Ljubljana,

e) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 1: žitarice in mlevski iz-
delki – Era Velenje,

f) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – Žito Ljub-
ljana,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – Fructal Aj-
dovščina,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 4: vloženo sadje, zele-
njava in marmelade – Era Velenje,

i) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe -
Kolinska Ljubljana,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – Kolinska Ljubljana,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki – Kolinska
Ljubljana,

l) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – Era
Velenje,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 9: sveža jajca – KZ La-
ško,

n) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – Mercator
Ljubljana,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – Mercator Ljub-
ljana,

p) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– Žito Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,663.404,97 SIT,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa –
1,852.912,95 SIT,
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c) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 1: zelenjava in sadje – 803.035,60 SIT,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 2: zmrznjene ribe – 118.156,50 SIT,

e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 3: zmrznjena jedila – 724.859 SIT,

f) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 331.678,15 SIT,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine –
185.437,50 SIT,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 532.536,62
SIT,

i) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 566.773,53 SIT,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe -
420.481,41 SIT,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – 188.364,30 SIT,

l) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki –
400.873,85 SIT,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
1,888.851,13 SIT,

n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – 169.915
SIT,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – 502.095
SIT,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 1,256.910 SIT,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,433.255 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz

mesa, v podskupini 1: sveže meso – 3,
b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – 2,
c) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-

pini 1: zelenjava in sadje – 3,
d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-

pini 2: zmrznjene ribe – 3,
e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-

pini 3: zmrznjena jedila – 2,
f) v skupini D: splošno prehrambeno

blago, podskupini 1: žitarice in mlevski iz-
delki – 5,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 5,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 4,

i) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 4: vloženo sadje, zelenjava
in marmelade – 4,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe – 4,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – 4,

l) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki – 4,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – 3,

n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – 2,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – 3,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 3,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
5,041.996,80 SIT, 4,663.404,97 SIT,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa –
2,008.420,25 SIT, 1,852.912,95 SIT,

c) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 1: zelenjava in sadje – 942.225,50
SIT, 803.035,60 SIT,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 2: zmrznjene ribe – 166.332 SIT,
118.156,50 SIT,

e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 3: zmrznjena jedila – 1,160.959,99 SIT,
724.859 SIT,

f) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 391.137,58 SIT, 331.678,15 SIT,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine –
276.728,43 SIT, 185.437,50 SIT,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 694.626,52
SIT, 532.536,64 SIT,

i) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 4: vloženo sadje zele-
njava in marmelade – 653.235,02 SIT,
566.773,53 SIT,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
448.874,51 SIT, 420.481,41 SIT,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – 205.691,20 SIT,
188.364,30 SIT,

l) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki –
438.865,12 SIT, 400.873,85 SIT,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
1,958.553,92 SIT, 1,888.851,13 SIT,

n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – 212.500
SIT, 169.915 SIT,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – 662.105
SIT, 502.095 SIT,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 1,501.697,50
SIT, 1,256.910 SIT,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,534.033,37 SIT, 1,433.255 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43850.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/14-54 Ob-85465
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna sredstva, material za osebno

higieno, PE material in tekstilni izdelki,
fco Splošna bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

a) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 1: čistilna sredstva: Vafra Commerce,

b) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 2: pripomočki za čiščenje: Vafra Com-
merce Griže,

c) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 3: Ostali pripomočki: Vafra Commerce
Griže,

d) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 4: Ostali material: Sava trade Ljubljana,

e) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 1: material za osebno higie-
no: Vafra Commerce Griže,

f) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 2: papirnati izdelki: Sava tra-
de Ljubljana,

g) v skupini C: PE material: Vafra Com-
merce Griže,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, podsku-
pini 1: delovna obleka: Sanolabor d.d. Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

a) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 1: čistilna sredstva: 928.944,09 SIT,

b) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 2: pripomočki za čiščenje: 157.748,40
SIT,

c) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 3: ostali pripomočki: 138.513,60
SIT,

d) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 4: ostali material:75.561 SIT,

e) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 1: material za osebno higie-
no: 254.087,53 SIT,

f) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 2: papirnati izdelki:
925.691,45 SIT,

g) v skupini C: PE material: 1,264.256,60
SIT,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, podsku-
pini 1: delovna obleka: 1,427.479,65 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-

pini 1: čistilna sredstva: 3,
b) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-

pini 2: pripomočki za čiščenje: 4,
c) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-

pini 3: ostali pripomočki: 3,
d) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-

pini 4: ostali material: 3,
e) v skupini B: material za osebno higie-

no, podskupini 1: material za osebno higie-
no: 2,

f) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 2: papirnati izdelki: 3,

g) v skupini C: PE material: 2,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, podsku-

pini 1: delovna obleka: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-

pini 1: čistilna sredstva: 1,515.864,90 SIT,
928.944,09 SIT,
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b) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 2: pripomočki za čiščenje: 282.919,83
SIT, 157.748,40 SIT

c) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 3: Ostali pripomočki: 186.345,03 SIT,
138.513,60 SIT,

d) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 4: ostali material: 109.872 SIT, 75.561
SIT,

e) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 1: material za osebno higie-
no: 288.035,82 SIT, 254.087,53 SIT,

f) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 2: papirnati izdelki:
1,129.605 SIT, 925.691,45 SIT,

g) v skupini C: PE material: 1,295.748
SIT, 1,264.256,60 SIT,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, pod-
skupini 1: delovna obleka: 1,489.140
1,427.479,65 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55235 in po-
pravek Uradni list RS, št. 76 z dne 28. 9.
2001, Ob-55631.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/13-43 Ob-85485
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 5. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, fco Splošna bolni-
šnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

a) za pisarniški material: Piramida d.o.o.,
Polje 10, Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev) : 2,111.310,43 SIT.

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

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

be: 2,344.535,82 SIT, 2,111.310,43 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, Ob-55237.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

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

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-85486
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.

3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava opreme za Osnovno šolo
Šmarje.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gonzaga-Pro d.o.o.,
Cesta 25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
10,971.325,58 SIT.

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

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

be: 13,071.655,20 SIT, 10,971.325,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ena ponudba je bila nepravilna.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 1. 2003.
Mestna občina Koper

Ob-85490
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup kardio materiala po sklopih:
1. sklop: srčni spodbujevalniki SSI A,
2. sklop: srčni spodbujevalniki SSI B,
3. sklop: srčni spodbujevalniki SSIR A,
4. sklop: srčni spodbujevalniki SSIR B,
5. sklop: srčni spodbujevalniki VDDR in

VDD elektrode,
6. sklop: srčni spodbujevalniki DDD,
7. sklop: srčni spodbujevalniki DDDR,
8. sklop: ravne elektrode (atrijske/ven-

trikularne) s pasivno fiksacijo,
9. sklop: ravne elektrode (atrijske/ven-

trikularne) z aktivno fiksacijo,
10. sklop: atrijske “J“ elektrode,
11. sklop: aortne zaklopke z nepoveča-

nim ustjem,
12. sklop: aortne zaklopke s povečanim

ustjem,
13. sklop: mitralne zaklopke,
14. sklop: grafti z vgrajenimi aortnimi za-

klopkami.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili za izbor sta bili v vseh
14. sklopih dve, in sicer:

1. ponudbena cena 90% in
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-

ročila 10%.
Naročnik ni opravil izbora v naslednjih

sklopih:
– sklop 3: srčni spodbujevalniki SSIR A,
– sklop 5: srčni spodbujevalniki VDDR

in VDD elektrode,
– sklop 12: aortne zaklopke s poveča-

nim ustjem,
– sklop 14: grafti z vgrajenimi aortnimi

zaklopkami.
V navedenih sklopih se izbor ni opravil,

ker v skladu s 76. členom ZJN-1 po pregle-
du naročniku nista ostali dve pravilni in sa-
mostojni ponudbi.

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

predmetnega javnega naročila je bil izbor
opravljen, in sicer:

– za 1., 2., 4.in 10. sklop je naročilo
dodeljeno ponudniku Salus,d.d., Mašera
Spasičeva ulica 10, Ljubljana;

– za 6. sklop je bilo naročilo dodeljeno
ponudniku PRO-GEM,d.o.o., Cesta na Br-
do 49, Ljubljana,

– za 7. in 9. sklop je bilo naročilo dode-
ljeno ponudniku Emporio Medical, d.o.o.,
Prešernova 5, Ljubljana,

– za 8. in 13. sklop je bilo naročilo do-
deljeno ponudniku Cardio Medical, d.o.o.,
Ulica Bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana,

– za 11. sklop pa je bilo naročilo odda-
no ponudniku Auremniana,d.o.o., Partizan-
ska pot 102, Sežana.

V navedenih sklopih je bila izbira in s
tem naročilo oddano ponudniku, ki je v po-
sameznem sklopu prejel najvišje število točk
na podlagi ocenjevanja po obeh merilih za
izbor.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih izbranih sklopih (vse vrednosti so v SIT
z vključenim DDV):

1. sklop: 3,685.457,20 SIT,
2. sklop: 3,597.708,37 SIT,
4. sklop: 17,626.567,98 SIT,
6. sklop: 6,180.937,73 SIT,
7. sklop: 53,707.500 SIT,
8. sklop: 13,230.000 SIT,
9. sklop: 1,041.600 SIT,
10. sklop: 5,248.360,04 SIT,
11. sklop: 16,334.679,34 SIT,
13. sklop: 40,950.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po posa-

meznih sklopih:
1. sklop: 5 ponudb,
2. sklop: 5 ponudb,
3. sklop: 3 ponudbe,
4. sklop: 5 ponudb,
5. sklop: 5 ponudb,
6. sklop: 5 ponudb,
7. sklop: 6 ponudb,
8. sklop: 6 ponudb,
9. sklop: 6 ponudb,
10. sklop: 6 ponudb,
11. sklop: 4 ponudbe,
12. sklop: 4 ponudbe,
13. sklop: 4 ponudbe,
14. sklop: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (vse vrednosti so v SIT z vključenim
DDV)

1. sklop: 9,005.500 SIT, 3,500.000 SIT,
2. sklop: 9,005.500 SIT, 3,500.000 SIT,
4. sklop: 38,929.800 SIT, 17,626.567,98

SIT,
6. sklop: 11,935.000 SIT, 6,180.937,73

SIT,
7. sklop: 104,311.900 SIT, 53,707.500

SIT,
8. sklop: 25,678.695 SIT, 13,230.000

SIT,
9. sklop: 1,746.850 SIT, 1,041.600 SIT,
10. sklop: 9,258.305 SIT, 5,248.360,04

SIT,
11. sklop: 19,194.720 SIT, 14,640.000,05

SIT,
13. sklop: 62,382.840 SIT, 40,950.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 42-43 z dne 17. 5.
2002, Ob-69246.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 01.4-72/11-02 Ob-85491
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jo-

žeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 23-25,

2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinska oprema:
1. teledirigirani rtg aparat s TV digitalno

verigo - 1 kom,
2. ultrazvočni aparat - 1 kom, Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. cena 50 točk,
2. kvaliteta aparature 35 točk,
3. plačilni pogoji 10 točk,
4. servis 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Mevi d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 118,499.349

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 118,499.349 SIT, 110,544.000 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: 8. 1. 2002.
Splošna bolnišnica

dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 30 Ob-85492
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

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

ve: sukcesivna dobava kurilnega olja EL
– ekstra lahko za leto 2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, odzivni čas.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Horizont d.o.o., Vodo-
vodna 30C, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,181.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,606.000 SIT 15,181.000 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: 8. 1. 2003.

Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Št. 9/03 Ob-85493
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.

3. Datum izbire: 6. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup materialov za dializni posto-
pek ON – LINE HEMOFILTRACIJE za po-
trebe Kliničnega centra Ljubljana.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LEK d.d., Prodaja FI,
Področje medicinski pripomočki, Verovško-
va 57, 1526 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 78,879.612,60
SIT z DDV.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 100,996.797 SIT z DDV, 78.879,60
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji na podlagi 2. točke prvega od-
stavka 20. člena ZJN-1 in predhodno pri-
dobljenega mnenja Urada za javna naročila.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Klinični center Ljubljana

Št. 34/02 Ob-85529
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava računalniške opreme - B.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. ponudbena cena s plačilnimi pogoji –

do 70 točk,
2. tehnološka ustreznost računalniške

opreme – do 30 točk;
naročilo je bilo oddano kandidatu, ki je

prejel največje število točk po zgoraj nave-
denih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Perftech d.o.o., Pot
na Lisice 4, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 3,957.362 SIT
(brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5 – 2 ne-
pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 4,494.980 SIT, 3,843.528 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-68913.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8.1. 2003.

Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Ob-85557
1. Naročnik: Osnovna šola neznanih tal-

cev Dravograd.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola ne-

znanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64,
2370 Dravograd, tel. 02/872-08-53, faks
02/872-08-62.

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

bave: vrsta blaga: sukcesivna dobava ži-
vil. Kraj dobave: Osnovna šola neznanih
talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, 2370
Dravograd;

– sklop 1: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 2: meso in mesni izdelki,
– sklop 3: ribe,
– sklop 4: jajca,
– sklop 5: olja,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava,
– sklop 8: sveže sadje,
– sklop 9: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 10: žita, mlevski izdelki in teste-

nine,
– sklop 11: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena: do 40 točk,
– kvaliteta: do 30 točk;
– reference: do 10 točk;
– posebna ugodnost (dodatna ponudba

ugodnosti): do 20 točk.
Utemeljitev izbire: Izbrana je bila ponud-

ba, ki je dosegla najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki: Ljub-

ljanjske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113
Ljubljana (Obrat Maribor),

– sklop 2: meso in mesni izdelki: Me-
sarstvo Smolar, Smolar Janez s.p., Mari-
borska cesta 10, 2370 Dravograd,

– sklop 3: ribe: Mlekarna Celeia, Arja
vas 92, 3301 Petrovče,

– sklop 4: jajca: Kmetija Marije in Mir-
ka Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci,

– sklop 5: olja: Mercator d.d., Dunajska
cesta 107, 1001 Ljubljana,

– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-
nice: Gramis d.d., Noršinska 3, 9000 Mur-
ska Sobota,

– sklop 7: zamrznjena zelenjava: Mle-
karna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– sklop 8: sveže sadje: Gramis d.d.,
Noršinska 3, 9000 Murska Sobota,

– sklop 9: sadni sokovi in drugi sirupi:
Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,

– sklop 10: žita, mlevski izdelki in testeni-
ne: Era d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,

– sklop 11: kruh in pekovsko pecivo:
Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2,
2370 Dravograd,

– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:
Koroška trgovina d.d., Partizanska ulica 2,
2360 Radlje ob Dravi.
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7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:

1,411.073,97 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:

3,302.132,70 SIT,
– sklop 3: ribe: 96.478,50 SIT,
– sklop 4: jajca: 56.945 SIT,
– sklop 5: olja: 221.315 SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice: 415.989 SIT,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava: 69.711

SIT,
– sklop 8: sveže sadje: 300.653,50 SIT,
– sklop 9: sadni sokovi in drugi sirupi:

519.438,33 SIT,
– sklop 10: žita, mlevski izdelki in teste-

nine: 287.042,18 SIT,
– sklop 11: kruh in pekovsko pecivo:

2,301.395,60 SIT,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:

1,892.557,33 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki: 2,
– sklop 2: meso in mesni izdelki: 2,
– sklop 3: ribe: 3,
– sklop 4: jajca: 3,
– sklop 5: olja: 4,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice:5,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava: 4,
– sklop 8: sveže sadje: 5,
– sklop 9: sadni sokovi in drugi sirupi: 4,
– sklop 10: žita, mlevski izdelki in teste-

nine: 2,
– sklop 11: kruh in pekovsko pecivo: 2,
– sklop 12:  ostalo  prehrambeno  bla-

go: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: mleko in mlečni izdelki:

1,412.323,90 SIT; 1,411.073,97 SIT,
– sklop 2: meso in mesni izdelki:

3,302.132,70 SIT; 3,288.085 SIT,
– sklop 3: ribe: 108.326,40 SIT;

94.395 SIT,
– sklop 4: jajca: 87.342,50 SIT; 56.945

SIT,
– sklop 5: olja: 280.651,53 SIT;

221.315 SIT,
– sklop 6: sveža zelenjava in suhe stroč-

nice: 524.400 SIT; 415.989 SIT,
– sklop 7: zamrznjena zelenjava:

79.009,70 SIT; 69.711 SIT,
– sklop 8: sveže sadje: 373.457 SIT;

300.653,50 SIT,
– sklop 9: sadni sokovi in drugi sirupi:

583.965,35 SIT; 519.438,33 SIT,
– sklop 10: žita, mlevski izdelki in teste-

nine: 317.991,14 SIT; 287.042,18 SIT,
– sklop 11: kruh in pekovsko pecivo:

2,586.943,30 SIT; 2,301.395,60 SIT,
– sklop 12: ostalo prehrambeno blago:

2,682.261,14 SIT; 1,821.602,70 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: 7. 1. 2003.
Osnovna šola neznanih

talcev Dravograd

Št. 663-05-003/02-83 Ob-85583
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelki, vsebovani v zavitkih za novo-
rojenca; ocenjeno število zavitkov je 8.000
kosov/leto; območje Republike Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena izdelkov iz ob-
vezne vsebine po posameznih vrstah zavit-
kov in stroški storitev, ločeno prikazani po
posameznih vrstah zavitkov.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Recinko, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ro-
ška cesta 64, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vre-
dnost je 400,000.000 SIT/leto.

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: naročilo ni bilo oddano po sklopih.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63 z dne 19. 7. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 25. 1.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 713/9 Ob-85585
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 7. 1. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava energetskega
transformatorja 400/110 kV, 300 MVA
za objekt RTP 400/220/110 kV Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku. Merila: skupna po-
nudbena cena 67%, plačilni pogoji 3%, po-
zitivne reference proizvajalca za enote iste-
ga reda moči in napetosti v zadnjih 10 letih
22%, priloženi atesti tipskih in posebnih pre-
izkusov enakega tipa transformatorja 8%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 572,762.640
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 530,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 573,001.568,40 SIT, 524,490.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 85 z dne 4. 11. 2002.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 34 z dne 6. 5.
2002, Ob-68451.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 461/01 Ob-85630
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Ul. Mirka Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 23. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža scannerjev in ti-
skalnikov in programske opreme.

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

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

– Unistar LC, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana – za 1. sklop: scannerji in
tiskalniki in

– SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljub-
ljana – za 2. sklop: programska oprema.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 5,317.869,23 SIT,
2. sklop: 11,876.874 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop – 5,959.872 SIT, 5,317.869,23

SIT,
2. sklop – 12,313.472,80 SIT,

11,876.874 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46157.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 853-32/33-2003 Ob-85632
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A,

1430 Hrastnik, tel. 03/565-41-00, telefaks
03/565-41-10; e-mail: hrastnik@ssz-slo.si.

3. Datum izbire: 29. 11. 2002 in 16. 12.
2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: živila in material za prehrano; kraj
dobave: naslov naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbe za posamezno skupino oziroma pod-
skupino ob 100% pokritosti po vrsti in koli-
čini blaga.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– ERA, d.d., Prešernova 10, Velenje, za
skupine: A1, A3, G;

– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljublja-
na, za skupine: A2, E, F;

– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55
- Loka, Mengeš, za skupino: A4, B3;

– Mesni diskont Vidmar, s.p., Trg bor-
cev NOB 2, Dol pri Hrastniku, za skupino:
B1;

– Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmar-
tno pri Litiji, za skupino: B4;
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– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10,
Ptuj, za skupino: B2;

– Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-
čeva 2, Laško, za skupino: B5;

– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrov-
če, za skupino: C;

– Žito d.d., Šmartinska cesta 154, Ljub-
ljana, za skupini: D1, D2;

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, Škofljica, za skupino: D3.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A1: 1,688.911 SIT;
– skupina A2: 2,247.250 SIT;
– skupina A3: 1,231.304,80 SIT;
– skupina A4: 824.823,20 SIT;
– skupina B1: 8,272.230 SIT;
– skupina B3: 207.940,25 SIT;
– skupina B4: 1,506.475 SIT;
– skupina B5: 268.500 SIT;
– skupina C: 3,137.301,10 SIT;
– skupina D1: 1,703.470 SIT;
– skupina D2: 726.236 SIT;
– skupina D3: 808.080,10 SIT;
– skupina E: 306.024,70 SIT;
– skupina F: 3,361.424,88 SIT;
– skupina G: 539.526 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A1: 1,919.190 SIT,

1,688.911 SIT,
– skupina A2: 2,451.828,75 SIT,

2,247.250 SIT,
– skupina A3: 1,379.583,48 SIT,

1,231.304,80 SIT,
– skupina A4: 1,042.064,40 SIT,

824.823,20 SIT,
– skupina B1: 9,010.710 SIT,

8,272.230 SIT,
– skupina B2: 3,442.577,80 SIT,

3,442.577,80 SIT,
– skupina B3: 236.690 SIT,

207.940,25 SIT,
– skupina B4: 1,603.480 SIT,

1,506.475 SIT,
– skupina B5: 390.000 SIT, 268.500

SIT,
– skupina C: 3,304.126,10 SIT,

3,137.301,10 SIT,
– skupina D1: 1,915.978,30 SIT,

1,703.470 SIT,
– skupina D2: 814.604,20 SIT,

726.236 SIT,
– skupina D3: 853.190 SIT, 808.080,10

SIT,
– skupina E: 346.036,40 SIT,

306.024,70 SIT,
– skupina F: 3,448.539,83 SIT,

3,361.424,88 SIT,
– skupina G: 539.526 SIT, 539.526

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001; Št.
853-32/6-2001, Ob-57125.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Dom starejših Hrastnik

Št. 10-02/03 Ob-85636
1. Naročnik: Komunala javno podjetje

d.o.o. Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000

Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40.

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

ve: dobava novega in odkup rabljenega
univerzalnega delovnega vozila s pome-
talno nadgradnjo fco Murska Sobota.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena novega vozila 65%,
odkupna cena rabljenega vozila 35%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum d.o.o. Ljublja-
na, Mala ulica 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cena novega
vozila 43,610.400 SIT, odkupna cena sta-
rega vozila 14,193.600 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: (cena novega vozila 45,228.000 SIT,
odkupna cena starega vozila 13,750.000
SIT), (cena novega vozila 43,610.400 SIT,
odkupna cena starega vozila 14,193.600
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: 10. 1. 2003.

Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Ob-85637
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: čistila in sredstva za nego - po
skupinah:

– pralna sredstva za strojno pranje pe-
rila,

– sredstva za strojno pomivanje po-
sode,

– papirna konfekcija,
– čistila za vzdrževanje tal,
– jedilni pribor PVC,
– ostala čistilna sredstva,
– pripomočki za čiščenje,
– sredstva za nego telesa.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
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:

– pralna sredstva za strojno pranje peri-
la - Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4,
2001 Maribor,

– sredstva za strojno pomivanje posode
- Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4,
2001 Maribor,

– papirna konfekcija - MBS d.o.o., Raz-
gled 31, 6330 Piran,

– čistila za vzdrževanje tal - PAN Goslar
d.o.o. Brest 4, 1292 Ig,

– jedilni pribor PVC - MBS d.o.o., Raz-
gled 31, 6330 Piran,

– ostala čistilna sredstva - SURF d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož,

– pripomočki za čiščenje - SURF d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož,

– sredstva za nego telesa - SURF d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost:
– pralna sredstva za strojno pranje peri-

la - 1,399.158,70 SIT,
– sredstva za strojno pomivanje posode

- 971.888 SIT,
– papirna konfekcija - 488.420,22 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal - 578.235,70

SIT,
– jedilni pribor PVC - 429.768 SIT,
– ostala čistilna sredstva - 2,619.514,45

SIT,
– pripomočki za čiščenje - 2,013.674,42

SIT,
– sredstva za nego telesa - 452.487,72

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19 od 4 kan-

didatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– pralna sredstva za strojno pranje peri-

la - 2,042.710,44 SIT, 1,399.158,70 SIT,
– sredstva za strojno pomivanje posode

- 1,421.868,08 SIT, 971.888 SIT,
– papirna konfekcija - 564.026,84 SIT,

488.420,22 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal - 1,339.230

SIT, 578.235,70 SIT,
– jedilni pribor PVC - 574.608 SIT,

429.768 SIT,
– ostala čistilna sredstva - 3,265.506

SIT, 2,619.514,45 SIT,
– pripomočki za čiščenje - 2,868.562

SIT, 2,013.674,42 SIT,
– sredstva za nego telesa - 522.480 SIT,

452.487,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 30-336-110/02 Ob-85645
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 20. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava medicinske-
ga materiala za bolnišnično lekarno na
sedežu  v  Ljubljani  po  skupinah  ple-
nice, rokavice in osebna zaščitna sred-
stva, vrečke za umivanje, obloge za
rane, povoji, izdelki iz gaze; skupina 1
– plenice v okvirni vrednosti 16,950.000
SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merit, d.o.o., Šmartin-
ska 130, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,242.840,40
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,778.455 SIT, 16,242.840,40 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskega
materiala za bolnišnično lekarno na se-
dežu v Ljubljani po skupinah plenice,
rokavice in osebna zaščitna sredstva,
vrečke za umivanje, obloge za rane, po-
voji, izdelki iz gaze; skupina 2 – rokavi-
ce in osebna zaščitna sredstva v okvirni
vrednosti 13,008.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Profarmakon Interna-
tional, d.o.o., Preradovičeva ul. 20/a, Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost: 10,083.240
SIT.

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

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

be: 19,395.061,20 SIT, 10,083.240 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskega
materiala za bolnišnično lekarno na se-
dežu v Ljubljani po skupinah plenice,
rokavice in osebna zaščitna sredstva,
vrečke za umivanje, obloge za rane, po-
voji, izdelki iz gaze; skupina 3 – vrečke
za umivanje v okvirni vrednosti 5,800.000
SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merit, d.o.o., Šmartin-
ska cesta 130, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,965.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,535.000 SIT, 5,965.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskega
materiala za bolnišnično lekarno na se-
dežu v Ljubljani po skupinah plenice,
rokavice in osebna zaščitna sredstva,
vrečke za umivanje, obloge za rane, po-
voji, izdelki iz gaze; skupina 4 – obloge
za rane v okvirni vrednosti 7,180.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Profarmakon Internati-
onal, Preradovičeva ul. 20/a, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,942.990,90
SIT.

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

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

be: 12,237.434,10 SIT, 5,942.990,90 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskega

materiala za bolnišnično lekarno na se-
dežu v Ljubljani po skupinah plenice,
rokavice in osebna zaščitna sredstva,
vrečke za umivanje, obloge za rane, po-
voji, izdelki iz gaze; skupina 5 – povoji v
okvirni vrednosti 2,641.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,405.459,70
SIT.

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

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

be: 2,813.270,30 SIT, 2,405.459,70 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskega
materiala za bolnišnično lekarno na se-
dežu v Ljubljani po skupinah plenice,
rokavice in osebna zaščitna sredstva,
vrečke za umivanje, obloge za rane, po-
voji, izdelki iz gaze; skupina 6 – izdelki
iz gaze v okvirni vrednosti 2,952.000 SIT.

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

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merit, d.o.o., Šmartin-
ska 130, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,148.282 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,900.934,70 SIT, 3,148.282 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: 8. 1. 2003.
Inštitut za rehabilitacijo

Št. 18/02 Ob-85652
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava poltovornega vozila na elek-
trični pogon.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum d.o.o., Mala
ulica 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,290.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Snaga, d.o.o.

Št. 33/8-129 Ob-85702
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

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

ve: medicinski pripomočki, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

a) skupina A – obvezilni material: Sano-
labor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

b) skupina B – medicinski obliži in mate-
rial za nego rane: Profarmakon international
d.o.o., Preradovičeva 20 a, Maribor,

c) skupina C1 – kirurška zaščita: Profar-
makon international d.o.o., Preradovičeva
20 a, Maribor,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Ljubljana,

e) skupina C3 – brizge: Interpart d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 49, Ljubljana,

f) skupina C4 – igle, kanile: Kemofarma-
cija d.d. Ljubljana, Ceste na Brdo 100, Ljub-
ljana,

g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 100, Ljubljana,

h) skupina C6 – medicinska plastika:
Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Br-
do 100, Ljubljana,

i) skupina D – material za oskrbo inkon-
tinence: Profarmakon international d.o.o.,
Preradovičeva 20 a, Maribor,

j) skupina E – rokavice: Kemofarmacija
d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo, Ljubljana,

k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: Medis d.o.o. Brnčičeva 1,
Ljubljana,

l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-
sfuzijo: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 100, Ljubljana,

m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: Medias international d.o.o.
Ljubljana, Leskoškova cesta 9D, Ljubljana,

n) skupina I – šivalni material: Johnson
& Johnson S.E. Podružnica Ljubljana,
Šmartinska c. 140, Ljubljana,

o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
Hibiskus d.o.o, Puhova 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

a) skupina A – obvezilni material:
6,763.220,11 SIT,

b) skupina B – medicinski obliži in mate-
rial za nego rane: 2,286.789,34 SIT,

c) skupina C1 – kirurška zaščita:
5,117.023,20 SIT,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,684.507,36 SIT,
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e) skupina C3 – brizge: 1,288.658 SIT,
f) skupina C4 – igle, kanile:

1,434.943,30 SIT,
g) skupina C5 – material za respiratorne

terapije: 2,692.105,35 SIT,
h) skupina C6 – medicinska plastika:

4,263.453,75 SIT,
i) skupina D – material za oskrbo inkon-

tinence: 3,391.339 SIT,
j) skupina E – rokavice: 2,951.858 SIT,
k) skupina F – sredstva za higieno in

dezinfekcijo: 2,649.324,66 SIT,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-

sfuzijo: 2,793.672,42 SIT,
m) skupina H – material za vakumski

odvzem krvi: 3,567.425,28 SIT,
n) skupina I – šivalni material:

4,888.533,45 SIT,
o) skupina J – osteosintetski material:

naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,933.869,55 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb:
a) skupina A – obvezilni material: 4,
b) skupina B – medicinski obliži in mate-

rial za nego rane: 4,
c) skupina C1 – kirurška zaščita: 6,
d) skupina C2 – material za sterilizacijo: 5,
e) skupina C3 – brizge: 4,
f) skupina C4 – igle, kanile: 5,
g) skupina C5 – material za respiratorne

terapije: 3,
h) skupina C6 – medicinska plastika: 4,
i) skupina D – material za oskrbo inkon-

tinence: 5,
j) skupina E – rokavice: 5,
k) skupina F – sredstva za higieno in

dezinfekcijo: 4,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-

sfuzijo: 4,
m) skupina H – material za vakumski

odvzem krvi: 4,
n) skupina I – šivalni material: 2,
o) skupina J – osteosintetski material: /,
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) skupina A – obvezilni material:

7,665.204,29 SIT, 6,763.220,11 SIT,
b) skupina B – medicinski obliži in mate-

rial za nego rane: 3,393.387,84 SIT,
2,286.839,34 SIT,

c) skupina C1 – kirurška zaščita:
6,468.282,05 SIT, 3,803.695 SIT,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
2,633.461,50 SIT, 1,345.709,93 SIT,

e) skupina C3 – brizge: 1,642.327,25
SIT, 1,288.658 SIT,

f) skupina C4 – igle, kanile:
3,025.625,55 SIT, 1,320.101,05 SIT,

g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 3,227.009,63 SIT, 2,148.720 SIT,

h) skupina C6 – medicinska plastika:
3,779.467,50 SIT, 4,648.150,82 SIT,

i) skupina D – material za oskrbo inkon-
tinence: 5,561.352,90 SIT, 3,391.339 SIT,

j) skupina E – rokavice: 4,278.373 SIT,
2,495.740,50 SIT,

k) skupina F – sredstva za higieno in de-
zinfekcijo: 3,046.458,45 SIT, 2,649.324,66
SIT,

l) skupina G – sistemi za infuzijo in transfu-
zijo: 2,823.276,66 SIT, 2,624.236,57 SIT,

m) skupina H – material za vakumski
odvzem krvi: 4,571.820 SIT, 3,314.354,90
SIT,

n) skupina I – šivalni material:
4,888.533,45 SIT, 4,364.067,94 SIT,

o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
6,527.063,45 SIT, 5,933.869,55 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43850.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/15-53 Ob-85703
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

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

ve: laboratorijski material, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

1. skupina: Testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche:
Adriamed d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,

2. skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model Max M in
Onyx): Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoško-
va 4,

3. skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): Adriamed d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53,

4. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3): Adria-
med d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,

5. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor Bayer: ni bilo dveh ponudb, zato se izbi-
ra ni opravila,

6. skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II: ponovljen postopek, ven-
dar kljub temu ni bilo dveh ponudb,

7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav,

8. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring: Medis
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1,

9. skupina: Reagenti za aplikacijo na apa-
ratu Sysmex firme Behring (Model CA-500):
Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,

10. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: Medis
d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1,

11. skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: IRIS
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8,

12. skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu

Hitachi 911 – firme Roche: Adriamed
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,

13. skupina: Hitri testi za določanje
drog v urinu: Medis d.o.o. Ljubljana, Brn-
čičeva 1,

14. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: Adria-
med d.o.o. Ljubljana, Parmova 53,

15. skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

1. skupina: Testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche:
521.427,91 SIT,

2. skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 1,828.422,72 SIT,

3. skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 807.759,84 SIT,

4. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3):
359.104,48 SIT,

5. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,

6. skupina: Reagenti za delo na elek-
troforeznem sistemu firme Helena Labora-
tories – Cliniscan II: tudi po ponovljenem
postopku ni bilo dveh ponudb,

7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav,

8. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring:
1,269.434,81 SIT,

9. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 679.177,52 SIT,

10. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5,278.914,65 SIT,

11. skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
325.935 SIT,

12. skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche: 8,034.099,25
SIT,

13. skupina: Hitri testi za določanje drog
v urinu: 133.293,10 SIT,

14. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4.684.019 SIT,

15. skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

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

9. Število prejetih ponudb:
1. skupina: Testni trakovi za delo na

urinskem aparatu Miditron Junior firme Ro-
che: 2,

2. skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 2,

3. skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 2,

4. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3): 2,

5. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,
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6. skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratories
– Cliniscan II: 2 (od teh ena nepopolna),

7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav,

8. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring: 3,

9. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 3,

10. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: 2,

11. skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: 3,

12. skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche: 2,

13. skupina: Hitri testi za določanje drog
v urinu: 5,

14. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: 2,

15. skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. skupina: Testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche:
526.107 SIT, 521.427,91 SIT,

2. skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 1,904.970,24 SIT, 1,828.422,72
SIT,

3. skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 850.339,80 SIT, 807.759,84 SIT,

4. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3):
362.731,80 SIT, 362.731,80 SIT,

5. skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila,

6. skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II: ponovljen postopek, ven-
dar ni bilo dveh ponudb,

7. ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav,

8. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring:
1,365.266,60 SIT, 1,269.434,81 SIT,

9. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 761.683,85 SIT, 679.177,52 SIT,

10. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5,420.516,20 SIT, 5,278.914,65 SIT,

11. skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
358.992 SIT, 231.726,60 SIT,

12. skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche: 8,122.474,46
SIT, 8,034.099,25 SIT,

13. skupina: Hitri testi za določanje drog
v urinu: 240.153,92 SIT, 133.293,10 SIT,

14. skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4,720.532,40 SIT, 4,684.019 SIT,

15. skupina: elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55965.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 33/9-66 Ob-85704
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Tr-

bovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta

9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

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

ve: dializni material, fco Splošna bolnišni-
ca Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

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

a) dializatorji: Lek d.d. Ljubljana, Aure-
miana d.o.o. Sežana,

b) igle za dializo: Lek d.d. Ljubljana,
c) sistemi: Lek d.d. Ljubljana,
d) koncentrati: Lek d.d. Ljubljana,
e) set za brezacetatno biofiltracijo: Aure-

miana d.o.o. Sežana.
7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6

mesecev):
a) dializatorji: 10,029.552,50 SIT,
b) igle za dializo: 742.440,75 SIT,
c) sistemi: 2,735.400 SIT,
d) koncentrati: 6,965.880 SIT,
e) set za brezacetatno biofiltracijo:

18,169.599 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe (ob upoštevanju 11. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb):
29,791.767,50 SIT, najnižja 8,260.743,75
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43851.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 02-107/2002 Ob-85746
1. Naročnik: Lambrechtov dom

Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Šolska 4, 3210

Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila, material za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Skupina A/1-sadje in
zelenjava: S.P.Plod d.o.o. Zg Ložnica;
A/2-meso in mesni izdelki: Mesarija Stra-
šek, Mestni trg 11, Slov. Konjice; A/3-perut-
nina in perutninski izdelki: Hrib d.o.o.,Večje

brdo 8, Dobje pri Planini; A/4- splošno pre-
hrambeno blago: Mercator-SVS, Rogozniška
8, Ptuj; A/5-jajca: Šraj Jože, Čadramska vas
19, Poljčane; A/6-kruh, pekovsko pecivo in
mehko sveže pecivo: Kruh – pecivo d.d., Ul.
Jožice Flander, Maribor; A/7-mleko in mleč-
ni izdelki: Ljubljanske mlekarne obrat Mari-
bor, Osojnikova 5, Maribor; A/8-zamrznjena
zelenjava, ribe in drugi izdelki: Hrib d.o.o.,
Večje brdo 8, Dobje pri Planini.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
A/1-sadje in zelenjava: 2,826.423,80 SIT;
A/2-meso in mesni izdelki: 7,011.370 SIT;
A/3-perutnina in perutninski izdelki:
2,051.420 SIT; A/4-splošno prehrambeno
blago: 6,099.589,49 SIT; A/5-jajca:
549.000 SIT; A/6-kruh, pekovsko pecivo
in mehko sveže pecivo: 1,994.296 SIT;
A/7-mleko in mlečni izdelki: 3,158.794,90
SIT; A/8-zamrznjena zelenjava,ribe in drugi
izdelki: 744.384,82 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po skupinah: A/1-sadje in zelenja-
va: 3,925.378 SIT – 2,826.423,80 SIT;
A/2-meso in mesni izdelki 8,151.394,76
SIT – 7,011.340 SIT; A/3-perutnina in pe-
rutninski izdelki: 2,191.948 SIT –
2,051.420 SIT; A/4-splošno prehrambeno
blago: 7,328.416,96 SIT – 6,099.589,49
SIT; A/5-jajca: 603.900 SIT – 549.000 SIT;
A/6-kruh, pekovsko pecivo in mehko sveže
pecivo: 2,279.159,54 SIT – 1,994.296 SIT;
A/7-mleko in mlečni izdelki: 3,352.657,80
SIT – 3,158.794,90 SIT; A/8-zamrznjena
zelenjava,ribe in drugi izdelki: 944.969 SIT
- 744.384,82 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1.2003.

Lambrechtov dom Slovenske
Konjice

Št. 9/1-2003 Ob-85747
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Njego-

ševa 8, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava električne energije za bolni-
šnice.

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

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

1. sklop: Splošna bolnišnica Celje: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

2. sklop: Psihiatrična bolnišnica Vojnik:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

3. sklop: Splošna bolnišnica Izola: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

4. sklop: Bolnišnica Sežana: Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,
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5. sklop: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

6. sklop: Splošna bolnišnica Jesenice:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

7. sklop: Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj: Elektro Primorska, d.d.,
Erjavčeva 22, Nova Gorica,

8. sklop: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

9. sklop: Bolnišnica Golnik – KOPA:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

10. sklop: Splošna bolnišnica Brežice:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

11. sklop: Psihiatrična klinika Ljubljana:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

12. sklop: Inštitut RS za rehabilitacijo
Ljubljana: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
va 22, Nova Gorica,

13. sklop: Splošna bolnišnica Trbovlje:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

14. sklop: Psihiatrična bolnišnica Idrija:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

15. sklop: Center za zdravljenje bolezni
otrok Šentvid: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, Nova Gorica,

16. sklop: Splošna bolnišnica Ptuj: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

17. sklop: Psihiatrična bolnišnica Ormož:
Elektro Gorenjska, d.d., Ul. M. Vadnova 3a,
Kranj,

18. sklop: Splošna bolnišnica Murska
Sobota: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

19. sklop: Splošna bolnišnica Nova Go-
rica: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

20. sklop: Splošna bolnišnica Novo me-
sto: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

21. sklop: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

22. sklop: Bolnišnica Topolšica: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 64,718.817,60 SIT,
2. sklop: 3,505.608 SIT,
3. sklop: 37,589.608,08 SIT,
4. sklop: 2,201.496 SIT,
5. sklop: 13,373.560,96 SIT,
6. sklop: 15,825.754,20 SIT,
7. sklop: 2,171.970,56 SIT,
8. sklop: 3,658.421,52 SIT,
9. sklop: 11,443.130,88 SIT,
10. sklop: 5,145.432 SIT,
11. sklop: 18,345.014,52 SIT,
12. sklop: 15,633.257,80 SIT,
13. sklop: 7,357.924,72 SIT,
14. sklop: 5,442.795,36 SIT,
15. sklop: 2,161.727,04 SIT,
16. sklop: 15,736.629,12 SIT,
17. sklop: 2,790.936 SIT,
18. sklop: 61,010.232,96 SIT,
19. sklop: 33,300.898,04 SIT,
20. sklop: 32,369.480,16 SIT,

21. sklop: 17,537.680,96 SIT,
22. sklop: 7,387.030,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 3,
2. sklop: 3,
3. sklop: 3,
4. sklop: 3,
5. sklop: 3,
6. sklop: 3,
7. sklop: 3,
8. sklop: 3,
9. sklop: 3,
10. sklop: 3,
11. sklop: 3,
12. sklop: 3,
13. sklop: 3,
14. sklop: 3,
15. sklop: 3,
16. sklop: 4,
17. sklop: 4,
18. sklop: 4,
19. sklop: 3,
20. sklop: 3,
21. sklop: 3,
22. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 69,169.740 SIT, 64,718.817,60

SIT,
2. sklop: 4,157.208 SIT, 3,505.608 SIT,
3. sklop: 40,209.701,58 SIT,

37,589.608,08 SIT,
4. sklop: 2,637.294 SIT, 2,201.496 SIT,
5. sklop: 14,902.323,04 SIT,

13,373.560,96 SIT,
6. sklop: 17,708.371,80 SIT,

15,825.754,20 SIT,
7. sklop: 2,565.589,76 SIT, 2,171.970,56

SIT,
8. sklop: 4,294.225,26 SIT,

3,658.421,52 SIT,
9. sklop: 12,719.316,48 SIT,

11,443.130,88 SIT,
10. sklop: 6,173.562 SIT, 5,145.432 SIT,
11. sklop: 22,010.607,57 SIT,

18,345.014,52 SIT,
12. sklop: 18,335.661,10 SIT,

15,633.257,80 SIT,
13. sklop: 8,465.716,36 SIT,

7,357.924,72 SIT,
14. sklop: 6,272.366,40 SIT,

5,442.795,36 SIT,
15. sklop: 2,605.724,88 SIT,

2,161.727,04 SIT,
16. sklop: 18,901.505,09 SIT,

15,736.629,12 SIT,
17. sklop: 3,820.980,60 SIT, 2,790.936

SIT,
18. sklop: 66,623.628 SIT,

61,010.232,96 SIT,
19. sklop: 37,231.394,37 SIT,

33,300.898,04 SIT,
20. sklop: 36,190.041,48 SIT,

32,369.480,16 SIT,
21. sklop: 20,259.607,28 SIT,

17,537.680,96 SIT,
22. sklop: 7,709.698,21 SIT,

7,387.030,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo ali posamezne sklope.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 9/1-2003 Ob-85748
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Njego-

ševa 8, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava električne energije za zavo-
de za zdravstveno varstvo.

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

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

1. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

2. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Koper: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

3. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

4. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
va 22, Nova Gorica,

5. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

6. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, Nova Gorica,

7. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, Nova Gorica,

8. sklop: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, Nova Gorica,

9. sklop: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije: Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,

10. sklop: Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino Ljubljana: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 1,693.265,20 SIT,
2. sklop: 2,767.617,60 SIT,
3. sklop: 3,160.081,54 SIT,
4. sklop: 2,452.063,02 SIT,
5. sklop: 4,934.978,40 SIT,
6. sklop: 2,075.713,20 SIT,
7. sklop: 1,525.034,72 SIT,
8. sklop: 1,624.471,20 SIT,
9. sklop: 2,945.036,16 SIT,
10. sklop: 11,157.430,68 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4,
2. sklop: 3,
3. sklop: 3,
4. sklop: 3,
5. sklop: 4,
6. sklop: 4,
7. sklop: 3,
8. sklop: 3,
9. sklop: 3,
10. sklop: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. sklop: 1,831.224,20 SIT,
1,693.265,20 SIT,

2. sklop: 3,019.219,20 SIT,
2,767.617,60 SIT,

3. sklop: 3,517.826,62 SIT,
3,160.081,54 SIT,

4. sklop: 2,576.138,25 SIT,
2,452.063,02 SIT,

5. sklop: 5,175.378,72 SIT,
4,934.978,40 SIT,

6. sklop: 2,303.578,80 SIT,
2,075.713,20 SIT,

7. sklop: 1,702.911,84 SIT,
1,525.034,72 SIT,

8. sklop: 1,878.033,60 SIT,
1,624.471,20 SIT,

9. sklop: 3,366.838,08 SIT,
2,945.036,16 SIT,

10. sklop: 12,286.570,32 SIT,
11,157.430,68 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo ali posamezne sklope.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 9/1-2003 Ob-85749
1. Naročnik: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Njego-

ševa 8, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava električne energije za zdrav-
stvene domove.

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

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

1. sklop: Zdravstveni dom Celje: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica,

2. sklop: Zdravstveni dom Laško: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

3. sklop: Zdravstveni dom Slovenske Ko-
njice: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

4. sklop: Zdravstveni dom Šentjur: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

5. sklop: Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

6. sklop: Zdravstveni dom Koper: Elektro
Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,

7. sklop: Zdravstveni dom Izola: Elektro
Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,

8. sklop: Zdravstveni dom Postojna:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

9. sklop: Zdravstveni dom Ilirska Bistri-
ca: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

10. sklop: Zdravstveni dom Sežana:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

11. sklop: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

12. sklop: Zdravstveni dom Brežice:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

13. sklop: Zdravstveni dom Sevnica:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

14. sklop: Zdravstveni dom Krško: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

15. sklop: Zdravstveni dom Ljubljana:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

16. sklop: Zdravstveni dom Grosuplje:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

17. sklop: Zdravstveni dom Medvode:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

18. sklop: Zdravstveni dom za študente
Ljubljana: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
va 22, Nova Gorica,

19. sklop: Zdravstveni dom Domžale:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

20. sklop: Zdravstveni dom Kamnik:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

21. sklop: Zdravstveni dom Litija: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

22. sklop: Zdravstveni dom Kočevje:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

23. sklop: Zdravstveni dom Ribnica:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

24. sklop: Zdravstveni dom Zagorje:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

25. sklop: Zdravstveni dom Trbovlje:
Elektro Gorenjska, d.d., Ul. M. Vadnova 3a,
Kranj,

26. sklop: Zdravstveni dom Hrastnik:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

27. sklop: Zdravstveni dom Vrhnika:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

28. sklop: Zdravstveni dom Idrija: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

29. sklop: Zdravstveni dom Cerknica-Lo-
ška dolina: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. M.
Vadnova 3a, Kranj,

30. sklop: Železniški zdravstveni dom
Ljubljana: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
va 22, Nova Gorica,

31. sklop: Zdravstveni dom Maribor:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

32. sklop: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

33. sklop: Zdravstveni dom Ptuj: Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica,

34. sklop: Zdravstveni dom Ormož:
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

35. sklop: Zdravstveni dom Murska So-
bota: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica,

36. sklop: Zdravstveni dom Gornja Rad-
gona, Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

37. sklop: Zdravstveni dom Lendava,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

38. sklop: Zdravstveni dom Ljutomer,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

39. sklop: Zdravstveni dom OV Nova
Gorica, Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, Nova Gorica,

40. sklop: Zdravstveni dom Ajdovščina,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

41. sklop: Zdravstveni dom Tolmin, Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

42. sklop: Zdravstveni dom Črnomelj,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

43. sklop: Zdravstveni dom Trebnje,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

44. sklop: Zdravstveni dom Velenje,
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

45. sklop: Zdravstveni dom Radlje, Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

46. sklop: Zdravstveni dom Ravne, Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Go-
rica,

47. sklop: Zdravstveni dom Slovenj Gra-
dec, Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 10,669.144 SIT,
2. sklop: 873.764 SIT,
3. sklop: 1,681.343 SIT,
4. sklop: 1,095.072 SIT,
5. sklop: 1,879.898 SIT,
6. sklop: 3,424.881,60 SIT,
7. sklop: 1,352.589,60 SIT,
8. sklop: 8,928.936 SIT,
9. sklop: 688.080 SIT,
10. sklop: 330.132 SIT,
11. sklop: 15,198.064,60 SIT,
12. sklop: 1,100.196 SIT,
13. sklop: 1,655.052 SIT,
14. sklop: 1,621.136 SIT,
15. sklop: 20,997.420 SIT,
16. sklop: 1,155.144,80 SIT,
17. sklop: 1,194.624 SIT,
18. sklop: 982.832 SIT,
19. sklop: 2,877.638,40 SIT,
20. sklop: 3,534.608,40 SIT,
21. sklop: 2,256.024 SIT,
22. sklop: 1,986.599,20 SIT,
23. sklop: 1,521.523 SIT,
24. sklop: 1,642.608 SIT,
25. sklop: 2,123.158,24 SIT,
26. sklop: 874.703,40 SIT,
27. sklop: 855.683,60 SIT,
28. sklop: 2,915.702,40 SIT,
29. sklop: 3,461.959,78 SIT,
30. sklop: 1,778.760 SIT,
31. sklop: 9,210.609,60 SIT,
32. sklop: 1,601.762,40 SIT,
33. sklop: 3,295.098 SIT,
34. sklop: 981.307 SIT,
35. sklop: 2,354.600 SIT,
36. sklop: 953.064 SIT,
37. sklop: 867.005,20 SIT,
38. sklop: 993.946,20 SIT,
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39. sklop: 2,202.417,20 SIT,
40. sklop: 1,739.720 SIT,
41. sklop: 1,413.809,20 SIT,
42. sklop: 1,437.623,60 SIT,
43. sklop: 1,024.800 SIT,
44. sklop: 5,622.516,40 SIT,
45. sklop: 1,082.920,80 SIT,
46. sklop: 3,854.541,20 SIT,
47. sklop: 1,562.088 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4,
2. sklop: 4,
3. sklop: 4,
4. sklop: 4,
5. sklop: 4,
6. sklop: 3,
7. sklop: 3,
8. sklop: 3,
9. sklop: 3,
10. sklop: 3,
11. sklop: 3,
12. sklop: 4,
13. sklop: 4,
14. sklop: 4,
15. sklop: 3,
16. sklop: 3,
17. sklop: 3,
18. sklop: 3,
19. sklop: 3,
20. sklop: 3,
21. sklop: 3,
22. sklop: 3,
23. sklop: 3,
24. sklop: 3,
25. sklop: 3,
26. sklop: 3,
27. sklop: 3,
28. sklop: 3,
29. sklop: 3,
30. sklop: 3,
31. sklop: 4,
32. sklop: 4,
33. sklop: 4,
34. sklop: 4,
35. sklop: 4,
36. sklop: 4,
37. sklop: 4,
38. sklop: 4,
39. sklop: 3,
40. sklop: 3,
41. sklop: 3,
42. sklop: 3,
43. sklop: 3,
44. sklop: 4,
45. sklop: 4,
46. sklop: 4,
47. sklop: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 11,456.212 SIT, 10,669.144

SIT,
2. sklop: 978.329,20 SIT, 873.764 SIT,
3. sklop: 1,883.655,42 SIT, 1,681.343

SIT,
4. sklop: 1,206.374,40 SIT, 1,095.072

SIT,
5. sklop: 2,123.360,20 SIT, 1,879.898

SIT,
6. sklop: 3,772.984,32 SIT,

3,424.881,60 SIT,
7. sklop: 1,384.741,32 SIT, 1,352.589,60

SIT,

8. sklop: 8,972.848,80 SIT, 8,928.936
SIT,

9. sklop: 758.016 SIT, 688.080 SIT,
10. sklop: 343.932,60 SIT, 330.132 SIT,
11. sklop: 15,646.532,08 SIT,

15,198.064,60 SIT,
12. sklop: 1,199.394 SIT, 1,100.196 SIT,
13. sklop: 1,752.727,20 SIT, 1,655.052

SIT,
14. sklop: 1,708.836,80 SIT, 1,621.136

SIT,
15. sklop: 22,770.153 SIT, 20,997.420

SIT,
16. sklop: 1,201.539,96 SIT,

1,155.144,80 SIT,
17. sklop: 1,282.752 SIT, 1,194.624 SIT,
18. sklop: 1,094.004,80 SIT, 982.832

SIT,
19. sklop: 3,052.183,68 SIT,

2,877.638,40 SIT,
20. sklop: 3,893.863,68 SIT,

3,534.608,40 SIT,
21. sklop: 2,357.730 SIT, 2,256.024

SIT,
22. sklop: 2,102.212,76 SIT,

1,986.599,20 SIT,
23. sklop: 1,641.249,40 SIT, 1,521.523

SIT,
24. sklop: 1,722.045,60 SIT,

1,642.608 SIT,
25. sklop: 2,171.209,60 SIT,

2,123.158,24 SIT,
26. sklop: 963.607,68 SIT, 874.703,40

SIT,
27. sklop: 941.251,96 SIT, 855.683,60

SIT,
28. sklop: 2,951.551,20 SIT,

2,915.702,40 SIT,
29. sklop: 3,576.283,60 SIT,

3,461.959,78 SIT,
30. sklop: 1,809.378 SIT, 1,778.760

SIT,
31. sklop: 10,318.902,62 SIT,

9,210.609,60 SIT,
32. sklop: 1,794.499,06 SIT,

1,601.762,40 SIT,
33. sklop: 3,386.928,60 SIT,

3,295.098 SIT,
34. sklop: 1,099.385,58 SIT, 981.307

SIT,
35. sklop: 2,637.924 SIT, 2,354.600

SIT,
36. sklop: 1,067.744,16 SIT, 953.064

SIT,
37. sklop: 971.472,22 SIT, 867.005,20

SIT,
38. sklop: 1,113.545,63 SIT,

993.946,20 SIT,
39. sklop: 2,433.490,48 SIT,

2,202.417,20 SIT,
40. sklop: 1,873.764 SIT, 1,739.720 SIT,
41. sklop: 1,557.507,84 SIT,

1,413.809,20 SIT,
42. sklop: 1,607.310,32 SIT,

1,437.623,60 SIT,
43. sklop: 1,128.960 SIT, 1,024.800

SIT,
44. sklop: 6,023.466,34 SIT,

5,622.516,40 SIT,
45. sklop: 1,192.988,16 SIT,

1,082.920,80 SIT,
46. sklop: 4,094.660,16 SIT,

3,854.541,20 SIT,
47. sklop: 1,655.557,20 SIT,

1,562.088 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki so lahko oddali ponudbo
za celotno naročilo ali posamezne sklope.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 11. 2002.

Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije

Št. 1002-30/03 Ob-85779
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola.
3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistila, papirna konfekcija in pripo-
močki za čiščenje - po skupinah:

– pralna sredstva za strojno pranje pe-
rila,

– čistila za strojno pomivanje posode,
– papirne brisače, toaletni papir in ser-

viete,
– čistila za vzdrževanje tal,
– čistila za sanitarne prostore,
– ostala čistila,
– pripomočki za čiščenje.
Kraj dobave je Izola, Kosovelova 22.
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:

– pralna sredstva za strojno pranje peri-
la: Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Ma-
ribor,

– čistila za strojno pomivanje posode:
Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Mari-
bor,

– papirne brisače, toaletni papir in servi-
ete: SURF d.o.o., Liminjanska c. 94/b,
6320 Portorož,

– čistila za vzdrževanje tal: SURF d.o.o.,
Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož,

– čistila za sanitarne prostore: SURF
d.o.o., Liminjanska c. 94/b, 6320 Porto-
rož,

– ostala čistila: MBS d.o.o. Piran, Raz-
gled 31, 6330 Piran,

– pripomočki za čiščenje: SURF d.o.o.,
Liminjanska c. 94/b, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
čistil:

– pralna sredstva za strojno pranje peri-
la: 3,669.328,44 SIT,

– čistila za strojno pomivanje posode:
950.814 SIT,

– papirne brisače, toaletni papir in servi-
ete: 1,373.809,62 SIT,

– čistila za vzdrževanje tal: 493.878 SIT,
– čistila za sanitarne prostore: 378.656

SIT,
– ostala čistila: 1,306.068 SIT,
– pripomočki za čiščenje: 1,200.369,59

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

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18 od 4 kan-

didatov.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– pralna sredstva za strojno pranje peri-
la: 4,534.593,26 SIT, 3,669.328,44 SIT,

– čistila za strojno pomivanje posode:
1,526.844 SIT, 950.814 SIT,

– papirne brisače, toaletni papir in servi-
ete: 1,398.372 SIT, 1,373.809,62 SIT,

– čistila za vzdrževanje tal: 687.180 SIT,
493.878 SIT,

– čistila za sanitarne prostore: 695.400
SIT, 378.656 SIT,

– ostala čistila: 1,408.363,70 SIT,
1,306.068 SIT,

– pripomočki za čiščenje: 1,277.112 SIT,
1,200.369,59 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Dom upokojencev Izola
Casa del pensionato Isola

Ob-85782
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ulica 1,

1310 Ribnica, tel. 01/837-22-00, faks
01/836-10-57.

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

ve: medicinski material, Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

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

– skupina 1: Sanolabor d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana,

– skupina 2: Studio 33 Marketing d.o.o.,
Brilejeva 2, 1001 Ljubljana,

– skupina 3: Sanolabor d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 8,255.439,37 SIT,
– skupina 2: 3,997.782,67 SIT,
– skupina 3: 12,766.162,52 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 2,
– skupina 2: 3,
– skupina 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1: 10,204.278,29 SIT,

8,255.439,37 SIT,
– skupina 2: 5,058.805,19 SIT,

3,997.782,67 SIT,
– skupina 3: 13,844.844,16 SIT,

12,766.162,52 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: 9. 1. 2003.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma

Ribnica

Št. 1/2003 Ob-85783
1. Naročnik: Vrtec Laško, Cesta na Sve-

tino 2a, 3270 Laško.
2. Naslov naročnika: Cesta na Sveti-

no 2a, 3270 Laško, tel. 03/734-30-10,
faks 03/734-30-13.

3. Datum izbire: 18. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

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

tino 2a, 3270 Laško.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

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

1. mleko in mlečni izdelki:
1/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
1/2 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-

va 63, Ljubljana,
2. meso in mesni izdelki:
2/1 KZ Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško,
2/2 Hrib Dobje, Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini,
3. ribe in konzervirane ribe:
3/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
3/2 Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini,
4. jajca: KZ Laško, Kidričeva 2, 3270

Laško,
5. olja in izdelki:
5/1 Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
5/2 Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
6. sveža zelenjava in sadje:
6/1 Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
6/2 Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje:
7/1 Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
7/2 Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini,
7/3 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
8. sadni sokovi in pijače:
8/1 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
8/2 Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
9/1 Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
9/2 Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna

Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi:

11/1 Klasje Celje d.d., Resljeva 16,
3000 Celje,

11/2 Pekarna Rauter, Stanislava Rauter,
s.p., Pod Mlinščico 16, Radeče,

12. ostalo prehrambeno blago:
12/1 Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
12/2 Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki:
1/1 1,122.452,20 SIT,
1/2 1,141.823,20 SIT,
2. meso in mesni izdelki:
2/1 5,322.452 SIT,
2/2 1,753.720 SIT (perutnina, mesni

izdelki, salame),
3. ribe in konzervirane ribe:
3/1 171.250 SIT,
3/2 184.850 SIT,
4. jajca: 218.258 SIT,
5. olja in izdelki:
5/1 381.805 SIT,
5/2 365.895 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:
6/1 2,378.790 SIT,
6/2 1,986.160 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje:
7/1 1,272.774,20 SIT,
7/2 999.710 SIT,
7/3 540.450 SIT (zamrznjena zelenjava),
8. sadni sokovi in pijače:
8/1 489.017,10 SIT,
8/2 417.532 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
9/1 410.324 SIT,
9/2 600.475,20 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: 897.700

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo:
11/1 1,780.555 SIT,
11/2 2,071.767 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:
12/1 828.774 SIT,
12/2 728.561 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 5,322.452 SIT, 171.250 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: 10. 1. 2003.
Vrtec Laško

Št. 17123-02-403-53/2002 Ob-85785
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 24. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: predmet javnega naročila je dobava
in montaža digitalne telekomunika-
cijske opreme, in sicer telekomunika-
cijskih sistemov fiksnega govornega
omrežja.
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Dobava: kraj dobave in montaže blaga:
GPU in PU Ljubljana, PU Maribor, PU Ce-
lje, PU Kranj, PU Koper, PU Postojna, PU
Novo mesto, PU Murska Sobota, PU Kr-
ško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih ponudb. Naročnik je ugotovil,
da ponudbe petih ponudnikov ne ustrezajo
vsem zahtevam predmetne razpisne doku-
mentacije, zato so te ponudbe bile izloče-
ne. Ostali dve ponudbi sta pravilni in pri-
merni. Naročnik je izbral ekonomsko naju-
godnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave, in sicer na podlagi meril:
cena, garancijska doba in finančno stanje
ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS TEL d.o.o., Mor-
nica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 39,905.084,02 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo naroči-
lo izvedel s pomočjo podizvajalcev v višini
4,7% skupne ponudbene vrednosti.

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

be: 50,588.706,14 SIT, 37,547.649,41 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8. 2002,
Ob-75335 in v Uradnem listu RS, št. 72 z
dne 9. 8. 2002, Ob-75846.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št.13/02 Ob-85792
1. Naročnik: Snaga, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477/97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 12. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava pisarniškega materiala.

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

– cena 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– dobavni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: za dobavo: posebne
položnice, računalniškega papirja (neskon-
čni) in tiskovine: KRO d.o.o., Spodnje Pir-
niče 24 i, Medvode; in; za dobavo splošne-
ga pisarniškega materiala: Mladinska knjiga
Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

7 Pogodbena vrednost: dobava pose-
bne položnice, računalniškega papirja in ti-
skovine: 6,085.450 SIT; dobava splošnega
pisarniškega materiala: 4,079.497 SIT.

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

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

be: dobava posebne položnice, računalni-
škega papirja in tiskovine: 8,173.618 SIT,

6,085.450 SIT; dobava splošnega pisar-
niškega materiala: 4,353.665,12 SIT,
4,079.497 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
93 z dne 4. 11. 2002, Ob-80252.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 1. 2003.

Snaga, d.o.o.

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

Ob-85424
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00, faks
04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. Datum izbire: 1. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbira izvajalca za izgrad-
njo komunalne infrastrukture na obmo-
čju Kalinškove ulice v Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevala: ce-
na in plačilni pogoji 60, garancijska doba
20 in reference 20. Za izvedbo je bil izbran
ponudnik, ki je dosegel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 91,891.198,08
SIT (vključno z DDV).

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

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

be: 148,633.936,12 SIT (vključno z DDV),
91,891.198,08 SIT (vključno z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Ob-85425
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,

faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbira izvajalca za izgrad-
njo zbirnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov Zarica v Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika se je upoštevala cena.
Za izvedbo je bil izbran ponudnik z najnižjo
ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 32,479.145,94
SIT (vključno z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,610.959,80 SIT (vključno z DDV),
32,479.145,94 SIT (vključno z DDV).

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: 7. 1. 2003.

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Ob-85426
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbira izvajalca za izgrad-
njo komunalne infrastrukture na obmo-
čju Primskovo – jug v Kranju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevala: ce-
na in plačilni pogoji 60, garancijska doba
20 in reference 20. Za izvedbo je bil izbran
ponudnik, ki je dosegel največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 86,929.536
SIT (vključno z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,885.708 SIT (vključno z DDV),
86,576.811,89 SIT (vključno z DDV).

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: 7. 1. 2003.

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.
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Ob-85427
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba fekalne kanali-
zacije (200 in 250 mm na Orehku in
Drulovki (Ljubljanska cesta, Zevnikova
ulica, Kutinova ulica in Zasavska cesta)
v Kranju, v skupni dolžini 1620 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevala: ce-
na in plačilni pogoji 60, garancijska doba
20 in reference 20. Za izvedbo je bil iz-
bran ponudnik, ki je dosegel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj,
d.d., Družba za vzdrževanje in gradnjo cest,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 48,245.421,90
SIT (vključno z DDV).

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

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

be: 66,313.239,02 SIT (vključno z DDV),
48,245.421,90 SIT (vključno z DDV).

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: 7. 1. 2003.

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Ob-85428
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komuna-
la-Kranj.si.

3. Datum izbire: 13. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izbira izvajalca za izvedbo
tesnjenja južnega in zahodnega polja
odlagališča odpadkov Tenetiše.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merila pri izbiri najugo-
dnejšega ponudnika so se upoštevala: ce-
na 70 in reference 30. Za izvedbo je bil
izbran ponudnik, ki je dosegel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sinteza Lining d.o.o., Tr-
noveljska 2c, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 75,498.000
SIT (vključno z DDV).

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

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

be: 95,599.200 SIT (vključno z DDV),
71,388.000 SIT (vključno z DDV).

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 obja-
vo: 7. 1. 2003.

Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o.

Št. 403-01-52/2002 Ob-85536
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-11.
3. Datum izbire: 9. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in sana-
cija levega boka deponije komunalnih
odpadkov Mislinjska Dobrava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, garancijski
roki. Na osnovi kriterijev je najugodnejša
ponudba izbranega izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 145,070.113,10
SIT.

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

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

be: 266,361.541,30 SIT, 145,070.113,10
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: 6. 1. 2003.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 2.3.-68/03 Ob-85579
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. Datum izbire: 28. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba “Nadgradnja
prometnih TK sistemov na območju že-
lezniških postaj Preserje, Prestranek,
Pivka in Gornje Ležeče”.

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

– višina ponudbene cene – vplivnost 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost 20%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 20%.
Izbrani ponudnik je skladno z navodili

ponudnikom iz razpisne dokumentacije
zbral po vseh merilih skupaj najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 64,538.609,05
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 76,490.421 SIT; 64,538.609,05 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: 10. 1. 2003.
Slovenske železnice d.d.

Št. 16/03 Ob-85647
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

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

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-voj-
nik.si.

3. Datum izbire:
– skupina C): 16. 12. 2002,
– skupina D): 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik:

C) obnova transformatorja in dovodnega
kabla po posebnem projektu vključno z na-
mestitvijo merilne garniture, ki omogoča
spremljanje in beleženje porabe električne
energije,

D) obnova sten in tlakov v dvorani za
skupine in prostoru za arhiv vključno z za-
menjavo oken in vrat ter preureditev skladi-
šča za živila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena (skupna vre-
dnost predračuna) ob izpolnjevanju vseh po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

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

– skupina C): Esotech d.d. Preloška ce-
sta 1, 3320 Velenje,

– skupina D): Gradia d.o.o., Zabukovi-
ca 87, 3302 Griže.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina C): 6,883.238,83 SIT,
– skupina D): 5,922.412,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina C): 3,
– skupina D): 4, od tega 3 pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina C): 7,965.555,74 SIT,

6,883.238,83 SIT,
– skupina D): 9,918.783 SIT,

5,922.412,12 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002, Ob-67196.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 1. 2003.

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 407-301/2002 Ob-85656
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: oddaja naročila gradnje po
sistemu ključ v roke s fiksno ceno za Sred-
njo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Imos Inženiring d.d., Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2.486,766.614
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.931,197.737 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: odprti postopek se je nadaljeval po
20. členu ZJN-1 s pogajanji.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 60-61 z dne 12. 7.
2002, Ob-73872.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 018740 Ob-85705
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne kana-
lizacije Šujica.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mont grad d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 172, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 106,936.094
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najnižje ponudbe je
106,936.094 SIT (brez DDV) in vrednost
najvišje ponudbe je: 113,538.696,75 SIT
(brez DDV).

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: 10. 1. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Št. 018740 Ob-85706
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks:
58-08-302.

3. Datum izbire: 13. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih del
pri interventnem vzdrževanju vodovo-
dnega sistema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbene cene po ceniku
storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Krti d.o.o., Na Dolih 21,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 150,000.000
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo se je oddalo ponudniku z
ugodnejšimi ponudbenimi cenami po ceni-
ku storitev za obdobje do izčrpanja predvi-
denih sredstev.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Št. 110-1/03 Ob-85721
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

je 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 12. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: postavitev informacij-
skih portalov na avtocesti A1 Ljubljana
– Kozina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
roč7. ilo dodeljeno: Lea d.o.o., Dacarjeva
8, 4248 Lesce.

7. Pogodbena vrednost: 79,680.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,265.640 SIT, 79,680.000 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: 10. 1. 2003.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 30/02 Ob-85752
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. 11. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja elektrokabel-
ske kanalizacije od RTP Šiška do Ale-
šovčeve ulice v Ljubljani:

– gradbena dela,
– obrtniška dela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (77% de-

lež),
– potrjene reference (15% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Gla-
varjeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 80,667.329,40
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal p odizvajalcu: 50,000.000 SIT (brez
DDV).

9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih
ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 90,284.555 SIT (brez DDV),
65,145.650 SIT (brez DDV).

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: do 13. 1. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

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

Popravek
Št. 32/2002 Ob-85169

V objavi obvestila o oddaji naročila stori-
tev za projektne storitve 2003 na HVAC
opremi, cevnih obesah, dvigalih, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 115 z dne
27. 12. 2002, Ob-84235, Št. 4803, se 3.,
7. in 10. točka pravilno glasijo:

3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
7. Pogodbena vrednost: 60,627.669,38

SIT.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za sklop 1: 30,313.834,69 SIT, za
sklop 2: 30,313.834,69 SIT.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Popravek
Št. 35/2002 Ob-85170

V objavi obvestila o oddaji naročila stori-
tev za kontinuirane storitve na primarni stra-
ni 2003, objavljenem v Uradnem listu RS,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 269

št. 115 z dne 27. 12. 2002, Ob-84236, Št.
4803, se 3., 4., 7. in 10. točka pravilno
glasijo:

3. Datum izbire: 27. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuirane

storitve 2003 (primarna stran).
7. Pogodbena vrednost:

53,186.564,54 SIT.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za sklop 1: 22,241.654,26 SIT, za
sklop 2: 30,944.910,28 SIT.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 055/2002 Ob-85135
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dograditev

aplikacije za podporo delu v oddelkih
TV Arhivi in Dokumentacija v Ljubljani
ter RC Koper in RC Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: i-Rose d.o.o., p.p. 34,
Jagoče 3, 3270 Laško.

7. Pogodbena vrednost: SIT
5,299.453,15 DDP lokacija naročnika (z
DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Radiotelevizija Slovenija, javni
zavod

Št. 11/2002 Ob-85136
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

vozil Davčne uprave Republike Sloveni-
je za leto 2002.

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

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor
d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
12,678.349,44SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: štiri prejete
ponudbe, tri pravilne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 23,775.205,13 SIT, 12,678.349,44 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: 6. 1. 2003.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 66/2002 Ob-85137
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: 24. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: kontinuira-

ne storitve 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: specifična storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Q-Techna, d.o.o., CKŽ
135e, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 36,943.284,87
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,943.284,87 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: 7. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 33/2002 Ob-85140
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 v letu 2003 (cevne obese na
primarni in sekundarni strani).

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: 45,095.243,30
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,095.243,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni jih.
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: 7. 1. 2003.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 05/02 Ob-85422
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.

2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale, tel. 01/72-95-440.

3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve od-

čitavanja vodomerov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, cena morebitnih do-
datnih del, odzivni čas.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Entim d.o.o., Podjetje za
merilne sisteme, Tbilisijska 81, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,457.000
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 460 SIT/kom, 287 SIT/kom.
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: 8. 1. 2003.
Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.

Št. 040/2002-3 Ob-85423
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,

javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

predtiskanih obrazcev za izpis meseč-
nega obračuna RTV prispevka, opomi-
nov za neplačani prispevek, odločb o
obveznosti plačila prispevka za progra-
me RTV Slovenija, sklepov o prisilni iz-
terjavi dolga, obvestil o višini RTV pri-
spevka za trajnike in pisem s pozivom
na prijavo sprejemnikov za fizične in
pravne osebe, izpisovanje vsebine, na-
slovne strani in vstavljanje občasnih pri-
log ter oddajanje pošiljk pošti v prenos.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ekonomska cena 30%, plačilni
pogoji 5%, rok izvedbe 45%, reference 20%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije d.o.o., Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 56,009.640
SIT letno (z DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,952.740 SIT (brez DDV) -
40,686.680 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba ponudnika CETIS d.o.o. je
bila nepravilna, ker ni izpolnjevala vseh po-
gojev iz razpisne dokumentacije.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2003.

Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
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Št. 39/02 Ob-85532
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: obratovalni

monitoring škodljivih snovi v zrak za le-
to 2003 (1 A, zap. št. 12).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EIMV, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 1. 2003.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 404-08-56/2002-22 Ob-85552
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

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

3. Datum izbire: 17. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: projekt

upravljanja z dokumenti pod oznako
MORS 71/2002-ODP.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklep Državne revizijske ko-
misije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil št. 018-254/02-22-2037 z dne
17. 12. 2002: Zahtevku za revizijo se ugodi
in se v celoti razveljavi oddaja javnega naro-
čila po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
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. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-71876.

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 1912 Ob-85594
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 19. 12. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije design modifica-

tion package (DMP) in projekt izvede-
nih del (PID) za objekt RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 110. člena
ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne ob-
jave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdriohova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 96,746.160
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,746.160 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: 20. 12. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 34/02 Ob-85603
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: avtomobil-

sko zavarovanje in zavarovanje delov-
nih strojev za obdobje 2003-2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik skladno s 76. čle-
nom ZJN-1 ni mogel izbrati najugodnejšega
ponudnika, saj ni pridobil vsaj dveh samo-
stojnih pravilnih ponudb od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih po-
nudnikov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je prejel samo eno pravilno
ponudbo, zato je zaključil postopek brez
izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik
bo v skladu z 20. členom ZJN-1 nadaljeval
z oddajo javnega naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 13. 1. 2003.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1-8/02 Ob-85638
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 23. 12. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: dnevni raz-
voz kosil upokojencem v Mestni občini
Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena na
enoto, za vse tri vrste kosil skupaj.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Avtoprevozništvo Pešić
Aleksandar s.p., Ulica II. prekomorske bri-
gade 12, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: cena prevoza
na kosilo;

– v mestu Koper 288 SIT na kosilo,
– izven mesta Koper 474 SIT na kosilo,
– ob nedeljah in praznikih v mestu Ko-

per 360 SIT na kosilo,
– ob nedeljah in praznikih v mestu Ko-

per 546 SIT na kosilo.
V ceno je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: edina ponudba, cene iste kot pod
7. točko.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-85639
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica

30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-30.

3. Datum izbire:
– 11. 12. 2002 za 1., 2. in 4. sklop,
– 20. 12. 2002 za 3. in 5. sklop.
4. Vrsta in obseg storitev: standardne

in nadstandardne zobotehnične storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
storitve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Dental Studio Armando Florjančič,
Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistri-
ca za sklop 1, (ZD Slovenska Bistrica), sklop
2 (ZP Poljčane), sklop 4 (ZP Pragersko) in
sklop 5 (ZP Makole),

– Zobotehnični laboratorij Snežana Je-
dlovčnik, Pohorskega bataljona 11, 2317
Oplotnica za sklop 3 (ZP Oplotnica).

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 5,804.280 SIT,
– sklop 2: 5,712.840 SIT,
– sklop 3: 5,898.308 SIT,
– sklop 4: 5,513.400 SIT,
– sklop 5: 2,999.734 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 5,937.410 SIT, 5,804.280 SIT,
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– sklop 2: 5,843.430 SIT, 3,917.700
SIT,

– sklop 3: 6,048.040 SIT, 5,898.308
SIT,

– sklop 4: 5,048.040 SIT, 5,513.400
SIT,

– sklop 5: 3,074.600 SIT, 2,999.734
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: 10. 1. 2003.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 363-04-3/2002 Ob-85650
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb Vlade, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 25. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov Ministrstva za finan-
ce, Davčne uprave Republike Slovenije
na različnih lokacijah po Sloveniji za ob-
dobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena
na m2 tistih ponudnikov, ki so za opravlja-
nje storitve Čiščenje poslovnih prostorov
Ministrstva za finance, Davčne uprave Re-
publike Slovenije na različnih lokacijah po
Sloveniji oddali pravilne ponudbe v odpr-
tem postopku, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001 in bili v
posameznem sklopu izbrani kot najugo-
dnejši ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Čistoča d.o.o., Ljubljanska c. 12f,
1236 Trzin,

2. ISS Servisystem d.o.o., Ptujska c.
95, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
1. Čistoča d.o.o.: 98,448.256,38 SIT,
2. ISS Servisystem d.o.o.:

16,995.552,04 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. Čistoča d.o.o.:
– sklop: Posebni davčni urad, v izmeri

866 m2: cena za m2 z vključenim 20% DDV
znaša 242.772 SIT/m2,

– sklop: DU Celje, v izmeri 2.662,12 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
219.688 SIT/m2,

– sklop: DU Koper, v izmeri 4.021 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
242.509 SIT/m2,

– sklop: DU Kranj, v izmeri 3.331,10 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
252.916 SIT/m2,

– sklop: DU Ljubljana, v izmeri
3.227,45 m2: cena za m2 z vključenim 20%
DDV znaša 242.772 SIT/m2,

– sklop: DU Maribor, v izmeri 6.322 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
284.540 SIT/m2,

– sklop: DU Murska Sobota, v izmeri
2.787,59 m2: cena za m2 z vključenim 20%
DDV znaša 278.001 SIT/m2,

– sklop: DU Novo mesto, v izmeri
4.458,52 m2: cena za m2 z vključenim 20%
DDV znaša 228.337 SIT/m2,

– sklop: DU Postojna, v izmeri 1.091 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
319.933 SIT/m2,

– sklop: DU Ptuj, v izmeri 1.713,87 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
270.054 SIT/m2,

– sklop: DU Hrastnik, v izmeri 1.575 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
256.533 SIT/m2;

2. ISS Servisystem d.o.o.:
– sklop: DU Brežice, v izmeri

2.461,58 m2: cena za m2 z vključenim 20%
DDV znaša 229.106 SIT/m2,

– sklop: DU Nova Gorica, v izmeri
2.486,05 m2: cena za m2 z vključenim 20%
DDV znaša 242.510 SIT/m2,

– sklop: DU Kočevje, v izmeri 978 m2:
cena za m2 z vključenim 20% DDV znaša
255.050 SIT/m2.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddaja javnega naročila po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave po
določilih 2. točke 97. člena ZJN-1.

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

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2003.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade

Št. 018740 Ob-85707
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 21. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ge-

odetskih del za potrebe katastra Javne-
ga podjetja Vodovod – Kanalizacija.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cenik posameznih storitev in re-
ference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LGB d.d., Cankarjeva c.
1/IV, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 165,000.000
SIT (brez DDV).

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo se je oddalo ponudniku z
ugodnejšimi ponudbenimi cenami po ceni-
ku storitev ter večjimi referencami, za ob-
dobje do izčrpanja predvidenih sredstev ozi-
roma do decembra 2005.

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

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 1. 2003.

Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.

Št. 2010-0006/2002-04/01 Ob-85719
1. Naročnik: Nepremičninski sklad po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o.(NSPIZ), Mala ulica 5, 1000 Ljublja-
na in Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor (JMSSM), Grajski trg 1, 2000 Ma-
ribor.

2. Naslov naročnika: NSPIZ, Mala uli-
ca 5, Ljubljana in JMSSM, Grajski trg 1,
Maribor.

3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in

montaža opreme za kuhinje, kopalnice
in skupni prostor za 34 stanovanj v sta-
novanjskem bloku B z varovanimi stano-
vanji ob Panonski ulici v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (70%) in
reference ponudnika (30%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,494.644
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 75%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 33,668.661 SIT; 23,494.644 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 1. 2003.
Javni medobčinski stanovanjski

sklad
Maribor

Nepremičninski sklad
pokojninskega

in invalidskega zavarovanja, d.o.o.

Javni razpisi

Preklic
Ob-85725

Naročnik Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pre-
klicuje javni razpis za zbiranje predlogov za
financiranje in sofinanciranje kulturnih pro-
gramov in projektov s področja kulturnih de-
javnosti za leto 2003, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 1-3 z dne 10. 1.
2003, Ob-84910.

Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti

Ob-85846
Popravek

javnega razpisa za sofinanciranje
projektov v okviru donacijske sheme
PHARE 2001 “Krepitev Slovenije na

lokalni ravni“, Sklop A – Socialna
vključenost

1. Številka objave: SI0106.01 (Uradni list
RS, št. 109/02).
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2. Datum objave: 13. 12. 2002.
3. Program: PHARE Nacionalni program

2001 – Ekonomska in socialna kohezija,
donacijska shema “Krepitev Slovenije na lo-
kalni ravni“, Sklop A – Socialna vključenost.

4. Nosilec: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.

5. Ostale informacije: v javnem razpisu
za sofinanciranje projektov v okviru do-
nacijske sheme Phare 2001 “Krepitev Slo-
venije na lokalni ravni – Sklop A – Social-
na vključenost, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 109/02 z dne 13. 12.
2002, se 11. točka popravi tako, da pravil-
no glasi:

“11. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo
vlog je ponedeljek, 10. 3. 2003, ob 12.
uri. Vloge, prispele po tem roku, bodo zavr-
njene, tudi v primeru, da je na poštnem žigu
označen datum oddaje vloge na pošto pred
navedenim rokom.”

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-85847
Corrigendum

of the Call for Proposals for Grant
Scheme PHARE 2001 “Strengthening
Slovenia at the Local Level”, Lot A –

Social Inclusion
1. Publication reference: SI0106.01 (Of-

ficial Gazette of the RS, No. 109/02).
2. Publication date: 13th December

2002.
3. Programme: PHARE National Pro-

gramme 2001 – Economic and Social Co-
hesion, Grant Scheme “Strengthening
Slovenia at the Local Level”, Lot A – Social
Inclusion.

4. Contracting Authority: Ministry of
Labour, Family and Social Affairs.

5. Other information: in the Call for Pro-
posals for the Grant Scheme “Strengthen-
ing Slovenia at the Local Level”, Lot A –
Social Inclusion published in the Official
Gazette of the RS, No. 109/02 on 13th

December 2002 the point 11 of the Call for
Proposals is hereby corrected and should
read as follows:

“11. Deadline for applications: The
deadline for reception of applications is
Monday, 10th March 2003, at 12.00 h.
Any application received after the deadline
will be automatically rejected, even if the
postmark indicates a date preceding the
deadline.”

Ministry of Labour,
Family and Social Affairs

Ob-85559
Sklep o izboru

Emerging EU/Gradbena dela II. v
Kranju

1. Številka objave: Uradni list RS, št.
75-76/02.

2. Datum objave razpisa: 23. 8. 2002.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

en sklop: Emerging EU/gradbena dela v
Kranju, SI-0009.02.01.

4. Pogodbena vrednost: EUR
473,022.00.

5. Datum izbora: 5. 11. 2002.
6. Število prejetih ponudb: 3.

7. Naziv in naslov uspešnega ponudni-
ka: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, SI – 5270 Ajdovščina.

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-85560
Works Contract Award Notice

Emerging UE/Works II. Kranj Slovenia
1. Publication reference: Official Journal

of the Republic of Slovenia, No. 75-76/02.
2. Publication date of the procurement

notice: 23th August 2002.

3. Lot number and lot title: Single lot:
Emerging EU/Works II. Kranj,
SI-0009.02.01.

4. Contract value: EUR 473,022.00.
5. Date of award of the contract: 5th

November 2002.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name  and  address  of  successful

tenderer:  Primorje  d.d.,  Vipavska  ce-
sta  3,  5270  Ajdovščina,  SI - 5270
Ajdovščina.

The Ministry of Economy
National Agency for Regional

Development

Št. 1412-43/2002-108 Ob-85658

ECO ADRIA 2001 – PHARE CBC SLO/IT
Pogodbe za nepovratna sredstva

sklenjene septembra in oktobra 2002
Finančna linija: SI.01.08.01

1. Pogodbe za nepovratna sredstva skle-
njene v okviru javnega razpisa SI.01.08.01
objavljenega 17. maja 2002:

Koristnik: Ime in lokacija Naslov projekta Lokacija Trajanje Znesek Delež
projekta projekta nepovratnih skupnih

(meseci) sredstev upravičenih
(EUR) stroškov

projekta (%)

Občina Kanal ob Soči, Izgradnja ČN in Kanal 26 661.736 69,09
Kanal kanalizacijskega omrežja

– Kanal
Občina Divača, Divača Kanalizacijsko omrežje za Divača 21 468.526 72,95

Divača-Jug
Občina Hrpelje-Kozina, Kanalizacijsko omrežje za
Hrpelje Hrpelje-Jug Hrpelje 18 370.958 68,22
Občina Miren-Kostanjevica, Čistilna naprava in
Miren pripadajoča kanalizacija –

Bilje Bilje 23 386.050 62,21
Občina Tolmin, Tolmin Čistilna naprava in

kanalizacijsko omrežje – Volče Volče 19 677.643 70,38
Občina Vipava, Vipava Kanalizacijsko omrežje v

Vrhpolju, priključeno na ČN Vrhpolje 25 669.000 79,93
v Vipavi

Občina Idrija, Idrija Ekološka sanacija reke Idrija in 18 531.628 36,44
Idrijce Spodnja Idrija

Občina Sežana, Sežana Kanalizacijsko omrežje Sežana 24 234.459 41,44
Novo naselje, Sežana

Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 5/2003 Ob-85653
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02, 88/02) objavlja Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za
mladino

javni razpis
za sofinanciranje delovanja mladinskih
svetov lokalnih skupnosti v letih 2003

in 2004

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje delovanja
mladinskih svetov lokalnih skupnosti, usta-
novljenih na podlagi Zakona o mladinskih
svetih (Ur. l. RS, št. 70/00).

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji vlog na javni razpis

a) Na ta razpis se lahko prijavijo mladin-
ski sveti lokalnih skupnosti, registrirani po
Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št.
70/00) in Pravilniku o registraciji mladin-
skih svetov (Ur. l. RS, št. 60/01).

b) Prijava na javni razpis mora biti izdela-
na izključno na razpisnem obrazcu iz razpi-
sne dokumentacije naročnika (Urada RS za
mladino). Razpisni obrazec mora biti v celo-
ti izpolnjen in mora vsebovati vse zahtevane
priloge.

c) Vlagatelj mora s podpisom in žigosa-
njem izjave na razpisnem obrazcu pod ma-
terialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
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da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in da ima poravna-
ne vse obveznosti do države kot tudi ostale
zapadle poslovne obveznosti. Prav tako mo-
ra vlagatelj soglašati s pogoji in merili, nave-
denimi v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost
oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo
dejanskemu stanju, vse priložene fotokopi-
je pa ustrezajo originalom. Vlagatelj poda
tudi soglasje k preverjanju namenske pora-
be proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s stra-
ni pooblaščenih oseb naročnika.

d) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– število organizacij, ki sestavljajo mla-

dinski svet lokalne skupnosti,
– število prebivalcev lokalne skupnosti v

starosti 15–29 let,
– delež mladih, vključenih v organizaci-

je, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skup-
nosti,

– aktivnosti mladinskega sveta lokalne
skupnosti v minulem letu,

– program aktivnosti mladinskega sveta
lokalne skupnosti za leti 2003 in 2004,

– višina in preglednost prihodkov in od-
hodkov v preteklem obdobju,

– finančni načrt za leti 2003 in 2004.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 12,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na za izvajanje dejavnosti v letih 2003 in
2004, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve

Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sred-
stev poslati izključno s priporočeno pošto,
na naslov Urada RS za mladino, Štefanova
1, p.p. 1711, 1001 Ljubljana. Roki za odda-
jo vlog:

– do 11. 2. 2003 za prvi krog financira-
nja oziroma za sofinanciranje v obdobju ja-
nuar 2003 – december 2004,

– do 10. 7. 2003 za drugi krog financi-
ranja oziroma za sofinanciranje v obdobju
julij 2003 – december 2004,

– do 15. 1. 2004 za tretji krog financira-
nja oziroma za sofinanciranje v obdobju ja-
nuar 2004 – december 2004,

– do 10. 7. 2004 za četrti krog financi-
ranja oziroma za sofinanciranje v obdobju
julij 2004 – december 2004.

Več razpisnih rokov je objavljenih zato,
da se bodo nanje lahko prijavili vlagatelji,
ki ob prvem razpisnem roku še ne bodo
vpisani v Register mladinskih svetov. Vsak
vlagatelj lahko pridobi sredstva na podlagi
tega javnega razpisa samo enkrat, t.j. sa-
mo v enem od štirih zgoraj navedenih raz-
pisnih rokov. Kolikor se bo vlagatelj kljub
odobrenim sredstvom na enem izmed na-
vedenih rokov ponovno prijavil na javni raz-

pis, komisija njegove vloge ne bo obravna-
vala.

Opremljenost vlog
Vlogo za razpis je potrebno poslati v za-

prtem ovitku, na katerem mora biti vidna
označba: “Ne odpiraj – Vloga za mladinske
svete lokalnih skupnosti“.

Zaradi evidentiranja priporočamo na hrb-
tni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani naročnika.

Za prvi krog bo komisija pričela z odpi-
ranjem dne 17. 2. 2003.

Za drugi krog bo komisija pričela z odpi-
ranjem dne 14. 7. 2003.

Za tretji krog bo komisija pričela z odpi-
ranjem dne 19. 1. 2004.

Za četrti krog bo komisija pričela z odpi-
ranjem dne 13. 7. 2004.

Odpiranje vlog v skladu z drugim od-
stavkom 77. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
ne bo javno.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih
in nepravočasno prispelih) komisija za od-
piranje vlog ne bo obravnavala in bodo vr-
njene vlagateljem.

Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli
obvestilo o odpiranju vlog.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključ-
ka odpiranja vlog. Datum, do katerega bodo
vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
bo naveden v obvestilu o odpiranju vlog.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval vlagatelja, ki mu bodo do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada RS
za mladino, po pošti ali elektronski pošti.

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji do-
bijo na Uradu RS za mladino, vsak delovni
dan med 12. in 14. uro, po tel. 01/426-57-01.
Kontaktna oseba: Jernej Drnbek.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Urad RS za mladino

Št. 5/2003 Ob-85654
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur.
l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02,
80/02, 88/02) objavlja Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje koordinacije

projektov za otroke v letu 2003 in
2004

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje koordinacije
projektov za otroke v letu 2003 in 2004.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis

a) Na ta razpis se lahko prijavijo vlagate-
lji s statusom:

– nevladne organizacije, ki je prostovo-
ljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja programske de-
javnosti za otroke.

Sredstev na tem javnem razpisu ne mo-
rejo pridobiti:

– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00,
64/01 in 101/01) ter mladinski sveti, re-
gistrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Ur.
l. RS, št. 70/00),

– mladinske organizacije v politični stran-
ki, registrirane po Zakonu o političnih stran-
kah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00),

– javni zavodi na lokalnem nivoju, ki
opravlja dejavnost mladinskega centra in
ima za ustanovitelja ali soustanovitelja obči-
no ali več občin.

b) Vlagatelj mora izvajati programe, na-
menjene otrokom v starosti od 6. do 14.
leta.

c) Vlagatelj je lahko organizacija, ki ko-
ordinira organizacije ali projekte na nacio-
nalnem nivoju in omogoča vključevanje v
otroške dejavnosti in aktivnosti udeležen-
cem ter organizacijam iz celotne Slovenije.

d) Vlagatelji lahko na ta javni razpis prija-
vijo samo projekte ali dele projektov, ki bo-
do koordinirani in izvajani v letu 2003 in
2004. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2004.

e) Vlagatelj mora za izvajanje projektov
zagotoviti:

– najmanj 50% delež sofinanciranja pro-
jekta iz drugih virov in

– najmanj 25% delež sofinanciranja pro-
jekta iz neproračunskih sredstev.

f) Vlagatelj mora imeti izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sred-
stev uporabnikov in delež sredstev iz drugih
virov.

g) Posamezna vloga na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Urada RS za mladino).

h) Vlagatelj mora s podpisom in žigosa-
njem izjave na razpisnem obrazcu pod ma-
terialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in da ima poravna-
ne vse obveznosti do države kot tudi ostale
zapadle poslovne obveznosti. Prav tako mo-
ra vlagatelj soglašati s pogoji in merili, nave-
denimi v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost
oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo
dejanskemu stanju, vse priložene fotokopi-
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je pa ustrezajo originalom. Vlagatelj poda
tudi soglasje k preverjanju namenske pora-
be proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s stra-
ni pooblaščenih oseb naročnika.

i) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika za le-
to 2002.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– število in struktura otrok, vključenih v

programe (do 10 točk),
– obseg in kvaliteta izvedenega letnega

programa v letu 2002 (do 20 točk),
– obseg in kvaliteta planiranega progra-

ma za leto 2003 in 2004 (do 30 točk),
– reference prijavitelja pri izvajanju pro-

jektov za otroke (do 10 točk),
– stopnja koordinacije z drugimi organi-

zacijami in institucijami (do 10 točk),
– vključenost programov z lokalnega ni-

voja (do 10 točk),
– preglednost, ekonomičnost in realnost

finančne konstrukcije (do 10 točk),
– zagotavljanje brezplačne udeležbe

otrok v programih (do 10 točk).
Vlagatelji, ki ne dosežejo minimalno šte-

vilo 60 točk po oceni komisije, niso upravi-
čeni do sofinanciranja.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 45,000.000 SIT od tega za leto 2003
22,000.000 SIT in za leto 2004
23,000.000 SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2003 in 2004, v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev sred-
stev poslati izključno s priporočeno pošto,
najpozneje do 11. 2. 2003 na naslov Urada
RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.

Opremljenost vlog
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v

zaprtem ovitku, na katerem mora biti: vidna
označba: “Ne odpiraj – Vloga za sofinanci-
ranje koordinacije projektov za otroke“.

Zaradi evidentiranja priporočamo na hrb-
tni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika. Strokovna komisija bo pričela z od-
piranjem dne 13. 2. 2003. Odpiranje vlog v
skladu z drugim odstavkom 77. člena Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije ne bo javno.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih
in nepravočasno prispelih) strokovna komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
nudnikom.

Vlagatelji bodo o odpiranju ponudb pre-
jeli obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od za-

ključka odpiranja vlog. Datum, do katerega
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa, bo naveden v obvestilu o odpiranju
vlog.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada RS
za mladino, po pošti ali elektronski pošti.

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo na Uradu RS za mladino, vsak delov-
ni dan med 13. in 15. uro, po tel.
01/426-57-01. Kontaktna oseba: mag. Sa-
nja Vraber.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Urad RS za mladino

Ob-85655
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(Ur. l. RS, št. 118/02) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01,
53/02, 80/02, 88/02) objavlja Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za
mladino

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti mladinskih

centrov v 2003 in 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Namen in predmet javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora ob-

stoju lokalnih in regionalnih mladinskih cen-
trov v RS, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega javnega razpisa in ni predmet drugih
javnih razpisov naročnika (Urada RS za mla-
dino).

Predmet javnega razpisa je sofinancira-
nje osnovne dejavnosti občinskih javnih za-
vodov in nevladnih organizacij, ki opravljajo
dejavnosti mladinskega centra v skladu s
tem razpisom.

Sofinanciranje delovanja mladinskega
centra lahko obsega do največ 50%:

– sofinanciranja rednih, neprogramskih
(materialnih) stroškov,

– sofinanciranja rednih dejavnosti in/ali
rednih programov centra.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo organi-
zacije s statusom pravne osebe, registrira-
ne v RS, in sicer:

I. pravne osebe, registrirane v RS kot
javni zavod, ki opravlja dejavnost mladin-
skega centra, katerega ustanoviteljica ozi-
roma soustanoviteljica je občina,

II. pravne osebe, registrirane v RS kot
nevladne, prostovoljne in neprofitne organi-
zacije, ki opravljajo dejavnost mladinskega
centra v skladu s tem razpisom.

b) Vlagatelj mora zagotavljati ustrezne
prostorske pogoje za delovanje mladinske-
ga centra v velikosti najmanj 150 m2.

c) Vlagatelj mora zagotavljati redno delo-
vanje mladinskega centra, najmanj 1300 ur
letno.

d) Vlagatelj mora uveljavljati pluralno pro-
gramsko zasnovo, ki se odraža v letnem
programu dela z več različnimi dejavnostmi
oziroma programi.

e) Vlagatelj mora zagotavljati notranjo or-
ganizacijsko shemo, ki omogoča demokra-
tično obravnavo in koordinacijo izvedbe pla-
niranega programa.

f) Vloga za sofinanciranje na podlagi tega
javnega razpisa mora biti izdelana izključno
na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumen-
tacije naročnika (Urada RS za mladino).

g) Vlagatelj mora s podpisom in žigosa-
njem izjave na razpisnem obrazcu pod ma-
terialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa in da ima poravna-
ne vse obveznosti do države kot tudi ostale
zapadle poslovne obveznosti. Prav tako mo-
ra vlagatelj soglašati s pogoji in merili, nave-
denimi v tem javnem razpisu in pripadajoči
razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost
oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo
dejanskemu stanju, vse priložene fotokopi-
je pa ustrezajo originalom. Vlagatelj poda
tudi soglasje k preverjanju namenske pora-
be proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s stra-
ni pooblaščenih oseb naročnika.

h) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika za le-
to 2002.

i) Vlagatelj je lahko organizacija, ki za Urad
RS za mladino ne opravlja katere od pogod-
benih servisnih dejavnosti (za mladino).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Pod a) Splošna:
– velikost prostorov vlagatelja (tajni-

ško-upravni prostori, produkcijski prostori
in javni, prireditveni prostori, s katerim MC
razpolaga),

– urnik oziroma frekventnost rednega
delovanja,

– “servisni” potencial predlagatelja (pro-
storska, strokovna, organizacijska in tehnič-
na pomoč),

– letnica ustanovitve oziroma začetek re-
dne dejavnosti vlagatelja (zagonsko obdob-
je) in lokacija vlagatelja glede na ozemelj-
sko oziroma regijsko pokritost,

– delež občinskega vira sofinanciranja,
– izkušnje in usposobljenost vodstva in

programskih sodelavcev,
– prepoznavnost delovanja vlagatelja v

okolju (promocija, publiciranje, medijska
odmevnost, informiranje, podoba v lokal-
nem okolju).

Pod b) Programska:
– obseg delovanja in stopnja realizacije

v letu 2002,
– obseg planiranega delovanja in pro-

gramov v letu 2003 oziroma 2004,
– vključenost drugih, neorganiziranih no-

silcev izvajanja programov v centru,
– število in struktura mladih, vključenih v

dejavnost in programe vlagatelja (glede na
družbeno koristne funkcije predlagatelja),
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– skupnostno delo – izvajanje in koordi-
nacija programov izven centra,

– vključenost v nacionalne mladinske
projekte ter sodelovanje s sorodnimi centri
na regionalnem in mednarodnem nivoju,

– koordinacijski pomen oziroma vloga
vlagatelja na nacionalnem nivoju.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša:

– za leto 2003: 66,000.000 SIT,
– za leto 2004: 66,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo

biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porablje-

na v letu 2003 oziroma 2004, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve

Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sred-
stev poslati izključno s priporočeno pošto,
najkasneje do 15. 2. 2002, na naslov Ura-
da RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

Opremljenost vlog
Vlogo za razpis je potrebno poslati v za-

prtem ovitku, na katerem mora biti vidna
označba: “Ne odpiraj – Vloga za mladinski
center“.

Zaradi evidentiranja priporočamo na hrb-
tni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem-
ljena in pravočasno predložena naročniku.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodeli-
tev sredstev bo opravila komisija za odpira-
nje vlog, imenovana s strani naročnika. Ko-
misija za odpiranje vlog bo pričela z odpira-
njem dne 17. 2. 2003. Odpiranje vlog, v
skladu z drugim odstavkom 77. člena Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije, ne bo javno.

Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih
in nepravočasno prispelih) komisija za od-
piranje vlog ne bo obravnavala in bodo vr-
njene vlagateljem.

Vlagatelji bodo o odpiranju vlog prejeli
obvestilo o odpiranju vlog.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45 dni od za-
ključka odpiranja vlog. Datum, do katerega
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa (poziva), bo naveden v obvestilu o
odpiranju vlog.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo, lahko za-
interesirani vlagatelji dobijo v tajništvu Ura-
da RS za mladino vsak delovni dan med
12. in 14. uro ter po pošti ali elektronski
pošti.

Vse dodatne informacije lahko vlagatelji
dobijo na Uradu RS za mladino, vsak delov-

ni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01. Kontaktna oseba: Zorko
Škvor.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Urad RS za mladino

Ob-85631
Zavod Center za informiranje, sodelova-

nje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS),
Povšetova 37, Ljubljana (tel.
01/542-14-22, faks 01/542-14-24,
http://www.cnvos.si) objavlja

javni razpis
za financiranje pilotskih projektov na

temo
Vzpodbujanje in krepitev nevladnih
organizacij, ki delujejo na področju
enakih možnosti in položaja žensk
Besedilo javnega razpisa in razpisna do-

kumentacija sta dosegljiva na sedežu
CNVOS in na njegovi spletni strani:
http://www.cnvos.si.

Rok za oddajo projektnih predlogov je
do petka, 14. 2. 2003.

Pilotske projekte je finančno podprl Raz-
vojni program Združenih narodov (UNDP).

Zavod Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij

Ob-85723
Na podlagi Zakona o raziskovalni in raz-

vojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/01, 53/02, 80/02 – popr. in 88/02)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadalje-
vanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje raziskovalnih

projektov, znanstvenega oziroma
strokovnega tiska ter znanstvenih
oziroma strokovnih posvetov za

potrebe MOL za leto 2003
I. Predmet razpisa
Enoletni raziskovalni in razvojni projekti

za potrebe MOL:
1. urejanje prometa v središču mesta,

na širšem obrobju in v stanovanjskih sose-
skah,

2. razporejanje dejavnosti v mestu in
uporaba javnih površin,

3. prenova stanovanjskih sosesk v Ljub-
ljani,

4. ocena stanovanjskega primanjkljaja,
5. fizični in socialni prostori mladih v

Ljubljani,
6. prilagoditev patronažne dejavnosti iz-

zivom sodobne družbe,
7. ljubljanski govor(i),
8. potresna odpornost objektov v pristoj-

nosti oddelka za predšolsko vzgojo, izobra-
ževanje in šport,

9. participacija prebivalcev Ljubljane pri
odločanju,

10. revitalizacija vodnega režima v ožjem
območju varovanja bodočega krajinskega
parka Barje,

11. uporaba bioloških metod za določa-
nje kakovosti pitne vode,

12. možnost pridelave in uporabe bio-
mase iz košnje na ljubljanskem Barju,

13. tipologija socialno ogroženih družin.
Znanstveni oziroma strokovni tisk in

znanstveni oziroma strokovni posveti:
1. znanstveni oziroma strokovni tisk –

publikacije znanstvenega in strokovnega ti-
ska, ki predstavljajo pomemben prispevek
k promociji Ljubljane,

2. znanstveni oziroma strokovni posveti
– delavnice, seminarji, ki so tematsko na-
ravnani na vprašanja razvoja Ljubljane ozi-
roma predstavljajo pomemben prispevek k
njeni promociji.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na razpis:

Na razpis za raziskovalne projekte se lah-
ko prijavijo pravne in fizične osebe iz Slove-
nije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih
organizacij oziroma register raziskovalcev
pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.

Na razpis za sofinanciranje znanstvene-
ga oziroma strokovnega tiska se lahko pri-
javijo pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti. Publika-
cija mora iziti najkasneje do konca oktobra
2003.

Na razpis za sofinanciranje posvetov se
lahko prijavijo pravne osebe, ki so vpisane
v evidenco raziskovalnih organizacij pri
MŠZŠ oziroma so registrirane za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti. Posvet mora biti
izveden najkasneje do konca oktobra
2003.

III. Merila za izbiro izvajalcev raziskoval-
nih projektov:

– seznanjenost z dosedanjimi tematski-
mi projekti in njihova uporaba,

– seznanjenost s Strategijo trajnostnega
razvoja Ljubljane,

– uporabnost za potrebe MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in razi-

skovalne skupine,
– metodološko-tehnična izvedljivost pro-

jekta.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so

podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji (obrazec “merila za ocenjevanje
ponudb raziskovalnih projektov“).

Merila za izbor izvajalcev znanstvenega
in strokovnega tiska:

– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca (-ev) publikacije,
– gospodarnost porabe proračunskih

sredstev pri izdaji,
– delež sofinanciranja s strani drugih

subjektov.
Merila za izbor organizatorjev strokovnih

oziroma znanstvenih posvetov:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih fi-

nanciranju raziskovalnih projektov v letu
2003 bo javno objavljena v 15 dneh po
sprejetju proračuna MOL za leto 2003. Pre-
dlagateljem dvoletnih raziskovalnih projek-
tov, katere je MOL sofinancirala v letu 2002,
bodo zagotovljena proračunska sredstva
MOL v skladu s pravili, ki veljajo za začasno
financiranje. Sklenjene bodo pogodbe o za-
časnem financiranju do višine sredstev, ki
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je sorazmerna s porabljenimi sredstvi za
enako obdobje v letu 2002. Po preteku za-
časnega financiranja bodo sredstva, izpla-
čana v tem obdobju, vključena v pogodbo o
sofinanciranju za leto 2003. MOL bo ostale
predlagatelje, ki bodo izbrani na tem razpi-
su, pozvala k podpisu pogodbe o sofinanci-
ranju projekta hkrati z dopolnilnim sklepom
o višini sredstev, ki bo izdan v 15 dneh po
sprejetju proračuna MOL.

V. Roki izvedbe izbranih raziskovalnih
projektov

MOL bo z izbranimi izvajalci raziskoval-
nih projektov sklenila pogodbe o sofinanci-
ranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta
potekali v skladu z določili Odloka o prora-
čunu MOL za leto 2003 in veljavnimi zakon-
skimi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2003 morajo
biti porabljena v letu 2003.

VI. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Prijavitelji morajo prijave oddati izključno

po pošti kot priporočeno pošiljko najpozne-
je do 17. 2. 2003 (datum poštnega žiga) na
naslov Mestna občina Ljubljana – sprejem-
na pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.

Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ki ne bodo ustre-
zale razpisnim pogojem, ne bodo obravna-
vane. Prijav, oddanih po roku za oddajo,
komisija ne bo upoštevala.Vsak prijavljen ra-
ziskovalen projekt mora biti poslan v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – vloga: razi-
skovalni projekti 2003” oziroma – “vloga:
znanstveni tisk” oziroma – “vloga: znanstve-
ni posvet”. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov predlagatelja.

VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Z odpiranjem vlog bo področna strokov-
na komisija začela 19. 2. 2003. Če se za-
radi števila prejetih vlog odpiranje ne zaklju-
či isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje poz-
vala, da do določenega roka dopolnijo vlo-
go. V primeru, da predlagatelj v zahteva-
nem roku vloge ne bo dopolnil, bo izločena
kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje do dne 3. 4. 2003.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji

dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-

ci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci po-
godb) dvignejo prijavitelji od dneva te obja-
ve do izteka prijavnega roka vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v tajništvu Oddelka
za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL,
Čopova 14/II, Ljubljana. Razpisna doku-
mentacija je dosegljiva tudi na spletni strani
MOL.: http://www.ljubljana.si/zamesca-
ne/izmestneuprave/razpisi/index.html

X. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani na tel. 306-26-00,
faks 306-26-02, oziroma po elektronski
pošti smilja.repic@ljubljana.si vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

Mestna občina Ljubljana

Ob-85724
Na podlagi 57., 61. in 114. do 120. čle-

na Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zako-
na o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 –
popr. in 88/02) ter Odloka o financiranju
kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb
in posameznikov (Uradni list RS, št. 40/01)
objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadalje-
vanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za zbiranje predlogov javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2003 financirala MOL iz dela

proračuna, namenjenega za kulturo
I. Predmet razpisa so javni kulturni pro-

grami in projekti za leto 2003 z naslednjih
področij:

A) uprizoritvene umetnosti,
B) glasbene umetnosti,
C) vizualne umetnosti,
D) mladinska kultura,
E) intermedijske umetnosti,
F) kulturna dediščina,
G) investicijsko vzdrževanje in nakup

opreme,
H) neprogramski stalni stroški zasebnih

pravnih oseb in posameznikov.
II. Pomen izrazov:
Javni kulturni program je kulturna dejav-

nost zasebnih pravnih oseb in posamezni-
kov, ki predstavlja po vsebini zaključeno ce-
loto ter traja nepretrgoma najmanj eno leto.

Kulturni projekt je posamičen kulturni do-
godek (predstava, razstava, koncert ipd.).

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis

Predloge javnih kulturnih programov in
projektov lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe, ki bodo v letu 2003 realizirale svoje
kulturne programe in projekte na območju
MOL. Če je predlagatelj programa oziroma
projekta pravna oseba, mora le-ta izpolnje-
vati zakonske pogoje za opravljanje kultur-
nih dejavnosti in imeti sedež na območju
MOL. Predlagatelj programa oziroma pro-
jekta, ki je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna MOL, lahko prijavi program ozi-
roma projekt pod pogojem, da je redno iz-
polnjeval vse pogodbene obveznosti.

V primeru, da se prijava nanaša na med-
narodno oziroma medmestno gostovanje,
lahko predlagatelji prijavijo tiste javne kul-
turne programe in projekte, ki so že bili
realizirani na območju MOL in bodo v letu
2003 realizirani izven MOL. Prav tako lahko
predlagatelji prijavijo tiste javne kulturne pro-
grame in projekte, ki bodo v letu 2003 rea-
lizirani tako na območju MOL kot v okviru
medmestnega oziroma mednarodnega go-
stovanja.

V skladu z drugim odstavkom 102. čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo bo mogoče le izjemoma financi-
rati javni kulturni program ali kulturni pro-
jekt, ki ga predlagatelj ne bo prijavil v skla-
du s pogoji in merili iz tega javnega razpisa.

Na področjih A), B), C) in E) in lahko
predlagatelji prijavijo javne kulturne progra-
me in projekte za:

– produkcijo in postprodukcijo na obmo-
čju MOL,

– medobčinsko in mednarodno sodelo-
vanje,

– festivale na območju MOL in v tujini,
– bienalne umetniške dogodke.
Na področju F) bodo upoštevane zakon-

ske obveznosti MOL, vpis v Zbirni register
dediščine ter status spomenika. Predlaga-
telji lahko prijavijo kulturne projekte za:

– vzdrževanje in obnovo kulturnih spo-
menikov,

– prezentacijo in uveljavljanje kulturne
dediščine,

– medobčinsko in mednarodno sodelo-
vanje.

IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati predlagatelji:

Predlagatelji lahko na vseh razpisanih
področjih prijavijo kulturne projekte, ki bo-
do izvedeni v letu 2003, ter enoletne ali
večletne (dvoletne ali triletne) javne kultur-
ne programe, ki bodo izvedeni v obdobju
od leta 2003 do leta 2005.

Predloge javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v okviru področja D) lah-
ko predložijo dijaki in študenti oziroma po-
samezniki, ki niso zaključili svojega šolanja
pred 1. oktobrom 2000 in ki s svojim dose-
danjim delom in javno priznanimi uspehi lah-
ko potrdijo svojo izjemno nadarjenost. Pre-
dloge v okviru področja D) lahko predložijo
tudi javne in zasebne pravne osebe, če se
prijava nanaša na javne kulturne programe
ali kulturne projekte posameznikov, ki izpol-
njujejo pogoje iz prejšnjega stavka. Financi-
ranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v okviru področja D) bo potekalo
v obliki denarne podpore za:

– izvedbo avtorskih projektov mladih
umetnikov,

– udeležbo mladih umetnikov na med-
narodnem tekmovanju,

– usposabljanje mladih umetnikov v tu-
jini,

– izvedbo delavnic.
V. Merila in kriteriji za izbor kulturnih pro-

gramov in projektov
Splošni kriteriji in merila za izbor kultur-

nih programov javnih zavodov, katerih usta-
noviteljica je MOL, ter javnih kulturnih pro-
gramov in projektov so:

– kakovost in zahtevnost programa ozi-
roma projekta,

– uveljavljenost predlagatelja doma in v
tujini,

– reference predlagatelja za kakovostno
izvedbo programa oziroma projekta,

– dostopnost programa oziroma projek-
ta občinstvu,

– nepridobiten značaj programa oziroma
projekta,

– pomembnost programa oziroma pro-
jekta za uveljavljanje kulturne podobe Ljub-
ljane.

Dodatni kriteriji in merila za posamezna
razpisna področja so sestavni del razpisne
dokumentacije.

Kriteriji in merila za financiranje investi-
cijskega vzdrževanja in nakupa opreme (G))
ter neprogramske stalne stroške zasebnih
pravnih oseb in posameznikov (H)) so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Če pristojna strokovna skupina ugotovi,
da prijavljeni večletni javni kulturni program



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 277

ne ustreza pogojem za večletno financira-
nje, bo le-tega obravnavala kot enoletni pro-
gram, ki kandidira za financiranje v letu
2003.

VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih fi-

nanciranju javnih kulturnih programov in pro-
jektov v letu 2003, bo javno objavljena v 15
dneh po sprejetju proračuna MOL za leto
2003. Predlagateljem javnih kulturnih pro-
gramov in projektov, katere je MOL financi-
rala v letu 2002 in ki bodo izbrani na tem
razpisu, bodo zagotovljena proračunska
sredstva MOL v skladu s pravili, ki veljajo za
začasno financiranje. Sklenjene bodo po-
godbe o začasnem financiranju do višine
sredstev, ki je sorazmerna s porabljenimi
sredstvi za enako obdobje v letu 2002. Po
preteku začasnega financiranja bodo sred-
stva izplačana v tem obdobju vključena v
pogodbo o financiranju za leto 2003. MOL
bo ostale predlagatelje, ki bodo izbrani na
tem razpisu, pozvala k podpisu pogodbe o
financiranju programa oziroma projekta
hkrati z dopolnilnim sklepom o višini sred-
stev, ki bo izdan v 15 dneh po sprejetju
proračuna MOL.

VII. Roki izvedbe izbranih javnih kultur-
nih programov in kulturnih projektov

MOL bo z izbranimi izvajalci javnih kul-
turnih programov in kulturnih projektov skle-
nila pogodbe o financiranju. Sklenitev in iz-
vedba pogodb bosta potekali v skladu z
določili Odloka o proračunu MOL za leto
2003 in veljavnimi zakonskimi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2003 morajo
biti porabljena v letu 2003 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim izvajalcem javnega
kulturnega programa sklenila večletno po-
godbo.

VIII. Rok za oddajo prijav in način odda-
janja

Prijavitelji morajo prijave oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozne-
je do 17. 2. 2003 (datum poštnega žiga) na
naslov Mestna občina Ljubljana – sprejem-
na pisarna, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.

Prijave, ki ne dobo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL ali ki ne bodo ustre-
zale razpisnim pogojem, ne bodo obravna-
vane. Prijav, oddanih po roku za oddajo,
komisija ne bo upoštevala.

Vsak prijavljen program oziroma projekt
mora biti poslan v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – vloga: kulturni programi in
projekti 2003“ ter z oznako področja (A)
uprizoritvene umetnosti, B) glasbene umet-
nosti, C) vizualne umetnosti itn. – odvisno
od tega, za katero razpisano področje pre-
dlagatelj oddaja prijavo). Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naslov predla-
gatelja.

V primeru, da predlagatelj kandidira s
programi oziroma projekti na več razpisanih
področij, mora biti vsaka prijava poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.

IX. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Z odpiranjem vlog bo področna strokov-
na komisija začela 19. 2. 2003. Če se za-
radi števila prejetih vlog odpiranje ne zaklju-
či isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v

roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje poz-
vala, da do določenega roka dopolnijo vlo-
go. V primeru, da je predlagatelj v zahteva-
nem roku ne bo dopolnil, bo vloga izločena
kot nepopolna.

X. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje do dne 3. 4. 2003.
XI. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji

dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci

z navodili, kriteriji in merila za posamezna
področja ter vzorec pogodbe) dvignejo prija-
vitelji od dneva te objave do izteka prijavne-
ga roka vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu Oddelka za kulturo in raziskovalno
dejavnost MOL, Čopova 14/II, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tu-
di na spletni strani MOL: http://www.ljub-
ljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpi-
si/index.html

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani po tel. 306-26-00 vsak
delavnik med 10. in 12. uro oziroma po
elektronski pošti:

– področje A): Davor Buinjac, davor.bui-
njac@ljubljana.si

– področje B): Nina Kalčič, nina.kal-
cic@ljubljana.si

– področje C) Metka Rosbaud, met-
ka.rosbaud@ljubljana.si

– področij D) in E): Semira Osmanagić,
semira.osmanagic@ljubljana.si

– področje F): Miljana Smrdel, milja-
na.smrdel@ljubljana.si

– področje G): Samo Perat, samo.pe-
rat@ljubljana.si

– področje H): Saša Hren Koritnik. sa-
sa.hren@ljubljana.si

XIII. Odprt javni razpis za kulturne pro-
jekte (informacija!).

V skladu z 18. členom Odloka o financi-
ranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih
oseb in posameznikov je razpisni rok za
posamezne kulturne projekte, ki jih bo v
okviru odprtega javnega razpisa za leto
2003 financirala MOL, odprt do 15. 9.
2003. Drugi pogoji za prijave kulturnih pro-
jektov na odprti javni razpis so enaki pogo-
jem tega razpisa.

XIV. Financiranje ljubiteljske kulturne de-
javnosti (informacija!)

Predloge javnih kulturnih programov in
projektov s področja ljubiteljske kulturne de-
javnosti zbira Zveza kulturnih društev Ljub-
ljana, Krekov trg 2, Ljubljana, ki predlog
skupnega ljubiteljskega kulturnega progra-
ma posreduje Oddelku za kulturo in razi-
skovalno dejavnost MOL.

Mestna občina Ljubljana

Št. 35200-00002/2003 7 10 Ob-85459
Na podlagi 16. člena Odloka o koncesiji

za izvajanje gospodarske javne službe rav-
nanja s komunalnimi odpadki (Uradni ve-
stnik Občine Ormož, št. 10/02) objavlja Ob-
čina Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe ravnanja s

komunalnimi odpadki na območju
Občine Ormož

1. Koncedent: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.

2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-
ljanje gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.

3. Obseg koncesije: koncesionirana de-
javnost obsega naslednje vrste del:

I. zbiranje komunalnih odpadkov,
II. ločeno zbiranje frakcij,
III. zbiranje kosovnih odpadkov,
IV. zbiranje nevarnih frakcij,
V. izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem

zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici.
Koncesija se oddaja po posameznih vr-

stah del, lahko pa tudi skupaj.
4. Območje izvajanja koncesije: celotno

območje Občine Ormož.
5. Trajanje koncesije: koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas. Kon-
cesija začne veljati z dnem podpisane kon-
cesijske pogodbe in traja 10 let.

6. Za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa mora kandidat izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– da je gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik posameznik registriran za
opravljanje dejavnosti ravnanja s komunal-
nimi odpadki in ima za izvajanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov
v skladu s predpisi;

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesionirane dejavnosti in raz-
polaga z vozili, katerih osna obremenitev ne
presega predpisane osne obremenitve na
občinskih cestah;

– da razpolaga z zadostnim strokovnim
kadrom za izvajanje koncesionirane dejav-
nosti;

– da pripravi in predloži program ravna-
nja z ločeno zbranimi frakcijami v skladu z
drugim odstavkom 23. člena Odredbe o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01);

– da pripravi in predloži program zbira-
nja komunalnih odpadkov s cenikom;

– da pripravi in predloži program zbira-
nja ločenih frakcij s cenikom;

– da pripravi in predloži program zbira-
nja kosovnih odpadkov s cenikom;

– da priravi in predloži program zbiranja
nevarnih frakcij s cenikom;

– da ima poravnane davke in druge ob-
vezne dajatve;

– da je finančno usposobljen za izvaja-
nje dejavnosti;

– da ima ustrezne reference s področja
izvajanja dejavnosti;

– da se zaveže v okviru izvajanja del iz
2. točke 2. člena tega odloka zgraditi in
opremiti zbirni center ter postaviti zbiralnice
ločenih frakcij.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– cena 75%,
– višina letnega nadomestila za pridobi-

tev koncesije 5%,
– reference 20%.
8. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija in do-
datne informacije: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož, Irena Meško - Kukovec od
8. do 10. ure.

9. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa, od 8. do 13. ure.
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10. Oddajanje ponudb: ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi do-
kazili najkasneje do 3. 3. 2003 do 9. ure v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako: javni razpis -
koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, z
oznako vrste del (rimska številka iz 3. toč-
ke tega razpisa), Ne odpiraj, na naslov:
Občina Ormož, Ptujska ceta 6, 2270
Ormož.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum končne odloči-
tve: 30. 6. 2003.

14. Izbirni postopek bo vodila tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan.

15. O izbiri bodo ponudniki pisno obve-
ščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na pod-
lagi pravnomočne odločbe sklenjena kon-
cesijska pogodba.

16. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 1. 2003.

Občina Ormož

Ob-85495
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96), 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
o financiranju športa v Občini Postojna (Ura-
dni list RS, št. 41/02), Občina Postojna
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 2003
I. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci,

ki bodo izvajali športne programe v Občini
Postojna:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna območja,
– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-

ljanje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, srednje tehnične
šole in srednje strokovne šole, gimnazije in
druge splošne srednje šole,

– organizacije invalidov, ki izvajajo špor-
tni program za invalide,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu.

II. V letu 2003 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok: (so)financirali bomo programe, ki ima-
jo značaj redne vadbe, projekt Zlati son-
ček, tečaje plavanja;

Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: (so)financirali bomo programe, ki ima-
jo značaj redne vadbe, projekt Zlati son-
ček, tečaje plavanja, organizacijo in izved-
bo šolskih športnih tekmovanj, nastope na
občinskih in regijskih tekmovanjih;

Programi športa nadarjenih otrok in mla-
dine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport: (so)financirali bomo programe v indi-
vidualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja
in nastope na državnih tekmovanjih.

2. Športno rekreativna dejavnost: (so)fi-
nancirali bomo organizacijo in izvedbo ob-
činskih tekmovanj ter programe rekreativne
vadbe.

3. Kakovostni šport: (so)financirali bomo
najem objekta za društva Občine Postojna,
ki imajo redno vadbo in nastopajo v državni
ligi oziroma katerih posamezniki se udele-
žujejo državnih prvenstev.

4. Vrhunski šport: (so)financirali bomo
udeležbo na uradnih mednarodnih tekmo-
vanjih ter organizacijo odmevnejših priredi-
tev v Občini Postojna, s katerim bomo pro-
movirali občino.

5. Šport invalidov: (so)financirali bomo
programe rekreativne vadbe za invalide.

6. Izobraževanje na področju športa:
(so)financirali bomo izobraževanje pri uspo-
sabljanju strokovnega kadra.

7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost, za-
ložniška dejavnost, informacijski sistem na
področju športa.

8. Velike mednarodne, državne, medob-
činske in občinske športne prireditve: (so)fi-
nancirali bomo organizacijo odmevnejših
prireditev v Občini Postojna, ki bodo pro-
movirale občino.

III. Izbrani programi bodo sofinancirani
iz proračunskih sredstev Občine Postojna
za leto 2003 namenjenih dejavnostim špor-
ta. Prednost pri izboru bodo imela športna
društva.

IV. Rok za prijavo je do vključno 20. 2.
2003.

V. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na Športni zvezi Postoj-
na, od 6. 1. 2003 dalje, vsak delavnik med
8. in 14. uro.

Prijavo na razpisnih obrazcih pošljete na
naslov: Športna zveza Postojna, Pot k Pivki
4, 6230 Postojna Postojna; s pripisom “Za
razpis 2003”.

VI. Izvajalci bodo o izbiri programov pi-
sno obveščeni. Z izbranimi izvajalci bodo
sklenjene pogodbe.

Občina Postojna

Ob-85751
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), na podlagi 19. člena
in Pravilnik o postopku za izbiro športnih in
drugih projektov, ki se financirajo iz prora-
čuna Občine Črna na Koroškem (MUV, št.
7/99) Občina Črna na Koroškem objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 2003
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

II. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v Občini Črna na Ko-
roškem,

– da so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99),

III. V letu 2003 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

– šport v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja:

– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,
– športna dejavnost študentov;

– šport v društvih:
– šport mladih-redna splošna vadba,
– šport mladih-šport za dosežek (se-

lektivni šport),
– športno reaktivna dejavnost od-

raslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport;

– šport invalidov;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem;
– mednarodna dejavnost;
– športne prireditve.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi Meril za vrednotenje programov
športa, ki se financirajo iz občinskega pro-
računa (MUV, št. 7/99).

Prednost pri izboru bodo imela društva
in njihove zveze.

V. Predlagatelji morajo posredovati na-
tančen opis programov s predvidnim števi-
lom udeležencev, krajem izvajanja progra-
mov, urnikom vadbe, krajem vadbe in po-
datke o strokovnem kadru.

VI. Programi morajo biti finančno ovre-
dnoteni z navedenimi viri financiranja.

VII. Prijave pošljite v zaprti kuverti na na-
slov: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, z označbo
“Javni razpis – šport 2003“.

VIII. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel.
870-48-10. Kontaktna oseba je Nada Va-
čun, tel. 870-48-16.

IX. Rok za prijavo je do 5. 2. 2003 do
16. ure na naslov: Občina Črna na Koro-
škem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

X. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili Po-
godbo o sofinanciranju programov.

XI. O višini odobrenih točk po točkov-
nem sistemu bodo izvajalci s sklepom ob-
veščeni v 30 dneh po razpisu oziroma višini
odobrenih sredstev bodo obveščeni v 30
dneh po sprejetju proračuna Občine Črna
za leto 2003.

XIII. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo je 10. 1. 2003.

Občina Črna na Koroškem

Ob-85461
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,

javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
ki ga po pooblastilu zastopa Železarna Što-
re - Prostand d.o.o., Železarska cesta 3,
Štore, razpisuje
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javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega

zemljišča
1. Predmet prodaje: nezazidano stavbno

zemljišče, ki se nahaja na parc. št. 1112/1,
k.o. Teharje, v velikosti 1.591 m2. Namenje-
no je za gradnjo poslovnih objektov na ob-
močju obrtne cone Štore I (pri bencinski čr-
palki Petrola), ob glavni cesti Štore - Celje.

2. Prodajna cena: cena zemljišča je naj-
manj tolarska protivrednost 71.245 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

DDV je vključen v ceno in ga plača ku-
pec. Stroške overitve podpisa prodajne po-
godbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet proda-
je, uredi in plača kupec sam, vendar šele
po plačilu celotne kupnine.

3. Druga določila: na razpis se lahko pri-
javijo:

– fizične osebe, ki se izkažejo da so dr-
žavljani RS,

– pravne osebe, ki so registrirane in ima-
jo sedež v Republiki Sloveniji.

V pisni ponudbi morajo interesenti pre-
dložiti:

– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu

RS,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega re-

gistra, iz katerega je razvidno, da imajo se-
dež v RS in ustrezno overjeno pooblastilo
za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vla-
ga pooblaščenec,

– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% od navedene izklicne cene.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Varščino, ki znaša 10% od navedene iz-
klicne cene je treba plačati na TRR Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
št. 01100-6270960211, z navedbo “varšči-
na za javni razpis“. Varščina bo najugodnej-
šemu ponudniku vračunana v kupnino, dru-
gim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena
v 15 dneh po končani izbiri.

Pisne ponudbe morajo biti poslane s pri-
poročeno pošiljko v 15 dneh od objave te-
ga razpisa na naslov pooblaščenca proda-
jalca: ŽŠ - Prostand, d.o.o., Železarska ce-
sta 3, 3220 Štore, z oznako “Nakup - ne
odpiraj“.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Prodajalec na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbo o prodaji z najbo-
ljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Vse informacije v zvezi s to objavo dobi-
jo zainteresirani v družbi ŽŠ - Prostand,
d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore,
tel. 03/780-58-02 oziroma 03/780-58-18,
pri direktorju Antonu Franuliču ali pri Duša-
nu Jeniču.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje
ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh

po prejemu obvestila o izbiri in plačati ku-
pnino v pogodbenem roku, sicer bo pogod-
ba razveljavljena, varščina pa zadržana.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad

Ob-85709
Občina Vojnik objavlja

javni razpis
za prodajo objekta bivša OŠ Črešnjice

in funkcionalnega zemljišča (pisna
dražba)

1. Predmet prodaje: predmet javnega
razpisa je stavba bivše Osnovne šole v Čreš-
njicah, v izmeri 220 m2, na parc. št. 87 zkv
76 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
parc. št. 862/3 (388 m2) zkv 255 k.o. Pod-
gorje. Objekt je lociran v vasi Črešnjice.
Komunalno je nepremičnina opremljena z
elektriko, vodovodom in telefonom. Dostop
z javne asfaltne ceste, ob objektu je ureje-
na tudi javna razsvetljava.

Izklicna cena je: 6,430.000 SIT.
Natančna vsebina dejavnosti objekta bo

določena na osnovi ponudbe izbranega in-
teresenta. Prednost bodo imele mirne de-
javnosti, ki bodo koristne za kraj.

2. Pogoji javnega razpisa: na javni razpis
se lahko prijavijo fizične osebe, ki so držav-
ljani RS in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v RS.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:

– potrdilo o državljanstvu za fizično ose-
bo, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra, s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v RS, za samostojne podjetnike pa pri-
glasitveni list,

– potrdilo o plačani varščini v višini
643.000 SIT,

– dokazilo o plačanih davkih in pri-
spevkih,

– kratek opis dejavnosti, ki se bo odvija-
la v objektu.

Interesenti naj svoje pisne ponudbe poš-
ljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, Vojnik s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba za nakup bivše OŠ Čreš-
njice“

3. Izbor interesentov: ponudbo je potre-
bno dostaviti priporočeno ali vročiti osebno
na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za nakup bivše OŠ Črešnjice“. Po-
nudbo je potrebno dostaviti na naslov naj-
kasneje do 5. 2. 2003 do 10. ure.

Vsak ponudnik mora plačati varščino v
višini 643.000 SIT na podračun pri UJP št.
01339-0100003082. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
drugim pa bo brez obresti vrnjena v roku
10 dni po odpiranju ponudb. Javno odpi-
ranje ponudb bo 5. 2. 2003 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8,
Vojnik.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega izmed ponudnikov.

Vse dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
Ogled je možen po predhodni najavi na KS
Frankolovo oziroma Občini Vojnik 03
7800620.

Občina Vojnik

Javne dražbe

Št. 430-02-1/2003-1 Ob-85745

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-22-13, faks
01/471-27-87.

I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja zemljišča “Vražji kamen“
a) pozidano stavbno zemljišče parc. št.

555/2, v izmeri 5.380 m2, ZKV 53, k.o.
Vranoviči,

b) izklicna cena nepremičnine:
11,073.000 SIT;

1.2. odprodaja živilske trgovine v Ljub-
ljani

a) poslovni objekt, Prušnikova ul. 6, Ljub-
ljana, 176,79 m2; k.o. Šentvid,

b) objekt je v najemu za čas javne dražbe,
c) izklicna cena nepremičnine:

25,826.000 SIT;
1.3. odprodaja zemljišča v Slovenski

vasi
a) nezazidano stavbno zemljišče parc.

št. 2022 in 2023, v skupni izmeri 5.472 m2,
ZKV 1044, k.o. Nova vas,

b) izklicna cena nepremičnine:
31,631.000 SIT;

1.4. odprodaja zemljišča v Žirovnici (pri
Jesenicah)

a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 917/1, 917/4 in 917/6, v skupni izmeri
3.390 m2; ZKV 617, k.o. Žirovnica,

b) izklicna cena nepremičnine:
27,581.000 SIT.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 01/471-17-96.

2. Stanovanja
2.1 odprodaja 1 praznega stanovanja Mi-

nistrstva za obrambo v Velikih Blokah
2.1.1. Kraj:  Velike  Bloke,  Velike  Blo-

ke 58;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvoso-

bno stanovanje štev. 1 v pritličju, letnik
gradnje 1937, površine 88,97 m2, locira-
no na parcelni št. 113, vl. št. 249, k.o.
Velike Bloke;

b) izklicna cena nepremičnine:
3,036.000 SIT;

c) ogled nepremičnine: 23. 1. 2003 od
11. do 12. ure;

2.2. odprodaja 1 praznega stanovanja
Ministrstva za obrambo v Brežicah

2.2.1. Kraj: Brežice, Stiplovškova 10;
a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvoso-

bno stanovanje št. 6 v prvem nadstropju,
letnik gradnje 1955, v skupni izmeri
93,05 m2 (od tega je površina stanovanja
85,41 m2 in shrambe v kleti 7,64 m2);

b) izklicna cena nepremičnine: 8,740.000
SIT;

c) ogled nepremičnine: 21. 1. 2003 od
9. do 10. ure.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
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2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT

za 300.000 SIT,
– od 10,000.000 SIT do 50,000.000

SIT za 400.000 SIT,
– od 50,000.000 SIT do 100,000.000

SIT za 500.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-0100000. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši draži-
telj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Mini-
strstva za obrambo RS: 01100-6370191114,
sklic 18 19119-7141998-0100000. Polože-
na kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udele-
žbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev. banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-
nik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Ured-

bo o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur.
l. RS, št. 47/01 in 62/01). Nadzor nad
izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komi-
sija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
a) objekti, zemljišča in stanovanja bodo

na javni dražbi dne 6. 2. 2003 ob 11. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v

sejni sobi, št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo RS, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 465-03-55/2002 Ob-85844
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94,
14/95, 20/95-odl. US, 63/95, 73/95-odl.
US, 9/96-odl. US, 39/96-odl. US,
44/96-odl. US, 26/97-dopolnitev, 70/97,
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99--
sklep US, 16/99-popravek sklepa US,

12/99-sklep US, 16/99-popravek sklepa
US, 59/99-odl. US, 70/00, 100/00,
28/01-odl. US, 16/02-odl. US in 51/02),
Uredbe o postopkih prodaje in drugih obli-
kah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01) in sklepa Občin-
skega sveta občine Izola, št.
465-03-55/2002 z dne 19. 12. 2002 Ob-
čina Izola-Comune di Isola, Sončno nabre-
žje št. 8, ki jo zastopa županja Breda Pe-
čan, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.

2. Predmet javne dražbe je naslednja ne-
premičnina: hiša Cankarjev drevored št. 8
– stoječa na parcelni št. 240, v naravi stav-
bišče v izmeri 93 m2 in dvorišče v izmeri
122 m2, pripisana v vl. št. 198 k.o. Izola
mesto, v lasti Občine Izola. Koristna površi-
na stavbe meri 139,5 m2 in je namenjena
za stanovanja ali za poslovne dejavnosti, ki
niso moteče in pri svojem obratovanju ne
povzročajo škode v okolju (pisarne ipd.).

Izklicna cena za opisano nepremičnino
je 50,085.932 SIT.

3. Nepremičnina opisana v 2. točki te
objave je predmet prodaje na javni dražbi.

4. Izklicna cena predmeta prodaje zaje-
ma komunalni prispevek, ne zajema pa 2%
davka na promet nepremičnin, ki bo obra-
čunan na izklicano ceno in ga je zavezan
plačati uspeli dražitelj.

Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno je 100.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan plačati kupnino v roku 8 dni od overitve
podpisa prodajalca na prodajni pogodbi.
Vplačana varščina bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino.

6. Nepremičnina opisana v drugi točki
te objave preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupni-
ne in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to
dražbo.

7. Javna dražba bo v torek, 4. 2. 2003,
s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi Občinske-
ga sveta občine Izola, Kristanov trg št. 1,
Izola. Interesenti se morajo pred pričetkom
javne dražbe, in sicer med 8.30 in 9. uro,
izkazati z dokazili iz 8. točke te objave, da
lahko sodelujejo na dražbi.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo pred njenim začetkom
vplačati kavcijo v višini 5,100.000 SIT na
račun Občine Izola št. 01240-0100006381,
ki se vodi pri Banki Slovenije. Potrdilo o
plačilu kavcije morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje pred začetkom javne
dražbe.

Dražitelj mora pred pričetkom javne dra-
žbe predložiti komisiji, če je fizična oseba,
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je, če je pravna oseba pa izpisek iz sodne-
ga registra, ki ni starejši od 30 dni.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano kavcijo v roku 5
dni po opravljeni javni dražbi. Kavcija se ne
obrestuje.

10. Vse  informacije  v  zvezi  z  razpi-
som lahko dobite v stavbi Občine Izola,
Postojnska ulica št. 3, Izola ali na tel.

05/66-00-200 – kontaktna oseba Borka
Pavič.

11. Drugi pogoji:
– pogodba za predmet javne dražbe mo-

ra biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni skle-
njena v tem roku, se iz položene kavcije
plačajo stroški izvedbe javne dražbe, kate-
re je zavezan plačati uspeli dražitelj, pre-
ostali del kavcije pa se prenese v last Obči-
ne Izola;

– v primeru, da uspeli dražitelj ne pristo-
pi k podpisu pogodbe, se v roku 8 dni po-
zove k podpisu pogodbe prvega naslednje-
ga dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo
ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil;

– 2% davek na promet nepremičnin od
izklicane cene, stroški overitve pogodbe pri
notarju, stroški vknjižbe v zemljiško knjigo
ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z iz-
vedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec;

– v pogodbah bodo opredeljene vse pra-
vice in obveznosti pogodbenih strank, po-
leg tistih, navedenih v tej objavi, tudi način
izročitve nepremičnin v posest kupcu;

– prodajalec ima za nepremičnine, ki so
predmet prodaje predkupno pravico za do-
bo 5 let od izročitve posamezne nepremič-
nine v last in posest kupcu;

– prodaja poteka po načelu videno – ku-
pljeno in kupec nima pravice uveljavljati ka-
snejših reklamacij v zvezi s prodano nepre-
mičnino.

Občina Izola

Razpisi delovnih
mest

Ob-85551
Na podlagi Uredbe o spremembah in

dopolnitvah uredbe o ustanovitvi družbe Ru-
dnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni list
RS, št. 108/00) in na podlagi 19. člena
Statuta družbe Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o. z dne 16. 5. 1996 nadzorni svet
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
objavlja javni razpis za zbiranje prijav za

direktorja družbe Rudnika Zagorje v za-
piranju, d.o.o.

Za direktorja družbe je lahko imenovan
kandidat, ki ima poleg z zakonom določe-
nih pogojev še:

– visoko izobrazbo,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj pri

poslovodenju družbe ali drugih organizacij,
– da je državljan Republike Slovenije, ki

aktivno obvlada slovenski jezik,
– da obvlada en tuj jezik.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-

njevanju zahtevanih pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Nadzorni svet, Grajska 2,
1410 Zagorje s pripisom: “Za razpis za di-
rektorja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o.“

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
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Ob-85634
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamo-

va 39, razpisuje mesto
1. vodje odseka za avtomatiko, bioki-

bernetiko in robotiko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vo-
denju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-

njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut Jožef Stefan

Št. 111-1/2003-0515 Ob-85644
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):

a) 3 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 14/03 Ob-85711
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji
delovnih mest, Klinični center Ljubljana raz-
pisuje delovno mesto

glavne medicinske sestre Službe za
kardiologijo, SPS Pediatrična klinika.

Za glavno medicinsko sestro lahko kandi-
dira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali medi-
cinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor KC bo imenoval glav-
no medicinsko sestro po pridobitvi soglasja
vodje službe ter mnenja strokovnega kole-
gija zdravstvene nege za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v
roku 15 dni po objavi tega razpisa na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pri-
pisom “za razpisno komisijo za delovno me-
sto glavne medicinske sestre Službe za kar-
diologijo, SPS Pediatrična klinika.”

O izbiri bodo kandidati/kandidatke ob-
veščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 3/03 Ob-85793
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto v Uradu za gospodarske jav-
ne službe. Področje dela obsega: nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in
koncesij, koordiniranje nadzora s pou-
darkom na nadzoru nad čiščenjem in
vzdrževanjem javnih površin.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
razpisne pogoje:

– srednja izobrazba tehnične smeri,
– 15 leti delovnih izkušenj,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS Offi-
ce 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-

čen čas 1 leto s polnim delovnim časom in z
možnostjo sklenitve delovnega razmerja za
nedoločen čas, v primeru, da bo potrjen pro-
račun Mestne občine Velenje za leto 2003.

Delodajalec si pridružuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavlje-
nih kandidatov.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Mestna občina Velenje

Št. 5-1-05-32/2003 Ob-85841
Na podlagi 55. člena Zakona o javnih

skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in druge-
ga odstavka 26. člena Akta o ustanovitvi jav-
ne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobra-
ževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad“ in sklepa št. 3/7-3-10/03 z dne 6. 1.
2003 nadzorni svet Ad future, Kotnikova
34, Ljubljana, objavlja javni razpis za ime-
novanje

direktorja Ad future.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,

ki izpolnjuje poleg pogojev, določenih v
20. členu Zakona o javnih skladih in 27. čle-
nu Akta o ustanovitvi Ad future, še nasled-
nje pogoje:

– najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje pri mednarodnih projektih,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– organizacijske sposobnosti in
– poznavanje problematike javnih skla-

dov.

K prijavi kandidati predložijo še življenje-
pis in kratek pregled vizije in razvojne stra-
tegije Ad future.

Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati se lahko prijavijo v 15 dneh po

objavi tega razpisa.
Prijava z dokazili o izpolnjevanju razpi-

sanih pogojev se pošlje v zaprti ovojnici na
naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000
Ljubljana, s pripisom “za razpis za direk-
torja“.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po končanem izbirnem postopku.

Dodatne informacije dobite v tajništvu Ad
future, tel. 01/430-08-65.

Ad futura

Ob-85886
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, razpisuje na
podlagi 23. člena Zakona o delovnih ra-
zmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) prosto delov-
no mesto

generalnega direktorja/generalne di-
rektorice Veterinarske uprave Republi-
ke Slovenije.

Zahtevani pogoji:
– uradni veterinar,
– magisterij veterinarskih znanosti,
– 9 let delovnih izkušenj pri upravnem

organu za veterinarstvo,
– izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje vsaj enega uradnega

jezika Evropske unije.
Delovno razmerje se sklene za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj

ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kan-
didati/ke pošljejo najkasneje v 14 dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, s pripisom “Prijava na raz-
pis za delovno mesto generalnega direktor-
ja/generalne direktorice VURS.“

Vse prijavljene kandidate/ke bomo o
izbiri obvestili najkasneje v roku 30 dni od
dneva objave razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Druge objave

Št. 26 Ob-85534
Gospodarska zbornica Slovenije je v

skladu z določili Zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in Pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turistič-
nih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala

odločbe
o dodelitvi licence

za opravljanje dejavnosti organiziranja tu-
rističnih potovanj in/ali licence za opravlja-
nje dejavnosti prodaje oziroma posredova-
nja turističnih potovanj naslednjim pravnim
ali fizičnim osebam:
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Št. odločbe Datum Matična Vrsta in Ime pravne ali fizične osebe
izdaje številka številka
odločbe licence

10262/2 18. 12. 2002 1731823 agent AB Agencija – Koblar Rebeka s.p.,
418 Velenje

10256/1 23. 9. 2002 1313304 organiziranje LAST MINUTE – Sandra Sever s.p.,
404 Murska Sobota

10256/2 23. 9. 2002 1313304 agent LAST MINUTE – Sandra Sever s.p.,
405 Murska Sobota

10251/1 25. 9. 2002 1660969 organiziranje MOJE SANJE TA – Došan k.d.,
406 Koper

10251/2 25. 9. 2002 1660969 agent MOJE SANJE TA – Došan k.d.,
407 Koper

10258/1 21. 11. 2002 1764039 organiziranje NATURA VIVA TA – Metka Pahor s.p.,
408 Kamnik

10258/2 21. 11. 2002 1764039 agent NATURA VIVA TA – Metka Pahor s.p.,
409 Kamnik

10259/1 28. 11. 2002 5865783 organiziranje ABC Rent a Car d.o.o.,
412 Izola

10259/2 28. 11. 2002 5865783 agent ABC Rent a Car d.o.o.,
413 Izola

10260/1 28. 11. 2002 5585813 organizator ESIKS d.o.o.,
410 Zidani most

10260/2 28. 11. 2002 5585813 agent ESIKS d.o.o.,
411 Zidani most

10261/1 18. 12. 2002 1716280 organizator TRITON TURIZEM d.o.o.,
419 Medvode

10261/2 18. 12. 2002 1716280 agent TRITON TURIZEM d.o.o.,
420 Medvode

10263/1 18. 12. 2002 5458757 organizator T.I.P. d.o.o.,
414 Lendava

10263/2 18. 12. 2002 5458757 agent T.I.P. d.o.o.,
415 Lendava

10264/1 18. 12. 2002 5310504 organizator TIPEDA ŠUC d.o.o.,
416 Kranj

10264/2 18. 12. 2002 5310504 agent TIPEDA ŠUC d.o.o., Kranj
417

Gospodarska zbornica Slovenije je v
skladu z določili Zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in Pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turistič-
nih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala

odločbo
o odvzemu licence

za opravljanje dejavnosti organiziranja turi-
stičnih potovanj naslednjim pravnim osebam:

Št. odločbe Matična Datum Vrsta, Ime pravne ali fizične osebe
številka izdaje številka in

odločbe status licence

10174/1 5804035 28. 11. 2002 organizator TIARA TRAVEL d.o.o.,
271 Ljubljana

10174/2 5804035 28. 11. 2002 agent TIARA TRAVEL d.o.o.,
272 Ljubljana

10157/1 5591902 28. 11. 2002 organizator APPLETON d.o.o. – YETI TOURS,
251 Ljubljana

10177/1 5580242 28. 11. 2002 organizator SCANDO-OMEGA d.o.o.,
284 Radomlje

10095/1 5350263 23. 9. 2002 organizator NERED d.o.o.,
172 Ljubljana

10123/1 5455111 23. 9. 2002 organizator Integral Dolenjske in Bele Krajine d.o.o.,
215 Novo mesto
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Gospodarska zbornica Slovenije je v
skladu z določili Zakona o pospeševanju
turizma (Ur. l. RS, št. 57/98) in Pravilnika o
načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turistič-
nih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj ter o načinu
vodenja registra izdanih licenc (Ur. l. RS, št.
13/99, 37/00 in 58/01) izdala

odločbo
o spremembah in dopolnitvah odločbe

o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj in/ali licen-
ce za opravljanje dejavnosti prodaje oziro-
ma posredovanja turističnih potovanj nasled-
njim pravnim ali fizičnim osebam:

Št. odločbe Matična Datum Vrsta, Poimenovanje pravne
številka izdaje številka in ali fizične osebe

odločbe status licence

10152/1 1609084 23.09.2002 organizator iz: MANIANA - Darja Mravljak s.p.,
393 Ljubljana

v: MANIANA – Iman Bakhet s.p.,
Ljubljana

10152/2 1609084 23.09.2002 agent iz: MANIANA - Darja Mravljak s.p.,
Ljubljana

394 v: MANIANA – Iman Bakhet s.p.,
Ljubljana

Gospodarska zbornica
Slovenije

Št. 35102-246/2002-23040 Ob-85548
Republika Slovenija, Upravna enota

Domžale objavlja na podlagi drugega od-
stavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in
159. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02), v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja za rekonstrukcijo proizvodnega
objekta pigmentiranih premazov (pralnica
posod, mešalnica in proizvodnja cestnih
barv), investitorja podjetja Heliosa, Tovarna
barv, lakov in umetnih smol, d.o.o., Količe-
vo 65, Domžale, naslednje

javno naznanilo
1. Osnutek gradbenega dovoljenja za re-

konstrukcijo proizvodnega objekta pigmen-
tiranih premazov (pralnica posod, mešalni-
ca in proizvodnja cestnih barv) na zemljišču
parc. št. 1057 k.o. Domžale in Poročilo o
vplivih na okolje, št. 155-1121/02 z dne
15. 5. 2002, ki ga je izdelalo podjetje Oi-
kos d.o.o., Domžale, bosta javno predstav-
ljena oziroma dana javnosti na vpogled in
seznanitev v prostorih Upravne enote Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale (soba 63),
od 22. 1. 2003 do 14. 2. 2003, v času
uradnih ur, to je v ponedeljkih, torkih, sre-
dah in petkih med 8. in 13. uro ter ob sre-
dah med 14. in 18. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem inve-
stitorja bo opravljena dne 14. 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.
155-1121/02

Investitor Helios, Tovarna barv, lakov in
umetnih smol, d.o.o., namerava v obstoje-
čemu objektu proizvodnje in polnilnice pig-
mentiranih premazov (obrat PP) urediti pro-
izvodnjo cestnih premazov, mešanico za po-
trebe proizvodnje in pralnico prevoznih po-
sod. Objekt je dvoetažen: pritličje in
nadstropje in se nahaja znotraj industrijske-
ga območja Heliosa, ki ga ureja Zazidalni
načrt otoka V7 Količevo.

Poleg kalcita in alkidnih in akrilnih smol,
se bo za proizvodnjo cestnih premazov od
topil največ uporabljal toluen (80%). Veči-
noma vsa topla so skladiščena v central-
nem skladišču topil (CST), manjše količine
topil bodo v rezervoarjih v objektu. Do loka-
cije so že speljani cevovodi.

Prevozne posode, ki se bodo prale, bo-
do velikost 1 m3 in se uporabljajo za interni
transport. Potekal bo zaprt sistem pranja,
posode se bodo najprej prale z onesnaže-
nim topilom, ki bo odtekal v poseben rezer-
voar. Za pranje se bosta uporabljali pred-
vsem topili Solvesso 100 in Ksilol. Dovoz
čistega topila in odvoz umazanega topila bo
potekal na štirinajst dni (1 odvoz-dovoz/14
dni). Umazano topilo se bo sproti recikliralo
z destilacijo v obratu destilarne, ki se prav

tako nahaja v sklopu tovarne Helios TBLUS
Količevo.

Za obravnavan primer je obvezna preso-
ja vplivov na okolje, saj gre za proizvodnjo
barv, lakov in premazov z zmogljivostjo nad
30 t letno ali več.

Zrak
Proizvodnja cestnih premazov in mešal-

nica bosta na zrak vplivali predvsem s pra-
šenjem. Prašenje se bo pojavljalo pri preto-
varjanju kalcita iz avtocisteren v silos, tran-
sportu kalcita od silosa do disolverske po-
sode, “razvrečenju“ sipkih materialov,
saržiranju sipkih materialov. Kalcit se bo
transportiral iz silosa s pomočjo primarne-
ga dozirnega polža. Predlagamo, da se do-
vaja kalcit v zaprtem sistemu, ob vsipnem
jašku pa naj se uredi lokalno odsesovanje.
Prav tako naj se uredi lokalno odsesovanje
v prostoru mešalnica. Delavec naj ob sarži-
ranju sipkih surovin vklopi prezračevalni si-
stem.

V obravnavanem objektu bodo na one-
snaženje zraka vplivali tudi hlapi organskih
topil, ki se uporabljajo v postopku priprave
cestnih premazov. Večinoma se pri proiz-
vodnji cestnih premazov uporablja topilo to-
luen (80% od vseh topil). Glede na zaprtost
sistema bo delež ubežnih hlapov iz disol-
verskih posod zelo majhen, kar pomeni, da
se zaradi le-teh koncentracija organskih to-
pil v zraku ne bo bistveno spremenila, gle-
de na obstoječe stanje. Do emisij hlapov
organskih topil na liniji za proizvodnjo ce-
stnih premazov bo prihajalo tudi v kratkem
času med polnjenjem hobokov do zaprtja.
Te hlape naj se nad polnilno linijo zajame s
pomočjo lokalnega prezračevanja v central-
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ni vod, od koder naj prehajajo v ozra-
čje/atmosfero. Izpust naj bo na strehi ob-
jekta. Tudi prezračevanje prostora, kjer bo
urejena izdelava hladnih plastik, naj se ure-
di skladno s prezračevanjem celotnega ob-
jekta.

Investitor naj zagotovi prve meritve emi-
sij snovi v zrak iz izpusta (ali izpustov) ter v
primeru, če bodo presežene mejne kon-
centracije skupnega prahu (zaradi transpor-
ta kalcita in sipkih surovin) uredi odpraše-
valni sistem z vgrajenimi vrečastimi filtri. Prav
tako naj se ob prekoračitvi dovoljenih emi-
sijskih vrednostih in zaradi zmanjšanja ne-
prijetnih vonjav na zajemu onesnaženega
zraka v proizvodnji hladnih plastik montira
filter (ogljikovi, različno absorpcijski filtri,…).
Ob ureditvi celotnega prezračevalnega si-
stema za obravnavane prostore in ob re-
dnih meritvah ter pregledovanju in menjavi
filtrov, se s postavitvijo proizvodnje cestnih
premazov koncentracije organskih topil v
zunanjem ozračju ne bodo bistveno spre-
menile.

Ogrevanje prostorov bo urejeno na enak
način, kot so vsi drugi prostori tovarniškega
kompleksa. Kot gorivo uporabljajo plin. Nov
objekt ne bo povzročil bistvene potrebe po
toploti v tovarni, saj bodo obravnavane de-
javnosti locirane v že obstoječi hali, v proiz-
vodnem procesu pa ne potrebujejo toplot-
ne energije.

Stroji za pranje prevoznih posod naj ima-
jo urejeno individualno odzračevanje, izpust
prezračevalnega sistema naj bo na strehi
objekta. Pred strojem za pranje prevoznih
posod Rio Beer naj bo (kot do sedaj) urejen
zaprt predprostor (komora), kamor se za-
pelje posoda, saj največ topila izhlapi v zrak
po pranju, ko je prevozna posoda mokra.
Meritve emisij na sedanji lokaciji pralnice
so že sedaj znotraj predpisanih mejnih vre-
dnostih, zato predvidevamo, da emisije v
zrak ne bodo prekoračene po predstavitvi
pralnice na novo lokacijo. Investitor zagoto-
vi meritve emisij organskih spojih v zrak in v
primeru, da te presegajo navedene mejne
koncentracije, vgradi na zajemu zraka pri-
merne filtre.

Tla
Z ureditvijo obravnavanega objekta se

vpliv na tla ne bo bistveno spremenil, saj so
tla iz materialov, ki so nepropustna in od-
porna na tekočine, ki jih bodo uporabljali v
proizvodnem procesu in skladiščih. V pro-
storu mešalnice in pralnice prevoznih po-
sod so tla keramična, elektroprevodna in
ozemljena, kar zagotavlja tudi eksplozijsko
varnost. Takšna tla naj se uredijo tudi v pro-
storih proizvodnje cestnih premazov. Pri
projektiranju in izvedbi je potrebno upošte-
vati vse tehnične rešitve, da ob morebitnem
razlitju ne bo prišlo do onesnaženja tal ali
podtalnih voda. Nevarne tekočine, ki se jih
bo skladiščilo v sodih ali kontejnerskih ci-
sternah nad 300 l naj se postavi nad lovilce
razlitih tekočin, prostornine vsaj enake pro-
stornini posode nad lovilcem. Investitor naj
ima vedno na zalogi adsorbcijsko sredstvo,
s katerim bo odstranil po nesreči izlite teko-
čine. Izrabljeno adsorbcijsko sredstvo naj
se predaja pooblaščeni organizaciji za rav-
nanje s tovrstnimi odpadki.

Rezervoarja za čisto (10 m3) in umazano
topilo (16 m3) bosta nameščena pod nad-

streškom, predvidena je izgradnja lovilnega
bazena velikosti 5 m x 2,7 m (13,5 m3).
Prostornina lovilnega prostora zadostuje, saj
v rezervoarjih glede na tehnologijo pranja,
ne bo nikoli več kot 15,3 m3 topila. Tekoči-
ne, ki med seboj reagirajo, ne smejo biti
skladiščene v istem lovilnem prostoru. Pre-
črpavališče za čisto in umazano topilo za
pralnico prevoznih posod naj bo utrjeno s
plastjo nepropustnega materiala in oprem-
ljeno tako, da razlite snovi ne morejo odte-
kati v površinske vode, kanalizacijo ali pro-
nicati v tla. Padavinske vode z nadstreška
naj odtekajo v kanalizacijo.

Voda
Pri obravnavani dejavnosti ne bodo na-

stale odpadne tehnološke vode. Med proiz-
vodnim procesom se bodo uporabljale ne-
varne tekočine-organska topila, ki bi z razli-
tjem predstavljala nevarnost onesnaženja
vod, če bi prišla v meteorno ali fekalno ka-
nalizacijo ali v tla (talne vode imajo visok
nivo). Z ureditvijo proizvodnega prostora ozi-
roma rezervoarjev, kot smo navedli v prej-
šnjem poglavju se verjetnost onesnaženja
vod zaradi obratovanja zmanjša na mini-
mum.

Hrup
Z ureditvijo proizvodnje cestnih prema-

zov se raven hrupa ne bo bistveno spreme-
nila od izmerjenega hrupa, saj bodo, tako
kot doslej, upoštevani ustrezni ukrepi var-
stva pred hrupom: nameščena so okna s
kopelit stekli, delali bodo pri zaprtih vratih
in oknih, navzven bodo nameščena avto-
matska vrata. Sistem ventilatorjev bodo pri
prezračevalnem sistemu, ki bo instaliran v
obravnavanih prostorih, bo nameščen na
strehi obstoječe hale. Orientiran naj bo v
smeri proti tovarniškemu kompleksu, stran
od stanovanjskih hiš. Ta sistem ventilatorjev
naj bo v posebnem montažnem protihru-
pnem ohišju. V objektu bodo uporabljali tu-
di stisnjen zrak, ki ga bodo dobili po razvo-
dju z obstoječe kompresorske postaje, ki ni
predmet obravnave tega poročila. Hrup bo-
do povzročala tudi transportna vozila, ki bo-
do dnevno dostavljala surovine, potrebne
pri proizvodnji, interna vozila (viličarji) ter
transportna vozila zaposlenih. Silos za kal-
cit se bo polnil okvirno dvakrat tedensko
(2x/teden). Kalcit bodo dostavili za avtoci-
sterno. Dostava surovin za mešalnico (raz-
lični sodi, zabojniki) bo potekala enkrat te-
densko (1x/teden). Dejavnost pranja po-
sod, ki bo urejena v objektu na severozaho-
dni strani, ne bo povzročala hrupa (pranje v
glavni pralni posodi se odvija v zaprti komo-
ri). Hrup bodo povzročala le transportna vo-
zila, ki bodo občasno (na štirinajst dni) pol-
nila oziroma praznila rezervoarja za čisto in
umazano topilo.

Odpadki
Pri proizvodnji cestnih premazov odpad-

ki ne bodo nastali, oziroma nastalo bo ne-
kaj komunalnih odpadkov. V mešalnici prav
tako ne bodo nastali odpadki, saj gre za
saržiranje različnih trdnih in tekočih snovi v
prevozne posode, pripravljene zmesi se v
celoti porabijo v proizvodnem procesu. Pra-
nje teh prevoznih posod je zajeto v nasled-
njem odstavku. Odpadki bodo nastali pri
pranju različnih mešal (po saržiranju topil v
mešalnici, pranje mešalk disolverja,…). Od-
padna topila naj se predaja v obrat destilar-

ne na destilacijo. Surovine, potrebne za iz-
delavo cestnih premazov in za procese v
mešalnici, ki se bodo skladiščile v 1. nad-
stropju v stacionarnih posodah, bo pripeljal
dobavitelj, ki bo po prečrpanju surovin tudi
odpeljal embalažo. V proizvodnji bo nasta-
jalo tudi odpadno strojno olje in odpadno
hidravlično olje, ki naj jih zbirajo ločeno po
vrstah v označenih posodah, na mestu, kjer
ni možnega izliva zaradi manipulacije in od-
dajajo pooblaščeni organizaciji, nastajale
bodo tudi naoljene krpe, akumulatorji no-
tranjega transporta, ki naj jih tudi zbirajo
ločeno ter predajajo pooblaščenim organi-
zacijam. Odpadna motorna in hidravlična
olja ter akumulatorji so odpadki, ki sodijo
med nevarne odpadke.

Pri pranju umazanih posod bo letno na-
stalo okvirno 230 t umazanega topila. To
umazano topilo pranja prevoznih posod se
sproti reciklira z destilacijo v destilarni, ki ni
predmet obravnave tega poročila. Pri desti-
laciji ostane odpadna gošča, ki jo predajajo
v sežig (incinerator v tujini). Ker gre za pre-
selitev pralnice na novo lokacijo, se količi-
na odpadnega topila in gošče ne bo bistve-
no povečala.

Pošiljko nevarnih odpadkov, ki jo podje-
tje prepušča zbiralcu, ali oddaja odstranje-
valcu ali predelovalcu, mora spremljati evi-
denčni list. En evidenčni list zadrži prevzem-
nik odpadkov, drugega pa vrne povzročite-
lju odpadkov. Ker v koledarskem letu
nastane več kot 80 t odpadkov, ali najmanj
20 kg nevarnih odpadkov mora povzročitelj
odpadkov na Ministrstvo za okolje in pro-
stor do 31. marca dostaviti poročilo o proiz-
vedenih odpadkih in ravnanju z njimi za pre-
teklo koledarsko leto. Povzročitelj, pri kate-
rem v enem letu nastane več kot 150 t od-
padkov ali najmanj 200 kg nevarnih
odpadkov, mora imeti Načrt gospodarjenja
z odpadki. V okviru dejavnosti bodo nastali
tudi običajni komunalni odpadki, katere na
obravnavanem območju odvaža pooblašče-
no komunalo podjetje.

Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje, št. 155-1121/02 je: oce-
njujemo, da je preselitev proizvodnje ce-
stnih premazov in pralnice prevoznih posod
ter ureditev mešalnice in obratovanje vseh
predvidenih dejavnosti, investitorja Helios,
tovarna barv, lakov in umetnih smol d.o.o.,
v okviru navedenega in ob upoštevanju za-
konskih predpisov ter priporočil za izboljša-
vo projekta, z vidika varovanja okolja spre-
jemljiva.

Načelnik Upravne enote Domžale
Branko Heferle, univ. dipl. pravnik

Su 230101/2003 Ob-85554
V skladu z 10. členom Pravilnika o obliki

in besedilu pečatov državnih organov v Re-
publiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 14/90) Okraj-
no sodišče v Idriji razglaša, da sta pečata
Okrajnega sodišča v Idriji, in sicer okrogla
pečata z besedilom: Republika Slovenija
Okrajno sodišče v Idriji, z grbom Republike
Slovenije, vpisana v seznamu pečatov in
štampiljk Okrajnega sodišča v Idriji za leto
1995 pod številkama 4 in 6, ki sta jih imeli v
hrambi delavki Okrajnega sodišča v Idriji
Marinka Poljanšek in Magda Tušar, neve-
ljavna.

Okrajno sodišče v Idriji
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-305/2002-6 Ob-85539
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Hafner Mihe, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ha-
fner Mihi, roj. 9. 6. 1962, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem v Ljubljani, Poljanski na-
sip 32, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 201-106/2002 1208 Ob-85544
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
tretjega odstavka 24. člena Zakona o ma-
tičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74,
28/81, 38/96, 2/87 – prečiščeno besedi-
lo, Uradni list RS, št. 28/95 in 84/00) v
zvezi z 2. členom Zakona o prevzemu dr-
žavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95 in 44/96 – odločba US) in 51. čle-
na 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
Nevenke Davidović s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Straži, Sela št. 3, naslednji
sklep:

Nevenki Davidović, roj. 11. 3. 1959 v
kraju Melina, Republika Bosna in Hercego-
vina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Straži, Sela št. 3, se v postopku vpisa roj-
stva v rojstno matično knjigo postavi zača-
sna zastopnica Tadeja Zajc, delavka tukaj-
šnjega upravnega organa, ki jo bo zastopa-
la v tem postopku.

Št. 2/05-09-21102-429/2002-7 Ob-85595
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00,
52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ribnikar Smiljana, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ri-
bnikar Smiljanu, roj. 15. 11. 1969, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Za-

bretova ulica 5, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/2003 Ob-85791
Republika Slovenija, Upravna enota Ža-

lec, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
in pooblstila načelnika, št. 121-1/01 z dne
12. 6. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Leskovar Stje-
pana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Le-
skovar Stjepanu, roj. 19. 10. 1962, s pri-
javljenim prebivališčem v Žalcu, Ložnica pri
Žalcu 39, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Urško Pikl, delavko Upravne enote
Žalec.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-742/2002-9 Ob-85843
Upravna enota Ljubljana na podlagi pr-

vega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Usvet Sassa,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Usvet Sassu, roj. 20. 8. 1965, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Re-
ška ulica 33, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-6/2002 Ob-85543
Pravila Sindikata zdravstva in social-

nega varstva Slovenije, Centra za soci-
alno delo Velenje, sprejeta na ustanov-
nem članskem sestanku dne 12. 11. 2002,
se shranijo pri RS – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 93, dne 6. 1. 2003.

Št. 141-1/2003-112 Ob-85643
Pravila Sindikata Srednje kovinarske,

strojne in metalurške šole Maribor, vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov pri Uprav-

ni enoti Maribor, z dne 2. 6. 1993, pod
zaporedno številko 118, ki odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata zavoda, Srednja
strojna šola Maribor, so bila spremenjena
in sprejeta na delnih zborih sindikata, dne
3. 12. 2002, ko je bilo spremenjeno tudi
ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slo-
venije, Srednja strojna šola Maribor,
skrajšano: SVIZ Slovenije, Srednja stroj-
na šola Maribor, s sedežem v Mariboru,
Smetanova ulica 18.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 01 z dne 7. 1. 2003.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-84/2002-3 Ob-85641
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je 8. 1. 2003 na podlagi priglasitve kon-
centracije izdal odločbo, s katero je v skla-
du s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gori-
ca (v nadaljevanju: HIT) in HTP, hotel-
sko turistično podjetje Gorenjka Kranj-
ska Gora d.d., Borovška 99, 4280 Kranj-
ska Gora (v nadaljevanju: HTP Gore-
njka), skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvršila s pridobitvijo
večinskega 80-odstotnega lastniškega de-
leža družbe HIT v družbi HTP Gorenjka.

Glede na glavne dejavnosti obeh v kon-
centraciji udeleženih družb, zadeva kon-
centracija zlasti dejavnost igralništva, nu-
denja prenočitvenih zmogljivosti, gostin-
skih storitev, zabavni program, rekreativne
storitve in kongresne dejavnosti. Urad je
presojal učinke koncentracije zlasti na trgu
hotelirskih in gostinskih storitev ter na trgu
igralništva. Urad je predvsem ob upošteva-
nju stanja konkurence na obravnavanih
upoštevnih trgih ugotovil, da ni izkazan re-
sen sum glede skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-85451
Litterae Slovenicae, izdajatelj Društvo

slovenskih pisateljev, odgovorna oseba iz-
dajatelja Tone Peršak, odgovorni urednik
Aleš Berger.
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Ob-85453
1. Ime medija: Radio Snoopy, studio

ZOS, kar pomeni Studio Zagorje ob Savi.
2. Firma in sedež izdajatelja: OU

Snoopy, Holc in družbeniki, d.n.o., Cesta
zmage 33, 1410 Zagorje ob Savi.

3. Odgovorna oseba: direktor in odgo-
vorna oseba je Dean Holc.

4. Ime in priimek odgovornega uredni-
ka: odgovorna urednica na Radiu Snoopy
je Milena Holc.

5. Sedež uredništva: sedež in naslov
uredništva je: Cesta zmage 33, 1410 Za-
gorje.

6. Podatki o osebah, ki imajo najmanj
5% lastniški ali upravljalski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izda-
jatelja radijskega pograma: lastnika podje-
tja UO Snoopy, Holc in družbeniki d.n.o.
sta Dean in Milena Holc, ki imata v lasti
50-50% lastniškega deleža podjetja. Iz tega
naslova izhajajo vse ostale pravice in dol-
žnosti. Dean Holc je direktor družbe, Mile-
na Holc pa je vodja marketinga. Poleg vod-
stvenih funkcij, pa oba delata na radijski
postaji kot moderatorja in odgovorna ure-
dnika, kot mož in žena pa skrbita za finan-
čno stanje podjetja.

7. Temeljni pravni akt: direktor izdajatelja
podjetja Radia Snoopy je Dean Holc, ki je
hkrati tudi odgovorni urednik.

Uredniški odbor sestavljata naslednja
člana: Dean Holc, vodja tehnike in urednik
razvedrilnega programa ter glasbeni ure-
dnik Milena Holc, urednica kulturnega pro-
grama in urednica informativnega progra-
ma. Oba navedena sta mož in žena in sta
lastnika radijske postaje Snoopy in sestav-
ljata uredništvo. Tedensko usklajujeta no-
vosti, predlagata rešitve, sicer pa program
poteka po priloženi programski shemi, ki
smo ga dostavili k vlogi na Ministrstvo za
kulturo. Urednika delata na svojih podro-
čjih samostojno in stojita z vso odgovor-
nostjo za svojim delom.

Ob-85454
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregor-

čičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja

Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282

Cerkno,
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282

Cerkno,
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282

Cerkno.
Imena in naslovi organov upravljanja:

Darko Laharnar, Sedejev trg 2, 5282 Cer-
kno - direktor.

Ob-85452
Revija Za srce, Društvo za zdravje srca

in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljub-
ljana.

Člani uprave: Josip Turk, Vlado Žlajpah,
Boris Cibic.

Ob-85457
Uprava Studia D, Regionalne radijske

postaje Dolenjske in Bele krajine d.d. –
Uroš Dular.

Člani nadzornega sveta: Marjanca Kav-
šek, Lojze Bojanc, Željko Miklič.

Fizične in pravne osebe, ki imajo v lasti
več kot 5% kapitala: Uroš Dular, Pod Trško
goro 62, Novo mesto; Slovenska odškodnin-
ska družba d.d. Mala ulica 5, Ljubljana; Salo-
mon, d.o.o. Ljubljana, C. 24. junija 23; Josip
Vidic, Sneberska cesta 4/a, Ljubljana, Musa
Jože, Prušnikova 126, 1000 Ljubljana.

Ob-85497
Ime medija: Revija SRP.
Sedež zavoda in uredništva revije: Ljub-

ljana, Pražakova 13.
1. Podatki o osebah, ki imajo deleže v

premoženju izdajatelja:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljublja-

na: 50% delež,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000

Ljubljana: 50% delež.
2. imena članov sveta zavoda Revija

SRP:
– Ivo Antič, Karlovška 22, 1000 Ljub-

ljana,
– Rajko Šuštaršič, Pražakova 13, 1000

Ljubljana,
– Alenka Zakrajšek, Kajuhova 6, 1000

Ljubljana,
– Matevž Krivic, Spodnje Pirniče 24,

1215 Medvode,
– Vital Deu, Goričane 73, 1215 Med-

vode.
3. direktor (v.d. dir.) zavoda: Rajko Šuš-

taršič, Pražakova 13, 1000 Ljubljana.

Št. 002/03 Ob-85540
1. Ime medija: Mostiščar.
2. Ime in priimek ter stalno bivališče ozi-

roma firma in sedež izdajatelja: Občina Ig,
Ig 72, 1292 Ig.

3. Odgovorna oseba izdajatelja, če je iz-
dajatelj pravna oseba: župan Janez Cimper-
man.

4. Izdajateljski svet: Janez Cimperman,
Zlatko Usenik, Stanislav Ostanek, Alojz Ko-
bal, Tone Habula.

5. Zvrst in časovni interval razširjanja me-
dija: 10 številk letno, v povprečju 1 na me-
sec, v poletnih mesecih ne izhaja.

6. Ime in priimek odgovorne urednice:
Alenka Jeraj.

7. Sedež uredništva oziroma odgovorne-
ga urednika: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

8. Način in predvideno območje razšir-
janja programskih vsebin: glasilo je name-
njeno osnovnemu obveščanju občanov o
aktivnostih občinskih organov-župana, ob-
činske uprave, občinskega sveta in odbo-
rov občinskega sveta, posredovanju obve-
stil in obveščanju o dogodkih, ki zadevajo
vse občane.

9. Jezik razširjanja programskih vsebin:
slovenski jezik.

10. Viri in način financiranja: proračun
Občine Ig, oglaševanje.

Ob-85541
Ime medija: Nova revija in mesečnik

Ampak.
Osebe, ki imajo v firmi najmanj 5% delež

kapitala:
– Nikolaj Grafenauer, Bratovševa pl. 21,

Ljubljana,
– Jaroslav Skrušny, Vrtača 7a, Ljublja-

na,
– Drago Jančar, Velika čolnarska 8,

Ljubljana,

– Jože Snoj, Pod brezami 16, Ljubljana,
– Manca Košir, Gorkičeva ul. 16, Ljub-

ljana,
– Janez Bernik, Komenskega ul. 8, Ljub-

ljana,
– Drago Bajt, Celovška c. 87, Ljubljana,
– Peter Jambrek, Cesta v Megre 4,

Bled,
– Tomaž Zalaznik, Novo Polje, cesta

VI/4, Ljubljana.
Organa upravljanja družbe sta skupšči-

na in direktor.
Direktor družbe je Tomaž Zalaznik.

Ob-85542
Pravna oseba: R Domžale, d.o.o., Ljub-

ljanska cesta 36, 1230 Domžale.
100% lastnik firme in direktor/upravlja-

lec: Stanislav Cencelj, Ljubljanska cesta 84,
1230 Domžale.

Podatki se od zadnje objave niso spre-
minjali.

Ob-85642
Ime medija: COOL, SWPower, Hori-

zont, Top secret, Top secret special.
Izdajatelj in lastnik navedenih medijev je

podjetje Novium d.o.o., Titova cesta 44,
2000 Maribor.

Direktorja sta Mario Tement in Sergej
Prosen, ki nastopata tudi kot edina družbe-
nika v tem podjetju.

Ob-85712
Ime medijev:
– Dnevnik,
– Nedeljski dnevnik,
– Hopla,
– Dnevnik Online.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,

d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-

ne osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:

– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
– KD holding, d.d., Celovška cesta 206,

Ljubljana,
– Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-

sta 56, Ljubljana,
– Nisa, d.d., Ulica Gradnikove briga-

de 11, Ljubljana,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica

14, Maribor.
Imena članov uprave izdajatelja: predse-

dnik uprave mag. Branko Pavlin, član upra-
ve Branko Bergant.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bo-
jan Petan - predsednik, Dejan Kovač - na-
mestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.

Ob-85786
Izdajatelj: ČZD Kmečki glas, d.o.o.

Ljubljana, Železna c. 14.
Direktor: Peter Zadel.
Imetnik več kot 5% deleža v osnovnem

kapitalu družbe: KD Holding, d.d., Ce-
lovška c. 206, Ljubljana; SOD, d.d., Mala
ul. 5, Ljubljana.

Ob-85787
Lastništvo medija ATM TV Kranjska Go-

ra je v 100% lastništvu ATM Elektronik d.o.o.,
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na stalnem naslovu Savsko naselje 33, 4280
Kranjska Gora.

Direktor: Arih Tomaž.
Odgovorna urednica: Pezdirnik Tanja.

Ob-85788
Ime medija: Zeleni val.
Financiranje z oglaševanjem, delno iz

občinskega proračuna.
100%  lastnik  radijske  postaje  Zeleni

val je Boris Peterka, Mala vas pri Grosu-
pljem 21/A, 1290 Grosuplje (Alpe Adria
Zeleni val d.o.o., Spodnja Slivnica 16, Gro-
suplje).

Nadzorni organ podjetja so: Janez Mer-
vič dr. med., Anton Zakrajšek in Roman Zu-
pančič.

Ob-85789
Na podlagi drugega odstavka 64. člena

Zakona o medijih, objavljamo spremembo
lastniške strukture oziroma deleža glasoval-
nih pravic v premoženju izdajatelja Delo,
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:

– Infond ID, Investicijska družba, d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, je pridobila nad 5%
delež.

Ob-85790
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novi-

ce, MM Marketing magazin, Golden
drum magazine, Družinski Delničar, Gra-
fičar, DELO FAX.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo d.d. najmanj 5% delež: PID Zvon ena
d.d., Slovenska 17, 2000 Maribor, Sloven-
ska odškodninska družba d.d., Mala ulica
5, 1000 Ljubljana, Maksima 1 d.d., Trg Re-
publike 3, 1000 Ljubljana, Infond ID, Inve-
sticijska družba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, Kapitalska družba d.d., Du-
najska c. 56, 1000 Ljubljana, NFD 1 inve-
sticijski sklad, d.d., Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana.

Imena članov uprave Delo d.d.: Jure
Apih, predsednik uprave, Ivo Oman, član
uprave, Emil Šuštar, član uprave.

Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: mag. Aleksander Bratina, Milan Gerič,
Miran Koren, mag. Jože Lenič, Tone Tur-
nšek, Boris Zakrajšek (predsednik).

Objave
gospodarskih družb

Ob-85701
Uprava družbe Posrednik trgovina na de-

belo in drobno d.o.o., Osluševci 6, 2273
Podgorci, matična številka 5764904, je pre-
dložila registrskemu sodišču notarski zapis
Delitvenega načrta SV 831/02 z dne 1. 10.
2002 po katerem se ta družba, kot preno-
sna družba deli z oddelitvijo s prenosom
posameznih delov premoženja na novo
družbo Revolucija prodaja na veliko in dro-
bno d.o.o., s sedežem v Osluševcih 6,
2273 Podgorci.

Posrednik d.o.o., Podgorci

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-85445
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

sklep
o zmanjšanju kapitala

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.

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-85649
Uprava družbe Megainvest, d.d., objav-

lja, na podlagi določil Zakona o gospodar-
skih družbah in statuta družbe,

sklic skupščine delničarjev
Megainvest, družba za investiranje in

nepremičnine, d.d., Ljubljana,
Dunajska 9

Skupščina bo v torek, 18. 2. 2003, ob
10. uri v prostorih družbe v Ljubljani, Dunaj-
ska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Bena Čoža in za prešte-
valki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in izdaja novih delnic.

Predlog sklepa:
1) Osnovni kapital družbe se poveča za

1.600,000.000 SIT, z izdajo 1,600.000 no-
vih delnic, nominalne vrednosti po 1.000
SIT vsaka. Celotna izdaja delnic se vplača z
novimi denarnimi vložki. Emisijska vrednost
vsake delnice znaša 1.000 SIT.

2) Delničarji imajo prednostno pravico
do vpisa in vplačila ponujenih delnic, v so-
razmerju s svojo udeležbo v osnovnem ka-
pitalu, po stanju tri dni pred pričetkom javne
ponudbe. Prednostno pravico lahko uveljav-
lja delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v
delniško knjigo družbe tri dni pred pričet-
kom javne ponudbe. Prednostna pravica se
uveljavi z vpisom in vplačilom delnic. Rok
za uveljavitev prednostne pravice oziroma
vpis in vplačilo delnic je 14 dni od začetka
javne ponudbe.

Če prednostna pravica ni uveljavljena
glede vseh ponujenih delnic, se izvede
drugi krog javne ponudbe, ki traja pet dni.
Delnice lahko v drugem krogu vpišejo in

vplačajo tisti delničarji, ki so v predhodnem
roku uveljavili prednostno pravico, in sicer
v neomejenem številu. Če je v drugem kro-
gu vpisanih in vplačanih več delnic, kot je
javno ponujenih, se te med vpisnike razde-
lijo sorazmerno številu delnic katerih imet-
niki so, glede na skupno število delnic ka-
terih imetniki so vpisniki po stanju na dan
tri dni pred pričetkom javne ponudbe. Če
tudi v drugem krogu niso vpisane in vpla-
čane vse javno ponujene delnice, se izve-
de tretji krog javne ponudbe, v katerem
lahko poleg delničarjev sodelujejo tudi tre-
tje osebe. Tretji krog traja pet dni in se
lahko podaljša dokler niso vpisane in vpla-
čane vse preostale ponujene delnice, ven-
dar najdlje do izteka treh mesecev od dne-
va določenega za začetek vpisa in vplačila
delnic oziroma javne ponudbe. Če je v
tretjem krogu vpisanih več delnic, kot je
javno ponujenih, se te med vpisnike raz-
delijo sorazmerno številu vpisanih in vpla-
čanih delnic, ki jih je vplačal posamezni
vpisnik.

Začetek in trajanje vsakega kroga javne
ponudbe se objavi. Vsaka vpisana delnica
mora biti vplačana do izteka roka za uvelja-
vitev prednostne pravice oziroma do izteka
posameznega kroga javne ponudbe v kate-
rem je bila vpisana, sicer vpis ni veljaven
tako vpisana delnica pa se vpisniku ne do-
deli. Presežna vplačila se delničarjem vrne-
jo v osmih dneh od izteka roka za vpis in
vplačilo delnic.

Vpis postane neobvezujoč, če izvedba
povečanja osnovnega kapitala ni vpisana v
sodni register v šestih mesecih od zaključ-
ka javne ponudbe. Ta rok se prekine in ne
teče če je vloženo pravno sredstvo zoper
odločbo sodišča ali Agencije, v času do
pravnomočnosti odločbe.

3) Megainvest, družba za investiranje in
nepremičnine, d.d., na podlagi povečanja
osnovnega kapitala za 1.600,000.000 SIT
izda 1,600.000 novih delnic, kot sledi:

Vse nove delnice ob izdaji glasijo na ime
in so navadne delnice, istega razreda kot
dosedanje delnice družbe.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic znaša 1.600,000.000 SIT in
skupna emisijska vrednost celotne izdaje
delnic prav tako 1.600,000.000 SIT;

Nominalna vrednost vsake delnice zna-
ša 1.000 SIT in emisijska vrednost vsake
delnice prav tako 1.000 SIT.

Delnice se izdajo v nematerializirani
obliki.

Čas vpisa delnic določa sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala. Delnice se vpišejo
na sedežu borzno posredniške družbe ozi-
roma banke, ki jo pooblasti izdajatelj, vpla-
čajo pa v denarju, pri banki, ki jo pooblasti
izdajatelj.

Če javna ponudba ne bo uspešna oziro-
ma če bi se delnic ne izdalo, bodo vplačila
vrnjena vplačnikom v petnajstih dneh od do-
končne ugotovitve, da javna ponudba ni
uspešna oziroma od dne ko postane vpis
neobvezujoč.

Delnice se razdelijo s sklepom uprave
po zaključku vpisa in vplačila delnic, izroči-
jo pa po vpisu povečanja osnovnega kapita-
la v sodni register z vpisom na račun imetni-
ka v Klirinško depotni družbi.

Delnice so prosto prenosljive.
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Imetniki imajo prednostno pravico do vpi-
sa in vplačila delnic v skladu z zakonom,
kolikor ta po sklepu skupščine ni izključena.

Dividende se izplača v denarju, z nakazi-
lom na račun delničarja, v roku, ki ga določi
skupščina.

Izdaja delnic se objavi v Uradnem listu RS
oziroma v glasilu družbe, če ga statut določi.

3. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za vsakega čla-
na nadzornega sveta znaša 50.000 SIT bru-
to na sejo.

4. Spremembe statuta družbe, poveča-
nje odobrenega kapitala družbe, pooblasti-
lo za izključitev prednostne pravice in pre-
dložitev poročila o razlogih za izključitev pre-
dnostne pravice.

Predlog sklepa:
1) Statut se v določbah o odobrenem

kapitalu spremeni tako, da se določi, da je
uprava družbe v petih letih od vpisa te spre-
membe statuta v sodni register pooblaščena
s sklepom povečati osnovni kapital družbe
za največ 1.150,000.000 SIT, z izdajo novih
delnic za vložke. Uprava družbe je poobla-
ščena odločiti, da se izključi prednostna pra-
vica dotedanjih delničarjev do vpisa in vplači-
la novih delnic in/ali odločiti da se vse ali del
ponujenih delnic izda s stvarnimi vložki.

2) Skupščina sprejme ostale predlaga-
ne spremembe statuta.

3) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da ga uskla-
di z veljavno sprejetimi odločitvami na tej
skupščini in njihovo izvedbo in določi preči-
ščeno besedilo statuta.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Pogoj za udeležbo in uresničevanje gla-

sovalne pravice na skupščini je, da delničar
pred sejo skupščine družbi pismeno prijavi
udeležbo tako, da družba njegovo prijavo
prejme vsaj tri dni pred skupščino.

Seznam udeležencev in obseg glasoval-
nih pravic se določi glede na stanje v delni-
ški knjigi tri dni pred skupščino.

Megainvest d.d.
uprava in nadzorni svet družbe

Ob-85840
Na podlagi točke 10.3. Statuta delniške

družbe Intertrans mednarodna špedicija,
d.d., Ljubljana, Brnčičeva 51, na predlog
delničarja Schenker & Co AG na podlagi
284. člena ZGD sklicujem

sedmo skupščino
delniške družbe Intertrans, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 18. 2. 2003 ob 14. uri na

sedežu družbe na Brnčičevi 51, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine po predlogu uprave.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka Nada Kumar.
3. Informacija o odstopu članov nadzor-

nega sveta in ugotovitev o prenehanju man-
data članov nadzornega sveta zaradi njiho-
vega odstopa.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje odstop Leopoldine Gabrovšek, Ivana Ke-

briča in Valerije Friš z dolžnosti članov nadzor-
nega sveta. Skupščina ugotavlja, da je zaradi
takega odstopa z dnem 18. 2. 2003 prene-
hal mandat članom nadzornega sveta Leopol-
dini Gabrovšek, Ivanu Kebriču in Valeriji Friš.

4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se z mandatom od 18. 2. 2003 do
18. 2. 2007 izvolijo: Elmar Wieland, Detlef
Trefzger, Albert Aigner.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta ter čistopis sta-
tuta kot je priložen k zapisniku skupščine.

6. Vključitev družbe.
Predlog sklepa: družba se na podlagi

488. člena ZGD vključi v družbo Schenker
d.o.o. Ljubljana.

Zgoraj navedene predloge sklepov daje
delničar Schenker & Co AG, uprava družbe
pa z njimi soglaša. Nadzorni svet družbe se
zaradi odstopa vseh članov ni izjasnil o zgo-
raj navedenih predlogih sklepov.

Gradivo za skupščino, vključno s pre-
dlaganimi spremembami statuta, je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe na Brn-
čičevi 51, v Ljubljani, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic osebno ali njihovi
pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo
svojo udeležbo prijavili in predložili poobla-
stila tri dni pred skupščino v tajništvu podje-
tja. Pooblastilo mora biti pisno.

Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje 15. 2. 2003. V prijavi se navede
ime in priimek delničarja oziroma firmo del-
ničarja ter naslov oziroma sedež delničarja.
V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Pisna poo-
blastila morajo pooblaščenci predložiti naj-
kasneje ob priglasitvi udeležbe na zaseda-
nju skupščine družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo po-
tekalo z glasovnicami.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri z istim dnevnim
redom. V drugem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Intertrans, d.d., Ljubljana
uprava

Rok Svetek

Izvršbe
in zavarovanja

Z 2001/00035 IZ-4222
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00035, ki ga je dne 15. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v sku-
pni izmeri 32,05 m2 (vetrolov 2,15 m2, lokal
25,15 m2 in sanitarije z garderobo 5,75 m2)

v stanovanjsko poslovnem objektu SPB-2 v
Domžalah, v pritličju lamele 5, na severni
strani objekta, ki stoji na parc. št. 3886,
3887, 3888 - delno, 3889, 3890/2, 3891,
3892, 2893 in 3908, vse k.o. Domžale, ki
je last zastavne dolžnice, zastavna pravica v
korist upnice Banke Domžale, d.d., Dom-
žale, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 1,300.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2001

Z 2002/01443 IZ-16003
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01443, ki ga je dne 31. 7. 2002 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 2 v izmeri
69,69 m2, v stanovanjski zgradbi Agrokom-
binatska 6/C, Ljubljana, stoječi na parc. št.
316, 333, 353/1, 353/3, 350, 352/1,
351, 318/3 in 324, vse k.o. Kašelj, ki je
last zastavitelja na podlagi kupne pogodbe
z dne 28. 2. 2002, sklenjene s prodajalko
Alojzijo Korošec iz Ljubljane, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 26,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7 2002

Z 2002/01273 IZ-22499
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/01273 z dne 26. 11.
2002, so bili stanovanjska enota – bivalna
površina 04B01S v izmeri 91,99 m2,
shramba 04BS03K v izmeri 7,61 m2, atrij
04B01A v izmeri 47,59 m2 in parkirno me-
sto 102P14P, vse v objektu 04B01S, na
naslovu Maleševa ulica 12 v Ljubljani, na-
selju Mostec ob Koseškem bajerju, stoje-
čem na parc. št. 1065/401 in parc. št.
1065/402, s pripadajočim nedoločenim
solastniškim deležem na vsem stanovanj-
skim enotam skupni parc. št. 1065/2, vse
k.o. Zgornja Šiška, ki je last porokov in
plačnikov na podlagi pogodbe št.
8803000002 z dne 13. 5. 2002 in dodat-
ka k tej pogodbi z dne 30. 5. 2002, skle-
njenih s prodajalcem Imos, investicijske
gradnje d.d. Ljubljana, z dnem 7. 11. 2002
zarubljeno v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 35.800 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za
EUR na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2002

Z 2002/00412 IZ-22503
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00412, ki ga je dne 4. 4. 2002 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
14, v izmeri 70,90 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju stanovanjsekga bloka v Ljublja-
ni, Ul. Ane Ziherlove št. 12 in kateremu
pripada sorazmeren solastninski delež na
skupnih prostorih, delih in napravah stano-
vanjskega bloka in funkcionalnem zemlji-
šču na katerem stoji blok, ki je last dolžni-
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ka in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajnih pogodb z dne 11. 5.
1993 in 18. 2 2002, s prepovedjo odtuji-
tve in obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnice Zveze bank, registrirana zadru-
ga z omejenim jamstvom, Pavlitschgasse
5, Klagenfurt, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 30.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2002

Z 2002/01841 IZ-22519
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01841, ki ga je dne 13. 12. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
48, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka
v Matjaževi ulici 17 v Ljubljani, stoječem na
parc. št. 1714, vl. št. 1564, k.o. Bežigrad,
v skupni izmeri 48,92 m2, ki sestoji iz 2
sob, kuhinje, kopalnice, predsobe, kleti in
balkona, s solastništvom na skupnih
prostorih in napravh ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika Petrišič Marja-
na, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 7. 2002, sklenjene s prodajalko Sa-
jovic Janjo, s prepovedjo odsvojitve in na-
daljnje obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnika Raiffeisenbank Eberndorf
r.z.o.j., Bahnstrasse 22, Avstrija, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 70.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2002

Z 128/2002 IZ-16022
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 128/2002, ki ga je dne 23. 8. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki je v
lasti dolžnice in zastavne dolžnice, in ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, ki sta jo zastavna
dolžnika pridobila po kupoprodajni pogod-
bi z dne 28. 3. 2002, overjena pri notarju
Avgustu Ribiču z dne 24. 5. 2002, pod
opravilno številko OV 3373/02, ki je ozna-
čen kot Vijolica številka 13, ki se nahaja v
apartmajskem naselju Prekmurska vas v
Moravskih Toplicah, stoječem na zemljiščih
parcel 917, 918, 919 in 920, k.o. Martjan-
ci, in ki obsega vhod, kopalnico, bivalni
prostor, galerijo - sobo, otroško sobo, te-
raso, pokriti vhod, vse v skupni izmeri
42,66 m2, skupaj s pripadajočim solastnin-
skim deležem na skupnih napravah in pro-
storih in na funkcionalnem zemljišču, za-
stavna pravica v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 6,500.000 SIT s pp, z zamudnimi
obrestmi in stroški.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 8. 2002

In 10/2002 IZ-22518
Na podlagi sklepa In 10/2002 z dne

8. 4. 2002, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19 v več-
stanovanjski hiši Ul. talcev 1b, Zagorje ob
Savi, dne 5. 12. 2002 zarubljeno v korist
upnika Sopotnik Stojana, Zg. Gameljne 76,
Ljubljana, zaradi izterjave 2,572.456,20
SIT.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 12. 2002

IZ-85878
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 11/03 z dne 13. 1.
2003, je bilo trisobno stanovanje št. 17 v
IV. nadstropju stanovanjske stavbe v Mari-
boru, Majeričeva 12, v skupni izmeri
56,10 m2 od tega s pripadajočim kletnim
prostorom (shrambo) površine 1,56 m2, k.o.
Tabor, katerega lastnika sta zastavitelja An-
ton Štukelj in Tatjana Štukelj, vsak do 1/2
od celote na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. I/04-488/93 s prodajalcem Certus
avtobusni promet Maribor, p.o. z dne 17. 2.
1993 in dodatkom k kupoprodajni pogodbi
št. I/04-488/93 z dne 17. 2. 1993, št.
I/04-2824/2000 z dne 5. 6. 2000, zastav-
ljeno v korist upnice Zveze bank, registrira-
na zadruga z omejenim jamstvom, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.000 EUR, kar znaša preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa tega notarskega zapisa
21,908.919 SIT s pripadki.

IZ-85879
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 15/03 z dne 13. 1.
2003, so bila zastavljena stanovanja:

a) enosobno stanovanje št. 2 v pritličju
stanovanjskega bloka - objekt št. 18, sto-
ječ na parc. št. 1065/2 in 1066/8, k.o.
Zgornja Šiška, na naslovu Karingerjeva 32,
v izmeri 44,06 m2, atrij v izmeri 34,80 m2,
kletna shramba št. 2, v izmeri 7,48 m2 in
parkirno mesto št. 17 P03 P v 1. kleti s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih stanovanjske stavbe, prostorih,
objektih in napravah ter sorazmernim dele-
žem na stavbišču in funkcionalnem zemlji-
šču;

b) stanovanje z oznako B 0.7 v objektu
B stanovanjsko poslovnega objekta Zeleni
gaj, v skupni izmeri 67,88 m2, s parkirnima
mestoma št. 72 in 73 v kleti objekta, pripa-
dajočo kletno shrambo K.B. 0.7 ter pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
delih, napravah in prostorih stavbe ter nje-
nega stavbišča;

c) dvosobno stanovanje z dvema kabi-
netoma v objektu 12 B23 S, shramba 12
BS09 K, garaža 12 G08 G in parkirno me-
sto 12 P14 P v 2. nadstropju stanovanjske-
ga bloka - objekt 12 B23 S, stoječ na parc.
št. 1065/2 k.o. Zgornja Šiška, na naslovu
Černigojeva 14, z bivalno površino v izmeri
92,06 m2, shrambo v izmeri 7,61 m2, gara-
žo v izmeri 23,66 m2 in parkirnim mestom v
1. kleti, ki so last zastavitelja O.R.F.I.S.
d.o.o., Ljubljana, na podlagi:

– za stanovanje pod točko a) prodajne
pogodbe z dne 25. 11. 2002, sklenjene s
prodajalcem VAL marketing d.o.o.,

– za stanovanje pod točko b) pogodbe
št. N-50-01-0268N00 z dne 29. 11. 2001
in aneksa št. 1 k pogodbi z dne 17. 12.
2001, sklenjene s prodajalcem RUDIS d.d.
Trbovlje in

– za stanovanje pod točko c) prodajne
pogodbe z dne 13. 12. 2002, sklenjene s
prodajalko Marijo Meserko, Tbilisijska 58,
Ljubljana.

Vsa tri stanovanja so zastavljena v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za za-

varovanje denarne terjatve v višini
50,600.000 SIT s pripadki.

IZ-85880
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 16/03 z dne 13. 1.
2003, je bilo zastavljeno dvosobno stano-
vanje, v skupni izmeri 54,39 m2, v III. nad-
stropju stanovanjske hiše v Tržiču, Cankar-
jeva cesta 15, ki je last zastavitelja Stojana
Ristova, Tržič, Cankarjeva cesta 15, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
10. 12. 2001, z Ivanom Repanškom. Sta-
novanje je zastavljeno v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudska banka d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 17.960
EUR s pripadki.

IZ-85881
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Liti-
je opr. št. SV 6/03 z dne 9. 1. 2003, je bilo
stanovanje št. 17 v III. nadstropju stanovanj-
ske hiše Trg revolucije 2 A, Trbovlje, v izme-
ri 71,40 m2 v k.o. Trbovlje, katerega lastnik
je Račič Ladislav, roj. 7. 8. 1948, Trg revo-
lucije 2 a, Trbovlje, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 131/93-121 z dne 22. 9.
1993, dodatka z dne 28. 9. 2001 in notar-
skega zapisa pogodbe o priznanju lastnin-
ske pravice med zakoncema z dne 7. 9.
2000, zastavljeno v korist upnika Murn An-
tona, Kresnice 7, Zastavljalnica Litija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 7,193.160
SIT s pripadki.

IZ-85882
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr.št. SV 10/03 z
dne 10. 1. 2003, je bilo enosobno stano-
vanje št. 5 v pritličju v izmeri 36,32 m2 s
kletjo št. 5 v kletni etaži v izmeri 1,36 m2

na naslovu Čopova ulica 17 v Celju, s pri-
padajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču na katerem stoji stavba in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih in na-
pravah, ki pripadajo stanovanju last zasta-
viteljice Erike Pungartnik iz Celja Čopova
17, na podlagi prodajne pogodbe med Re-
publiko Slovenijo in Dragutinom Mikša z
dne 18. 11. 1991, menjalno pogodbo med
Dragutinom Mikša in Pungartnik Eriko z
dne 20. 1. 1993, ter pogodbo o uskladitvi
zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z
dne 15. 3. 2000, zastavljeno v korist upni-
ka Bojana Petana iz Žadovinka 29, Lesko-
vec pri Krškem, za zavarovanje denarne
terjatve z devizno klavzulo v EUR v višini
4,239.863,20 SIT, kar znaša po prodaj-
nem tečaju NLB d.d. Ljubljana, 18.280
EUR na dan 10. 1. 2003 s pripadki.

IZ-85883
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Škofje Loke, opr. št. SV 14/2003 z dne
9. 1. 2003, je bilo dvosobno stanovanje št.
18 v izmeri 55,61 m2, ki se nahaja v tretjem
nadstropju stanovanjskega objekta B-7, v
soseski MS-11 v Zalogu ob Agrokombinat-
ski cesti, stoječega na parc. št. 316, 333,
353/1, 353/3, 350, 352/1, 351, 318/3 in
324, k.o. Kašelj, last zastavitelja Gojka Sto-
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kuče na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 4. 6. 1974, št. 05/2-3009,
s prodajalcem Stanovanjskim podjetjem
Dom Ljubljana, Kersnikova 6, Ljubljana, za-
stavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova
banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pripadki, vse pa s prepo-
vedjo odsvojitve in obremenitve ter predku-
pno pravico v korist navedene upnice.

IZ-85884
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz
Idrije, Lapajnetova ul. 39, opr. št. SV
650/02 z dne 24. 12. 2002 so bili poslov-
ni prostori last dolžnice in zastaviteljice:

– poslovni prostor z oznako enota 2/7 v
izmeri 25,50 m2, bruto,

– poslovni prostor z oznako enota 2/8 v
izmeri 34,50 m2 bruto,

– poslovnima prostoroma iz prejšnjih
dveh alinei pripadajoče skupne površine v
nerazdelnem deležu v izmeri 14,14 m2,

– poslovni prostor z oznako enota 2/1,
pisarna v izmeri 82 m2 in terasa v izmeri
12,60 m2, ki mu pripada solastniški delež
na skupnih sanitarijah in hodniku v samo-
stojnem delu nadstropja,

– parkirna mesta v 3. medetaži z ozna-
kama M3-5 in M3-6 na načrtu 3. kleti, vse v
poslovnem objektu Eurocenter, kupljeni s
pogodbo o prodaji nepremičnine, sklenje-
no 19. 12. 2002, s prodajalko Bavarski dvor
d.o.o. in pogodbo o prodaji nepremičnine,
sklenjeno dne 23. 12. 2002, s prodajalko
Vieste d.o.o., zastavljeni v korist upnice No-
ve KBM d.d., področje Nova Gorica, po-
družnica Idrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 102,000.000 SIT s pripadki.

IZ-85885
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane opr. št. SV-43/2003 z dne 10. 1.
2003, je bilo dvosobno stanovanje št. 6 v I.
nadstropju večstanovanjskega objekta na
naslovu Ul. V. prekomorske brigade 11 v
Celju, v izmeri 51,78 m2 neto stanovanjske
površine, h kateremu pripada tudi solastnin-
ska pravica na skupnih delih, prostorih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti, in na
funkcionalnem zemljišču, v lasti zastavitelji-
ce Marije Bezenšek, Ulica V. prekomorske
brigade 11, Celje, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 27. 8. 2001, sklenjene z Zden-
ko Čorić, Ulica V. prekomorske brigade 11,
Celje, kot prodajalko, zastavljeno v korist
upnika BKS-leasing, d.o.o., Komenskega
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 17.000 EUR s pripadki.

IZ-85887
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra opr. št. SV 22/03 z dne 13. 1. 2003
je bilo petsobno stanovanje št. 40 v man-
sardi stanovanjskega objekta v izmeri
160 m2 in shramba št. 40 v izmeri 7,20 m2,
stavba z naslovom Topniška 27 in parkirni
mesti št. 81 in 82/1. klet, z naslovom To-
pniška 27-29, stavba stoječa na parcelah
št. 1258, št. 1257/1, št. 1257/11, št.
1256/3, št. 1257/3, št. 1257/2, št.
1292/5, št. 1212/13, št. 1292/10, št.

1292/11 in št. 1256/41, vpisane v vl. št.
1689, k.o. Bežigrad, last Reschner Hrvoja
in Reschner Marijane, lastnine pridobljene
na podlagi prodajne pogodbe št. 102/02,
Topniška 27, z dne 4. 10. 2002, dodatka
št. 1 k prodajni pogodbi št. 102/02, To-
pniška 27, z dne 15. 11. 2002 in dodatka
št. 2 k prodajni pogodbi št. 102/02, To-
pniška 27, z dne 24. 12. 2002, zastavlje-
no v zavarovanje terjatve upnice do dolžni-
ka in prvega zastavitelja Reschner Hrvoja
ter solidarne porokinje in plačnice in dru-
ge zastaviteljice Reschner Marijane v zne-
sku 23,000.000 SIT s pripadki, z zapa-
dlostjo 28. 2. 2023, v korist delniške
družbe Banke Koper d.d, matična št.
5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška
ulica številka 14.

IZ-85888
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 18/03
z dne 13. 1. 2003 je bilo stanovanje števil-
ka 1, v Radencih, Titova cesta 13, v pritličju
stanovanjske hiše, ki stoji na parceli 367/4,
vložek številka 189 katastrska občina Šra-
tovci in ki sestoji iz kuhinje 10,52 m2, sobe
15,29 m2, predsobe 3,04 m2, kopalnice z
WC 4,75 m2, kletnih prostorov 3,88 m2,
balkona – odprte terase 3,52 m2, skupno
40,90 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske stavbe, ki
ga je zastavna dolžnica Sapač Erika, Ra-
denci, Titova cesta 13, pridobila po kupo-
prodajni pogodbi z dne 9. 12. 2002, skle-
njene s prodajalko Radenska d.d. Radenci,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Mari-
bor, za zavarovanje izvršljive denarne terja-
tve v višini 2,500.000 SIT s pripadki na-
pram dolžniku Štingl Romanu, Žepovci 97.

IZ-85889
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
19/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanova-
nje številka 16 v Radencih, Kidričevo na-
selje 4, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 350/4, vlo-
žek številka 51 katastrska občina Šratovci
in ki sestoji iz kuhinje 6,44 m2, sobe
14,82 m2, sobe 10,40 m2, predsobe
2,81 m2, WC 1,17 m2, kopalnice 1,88 m2,
kletnih prostorov 0,77 m2, skupno
38,30 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih delih zgradbe, ki ga je zastavni dolžnik
Ketiš Erih, Radenci, Kidričevo naselje 4,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
9. 12. 2002, sklenjene s prodajalko 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 2,000.000
SIT s pripadki napram dolžnici Stolnik Ivici,
Radenci, Gregorčičeva ulica 2.

IZ-85890
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
21/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanovanje
številka G 1, v Radencih, Kidričevo naselje

5, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na
parceli 346/7, vložek številka 146 katastr-
ska občina Šratovci in ki sestoji iz sobe
10,30 m2, predsobe 1,86 m2, kopalnice
3,13 m2, kletnih prostorov 1,33 m2, skupno
16,60 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih delih zgradb, ki ga je dolžnik Koser
Edvin, Radenci, Kidričevo naselje 5, prido-
bil po kupoprodajni pogodbi z dne 9. 12.
2002, sklenjene s prodajalko Radenska
d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Po-
družnica Maribor, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 980.000 SIT s pri-
padki.

IZ-85891
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
22/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanovanje
številka 1 v Radencih, Kidričevo naselje 4,
v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na par-
celi številka 350/4, vložek številka 51 kata-
strska občina Šratovci in ki sestoji iz kuhinje
6,51 m2, sobe 12,64 m2, WC 1,16 m2, ko-
palnice 1,85 m2, predsobe 2,78 m2, klet-
nih prostorov 2,02 m2, skupno 27 m2, s so-
lastniškim deležem na skupnih delih zgrad-
be, ki ga je dolžnica in zastavna dolžnica
Roškar Angela, Radenci, Kidričevo naselje
4, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
25. 11. 2002, sklenjene s prodajalko 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 1,849.000
SIT s pripadki.

IZ-85892
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
23/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanovanje
številka 25 v Radencih, Kidričevo naselje
9, v petem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parceli številka 350/2, vložek šte-
vilka 134 katastrska občina Šratovci in ki
sestoji iz kuhinje 15,01 m2, sobe 24 m2, so-
be 14,56 m2, sobe 13,50 m2, predsobe
7,80 m2, WC 1,33 m2, kopalnice 3,57 m2,
shrambe 1,14 m2, blakon – odprte terase
5,94 m2, kletnih prostorov 2,80 m2, skupno
89,60 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih delih zgradbe, ki ga je zastavni dolžnik
Pihlar Jože, Kidričevo naselje 9, Radenci,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
9. 12. 2002, sklenjene s prodajalko Ra-
denska d.d. Radenci, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje
izvršljivih denarnih terjatev v višini
3,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Pihlar Jožetu, in v višini 3,170.000 SIT s
pripadki napram dolžnici Pihlar Stanki, oba
stanujoča Radenci, Kidričevo naselje 9.

IZ-85893
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
24/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanova-
nje 12 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v
drugem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parceli številka 350/4, vložek šte-
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vilka 51 katastrska občina Šratovci in ki
sestoji iz kuhinje 6,44 m2, sobe 14,82 m2,
sobe 10,40 m2, WC 1,17 m2, kopalnice
1,88 m2, predsobe 2,81 m2, kletnih pro-
storov 0,77 m2, skupno 38,30 m2, s sola-
stniškim deležem na skupnih delih zgrad-
be, ki ga je dolžnica in zastavna dolžnica
Jurkovič Ida, Radenci, Kidričevo naselje
4, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
19. 11. 2002, sklenjene s prodajalko 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
2,500.000 SIT s pripadki.

IZ-85894
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
25/03 z dne 13. 1. 2003 je bilo stanovanje
številka 23 v Radencih, Kidričevo naselje
9, v petem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parceli številka 350/2, vložek šte-
vilka 134 katastrska občina Šratovci in ki
sestoji iz kuhinje 9 m2, sobe 14,04 m2, WC
1,53 m2, kopalnice 3,06 m2, predsobe
3,41 m2, balkona – odprte terase 1,57 m2,
kletnih prostorov 2,47 m2, skupno 35 m2, s
solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, ki ga je dolžnica in zastavna dol-
žnica Hamler Marija, 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
2,000.000 SIT s pripadki.

IZ-85895
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljub-
ljane opr. št. SV 48/03 z dne 14. 1. 2003,
je bilo stanovanje št. 97 v skupni izmeri
41,83 m2, ki se nahaja 8. nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Preglov trg 4, Ljub-
ljana, last zastaviteljice Roli Kajsner, zastav-
ljeno v korist upnika Jaklič Ladislava za za-
varovanje denarne terjatve v višini 24.780
USD s pripadki.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 227/2002 S-85432
To sodišče je s sklepom St 227/2002

dne 6. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fertrade, podjetje za zu-
nanjo trgovino in špedicijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 21, matična številka:
1363603, šifra dejavnosti 51.530.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica v Ljubljani.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Objave sodišč

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka
objavljen. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi listinami in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 4. 2003 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2003

St 22/2002 S-85439
To sodišče je pod opr. št. St 22/2002

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
ELING, kadrovsko podjetje d.o.o. Mari-
bor in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred 1 – razred upnikov (delavcev),
na katere prisilna poravnava nima vpliva, za-
to se poplačajo v višini 100% od ugotovlje-
ne terjatve v roku treh mesecev od pravno-
močnosti prisilne poravnave;

Razred 2 – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta;

Razred 3 – razred upnikov, ki konver-
tirajo svoje terjatve v lastninski delež dolž-
nika.

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 57/2002 S-85545
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

57/2002 z dne 18. 12. 2002, začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
I.C.R. – International Coffe Rostrei,
družbo za praženje kave in trgovino,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, ma-
tična številka 5864950, šifra dejavnosti
15.860.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve 18. 12. 2002, priznavamo, da v roku
30 dni od objave tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Prijava terjatve mora biti podana z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih z naved-
bo firme in sedeža upnika, pravno podlago
terjatve in njeno višino. K prijavi morajo biti
priložena dokazila o obstoju terjatve in o
njeni višini. Upnik, ki ima terjatev v tuji va-
luti, prijavi terjatev v tej valuti in navede
njeno višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki ve-
lja na dan začetka postopka prisilne porav-
nave. Upniki, katerih terjatve se obrestuje-
jo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle
obresti (pogodbene in zamudne), obraču-
nane do dneva začetka postopka prisilne
poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo ter-
jatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 28,
– Azienda Riunite Caffe, s.p.a., Via Ros-

selini 2, Milano, Italija,
– Tropical Corporation, s.p.a., Via Pier

Luigi da Palestrina 10, Trst, Italija,
– Republika Slovenija,
– Vesna Primožič, Kolomban 72, Anka-

ran, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 18. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 12. 2002

St 49/99 S-85546
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

49/99 dne 31. 12. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Biocycle,
d.o.o., reciklaža sekundarnih surovin,
Tržaška 2, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2003

St 144/2002 S-85547
To sodišče je s sklepom St 144/2002

dne 16. 12. 2002 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Granit zidarstvo – Arif Mu-
saj, s.p., Kočevje, sklenilo:

Dolžniku Granit zidarstvo – Arif Musaj,
s.p., Prešernova 9, Kočevje, se postavi iz
razlogov po 4. in 5. točki 82. člena ZPPSL
začasna zastopnica odvetnica Suzana Gale
Robežnik, Celovška 30, Ljubljana.

Zastopnica bo zastopala stečajnega dol-
žnika vse do takrat, dokler stečajni dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2002

St 26/2002 S-85494
To sodišče je dne 6. 1. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 26/2002, da se začne
stečajni postopek zoper Lutes, Instalacije
in trgovina, d.o.o., Vitovlje 45/L, Šem-
pas.

Stečajna upraviteljica je Ksenija 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 obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso 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 izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2003 ob 8.50, v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.



Stran 292 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 6. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2003

St 18/2002 S-85496
To sodišče je dne 6. 1. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 18/2002, da se začne
stečajni postopek zoper Petejan Impex,
Uvoz-izvoz, d.o.o., Miren 129, Miren.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav. iz Tolmina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso 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 izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2003 ob 9.15 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 6. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2003

St 6/2001 S-85500
To sodišče je dne 6. 1. 2003 izdalo

sklep opr. št. St 6/2001, da se začne ste-
čajni postopek zoper K-K Trading, Notra-
nja in zunanja trgovina, d.o.o., Ajdovšči-
na, Cebejeva 30, Ajdovščina.

Stečajna upraviteljica je Ksenija 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 obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar njaveč do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 4. 2003 ob 8.30, 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 6. 1. 2003.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2003

St 38/2002 S-85517
To sodišče je s sklepom opr. št. St

38/2002 z dne 7. 1. 2003 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Presan - storitve oblikovanja in gravira-
nja d.o.o., Koper, Vegova 14a, matična
št. 5557887, šifra dejavnosti 24.510. Me-
stni občini Koper se brez prevzema obvez-
nosti izročijo terjatve družbe do dolžnikov v
skupnem znesku 53.904 SIT s pp, kot iz-
hajajo iz zap. točk 4-10 seznama kratko-
ročnih terjatev, ki je kot priloga št. 1 sestav-
ni del izreka tega sklepa in osnovna sred-
stva v knjigovodski vrednosti 65.474 SIT,

kot izhajajo iz seznama osnovnih sredstev
na dan 28. 6. 2002, ki je kot priloga št. 2
sestavni del izreka tega sklepa.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 1. 2003

St 34/2002 S-85518
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Casino Bled, prirejanje po-
sebnih iger na srečo, d.d., Cesta svobo-
de 15, Bled, ki bo dne 30. 1. 2003 ob 14.
uri v sobi 014/klet tega sodišča.

Upniki si predlog načrta finančne re-
organizacije lahko ogledajo v stečajni
pisarni tega sodišča v času uradnih ur v
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.
uro, ob sredah pa tudi popoldne od 14.
do 16.30.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 1. 2003

St 9/93-151 S-85519
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžni-

kom Eureco, Podjetje za proizvodnjo re-
klamnih blokov Murska Sobota p.o.,
Lendavska 1, Murska Sobota - v steča-
ju, stečajni senat upnike obvešča, da bo
dne 3. 2. 2003 ob 14. uri, v razpravni dvo-
rani št. 12 tega sodišča, 3. narok za preiz-
kus upniških terjatev.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2003

St 26/2002 S-85533
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 26/2002 z dne 23. 12. 2002
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Konfekcija Jutranjka Sevnica,
d.d., Radna 3, p. Sevnica, matična števil-
ka 5037301, šifra dejavnosti 18.220.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisil-
ne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo ter-
jatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Inplet Pletiva, d.d., Dolnje Brezovo 34,

Sevnica;
– GP Lokateks Škofja Loka, d.d., Kidri-

čeva 75, Škofja Loka;
– Elektro Celje, d.d, Vrunčeva 2a, Celje;
– Javni jamstveni in preživninski sklad

RS, Kotnikova 28, Ljubljana;
– Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-

jeva 3, Maribor;
– Gostinsko podjetje Sevnica, d.d., Trg

svobode 1, Sevnica;
– Cizelj Marija, predsednica sveta de-

lavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 23. 12. 2002.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 23. 12. 2002

St 181/2002 S-85550
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Selda-Pack, d.o.o., Kam-
nik pod Krimom 142, Preserje, za dan
11. 2. 2003 ob 11. uri v sobi 352/III tega
sodišča.

UPniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v LJubljani
dne 9. 1. 2003

St 131/2002 S-85605
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Upimo d.o.o., Šubičeva 1,
Ljubljana, za dne 11. 2. 2003 ob 10. uri v
sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2003

St 219/2002 S-85659
To sodišče je s sklepom St 219/2002

dne 8. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LESK Ljubljana d.o.o., Jak-
čeva 11, Ljubljana, matična številka
5424364, šifra dejavnosti 74.12.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ro-
mana Kruhar Puc iz Logatca.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2003 ob 11.15, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2003

St 43/2002 S-85660
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2002 z dne 2. 12. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
SPOT d.o.o., Pod gozdom 1, Trbovlje in
njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik upni-
kom izplačal:

– upnikom razreda 1 (katerih položaj se
s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisil-
ne poravnave ne spremeni), terjatve iz na-
slova ločitvenih in izločitvenih pravic,

– upnikom razreda 2 (položaj teh terja-
tev se s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni) razred ter-
jatev upnikov iz naslova plač za obdobje
zadnjih treh mesecev pred 5. 3. 2002 v
celoti,

– upnikom razreda 3 terjatve državi iz
naslova zamudnih obresti, ki so se natekle
od neplačanih davkov in prispevkov do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave, za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5 / 17. 1. 2003 / Stran 293

katere se celotna obveznost iz naslova za-
mudnih obresti odpusti, v skladu s 16. čle-
nom Zakona o finančnem poslovanju po-
djetij,

– upnikom razreda 5 vse terjatve, ki niso
upoštevane v ostalih razredih in se popla-
čajo v višini 20% v roku enega leta po prav-
nomočnosti sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 5. 3. 2002 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni ugotovljenih terjatev iz priloge, ki je se-
stavni del tega sklepa. Dolžnik jih je zato
dolžan izplačati v višini, navedeni v prilogi v
zmanjšanih zneskih terjatvah in v rokih, ki
so navedeni v tej prilogi.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki, ki so navedeni v nadaljevanju
svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanje osnovnega kapitala
v sodni register, skladno s sklepom dolžni-
ka o povečanju osnovnega kapitala z dne
20. 6. 2002 (SV 425/02) z novimi stvarni-
mi vložki:

1. Cementarna Trbovlje d.d., 14,324.927
SIT,

2. Merkur d.d., Naklo, 4,942.540 SIT,
3. Družba Pak 4, d.o.o., 4,656.664 SIT.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne

2. 12. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 30. 12.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2003

St 89/2001 S-85661
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom La Frutta d.o.o. -
v stečaju, Ljubljana, za dne 12. 3. 2003
ob 11. uri v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in pet-
ek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2003

St 74/2002 S-85662
To sodišče je s sklepom St 74/2002

dne 3. 1. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hasani Xhevat s.p., Lon-
čarska 71, Dolenja vas, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2003

St 23/2002-5 S-85563
To sodišče je s sklepom St 23/2002

z dne 9. 1. 2003 začelo likvidacijski
postopek nad dolžnikom Hranilno kredit-
na služba Sevnica, p.o., Savska c. 20c,
matična št. 52320131 in ga takoj zaklju-
čilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra pod vl. št.
4/256/00.

Upniki se zoper sklepa lahko pritožijo v
petnajstih dneh od objave tega oklica.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 1. 2003

St 1/97-63 S-85713
To sodišče v zadevi št. St 1/97 stečaj-

nega dolžnika Interier, Trgovsko podjetje
na debelo in drobno, export, import,
d.o.o., – v stečaju, Aškerčeva 1, Krško,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev, ki bo dne 26. 2. 2003 ob
8.30 v sobi 202/II nadstropje tega sodi-
šča, Cesta krških žrtev 12.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30, v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 1. 2003

St 42/2002 S-85717
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

42/2002, z dne 10. 1. 2003 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
terconsum, trgovina, posredništvo in
storitve, d.o.o., Mežica, Gosposvetska
cesta 3, matična številka dolžnika
5929890, šifra dejavnosti dolžnika 51.390
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

– Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska
107,

– Živila Kranj, trgovina in gostinstvo,
d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

– Valmar, izdelava strojev in preparatov
za sladoled in slaščice, d.o.o., Vinka Vodo-
pivca 14, Nova Gorica,

– Gramis, inženiring, gradnja, trgovina,
d.o.o., Noršinska 3, Murska Sobota,

– Mile Vučetič, Trg 3/c, Prevalje, kot de-
lavski zaupnik.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Grad-
ca, Glavni trg 39.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilože-
nimi dokazi v 30 dneh po objavi tega izvleč-
ka oklica o pozivu za sklenitev prisilne po-
ravnave.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
trideset dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo, ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 1.
2003.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2003

St 139/2001 S-85718
To sodišče je s sklepom opr. št. St

139/2001 dne 6. 1. 2003 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Arba stori-
tve, d.o.o. – v stečaju, Dalmatinova 2,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2003

Oklici dedičem

D 50/1997 OD-20661
Ljuban Pavić, roj. 10. 4. 1947 v Bosan-

ski Novi, državljan BiH, z zadnjim stalnim
prebivališčem Ipavčeva 17, Šentjur, ki je
umrl dne 12. 5. 2002, je dedič po pokojni
Jožefi Kramer, rojeni 24. 2. 1940, nazadnje
stanujoči Ipavčeva 17, Šentjur, umrli dne
5. 3. 1997. Ker je dedič Ljuban Pavić umrl
tekom zapuščinskega postopka po pokojni
Jožefi Kramer, se bo prekinjeni zapuščinski
postopek nadaljeval z dediči Ljubana
Pavića.

Morebitne dediče Ljubana Pavića se po-
ziva, da se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski po-
stopek z vročitvijo že izdanega sklepa o de-
dovanju Okrajnega sodišča v Šentjurju pri
Celju z dne 18. 3. 2002, opr. št. D
50/97-45, morebitnim dedičem Ljubana
Pavića oziroma Republiki Sloveniji.

Za začasno skrbnico zapuščine je po-
stavljena Slavica Veber, delavka pri Okraj-
nem sodišču v Šentjurju pri Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 16. 10. 2000

IV D 398/2000 OD-21074
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Zalar Jožefu, sinu Zalar Marije,
roj. 26. 2. 1918, nazadnje stalno bivajočem
v Medvodah, Višnarjeva ul. št. 5, ki je umrl
dne 26. 4. 2000.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolagajo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2002

IV D 438/99 OD-21076
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Zavodnik Albertini, roj. Zavo-
dnik, hči Alberta, roj. 11. 2. 1915, nazadnje
stalno bivajoči v Ljubljani, Linhartova cesta
66, ki je umrla dne 8. 4. 1999.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2002

D 613/2000 OD-22550
Valenčič Miroslav, po poklicu avtopre-

voznik iz Ptuja, Rimska pl. 5, je dne 25. 7.
2000 umrl in je zapustil oporoko.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 2002
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Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Rg-401753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06843 z dne 31. 3. 1999, pri subjektu
vpisa BARTEC - VARNOST, Tovarna ek-
splozijsko varnih elektronaprav, d.d., se-
dež: C. 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob
Savi, pod vložno št. 1/10055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, ustano-
viteljev, zastopnikov in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Firma: BARTEC - VARNOST, Tovarna

eksplozijsko varnih elektronaprav, d.o.o.
Skrajšana firma: BARTEC - VARNOST,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Obči-

na Zagorje ob Savi, 259 delavcev Teve Var-
nost d.o.o. Zagorje ob Savi, po priloženem
seznamu, Ljubljanska banka, Banka Zasavje
d.d., Dinos p.o. Ljubljana in Univerzal Beo-
grad p.o. Beograd, vsi izstopili 31. 3. 1999;
Bartec Barlian Holding AG, 97980 Bad Mer-
gentheim, Max-Eyth-Strasse 16, vložek
452,249.581,59 SIT; Dinos Holding, p.o.,
Ljubljana, Dunajska 106, vložek:
2,370.067,33 SIT; Slovin IBP Ljubljana, d.d.
Ljubljana, Slovenčeva 19, vložek: 33.189,24
SIT; OZ Prevoznik Gorenjske, z.o.o., Naklo,
Cvetlična 10, vložek: 20.150,61 SIT; MNZ
Izobraževalni center organov za notranje za-
deve, Ljubljana, Rocenska 56, Tacen, vlo-
žek: 15.409,29 SIT; RTV Slovenija, Ljublja-
na, Kolodvorska 2-4/c, vložek: 3.555,99
SIT; Univerzal Beograd, Beograd, Majke Je-
vrosime 51, vložek: 15,820.599,51 SIT;
Draksler Miro, Zagorje ob Savi, C. Borisa
Kidriča 4/b, vložek: 141.646,94 SIT in Rozi-
na Ivan, Kisovec, Rudarska 24, vložek:
177.799,50 SIT, vsi vstopili 31. 3. 1999, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Drnov-
šek Borut in Borozan Ratko, oba razrešena
27. 10. 1998; dirketor Borozan Ratko,
Schwalbach am Taunus, Sachesenhausener
Str. 16, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Priman Jožef, Zagorje ob Savi, C. 20.
julija 9, oba imenovana 27. 10. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kojnik Vladimir,
izstopil 27. 11. 1998, Mervar Aleksander,
Reinhold Barlian, Lothar Mezger in Eric So-
mitsch, izstopili 27. 10. 1998; Suša Štefka
in Kovač Lado, izstopila 23. 10. 19998,
Berthold Reinhard, izstopil 27. 10. 1998;
Božič Janko, izstopil 23. 10. 1998; Rein-
hard Berthold, vstopil 27. 10. 1998, Božič
Janko, vstopil 23. 10. 1998 in Schuckert
Rolf, dr., vstopil 27. 10. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 1622/2002 Rg-22520
Družba Fineks, finančno-ekonomski

inženiring, d.o.o., Kranj, s sedežem v Kra-
nju, Ručigajeva 12, vpisana na reg. vl. št.
1/4158/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe upnikom prevzame
Matjašič Igor, Zabreznica 45A, 4274 Ži-
rovnica.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2002

LJUBLJANA

Srg 04380/2002 Rg-16455
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
duržbe MAG Servis, posredništvo, trgovina,
popravila d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva
11, objavlja sklep:

MAG Servis, posredništvo, trgovina,
popravila d.o.o., Ljubljana, Neubergerjeva
11, reg. št. vl. 1/25945/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 3. 5. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Grafenauer,
Ljubljana, Slovenska cesta 55/a, z
ustanovitvenim kapitalom 2,000.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2002

Srg 8718/2002 Rg-22538
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrož-

ni sodnici Gorše Mušič Heleni, v zvezi s
priglasitvijo družbe Diligentia, trgovinsko po-
djetje d.o.o., Beethovnova 14, Ljubljana, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku v sodni register, dne 5. 11. 2002
objavlja sklep:

družba Diligentia, trgovina in stori-
tveno podjetje d.o.o., Beethovnova 14,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-

ku po sklepu skupščine z dne 26. 9.
2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je GIO, gradnja industrijskih
objektov d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, z
ustanovitvenim kapitalom 1,502.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe in kapital v
znesku 1,502.000 SIT prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva te objave, sicer bo sodišeč po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00554 Rg-15830
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:

družba Maja - Benko, podjetje za sto-
ritve in trgovino d.n.o., Kopitarjeva 5,
Murska Sobota, ki je vpisana v reg. vložku
tega sodišča št. 1/01143/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov Benko Cirila in Benko Maje, oba Kopi-
tarjeva 5, Murska Sobota, z dne 26. 7.
2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata zgoraj nave-
dena družbenika.

Po izbrisu družbe si premoženje družbe
družbenika razdelita tako, da to preide v
last vsakemu od družbenikov do ene polo-
vice.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 8. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Berčič Maks, Cesta II grupe odredov
75, Ljubljana, štampiljko ovalne oblike z
napisom SLO EXAMINER 1. gne-108592
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Priglasitveni list

Bitenc Robert, Vodopivčeva 3, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
027349/2525/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-108663

Franko Franc, Puconci 183, Puconci,
obrtno dovoljenje, št.
000610/0744/00-46/1995 - reprezenta-
tivno, izdano dne 6. 3. 1995. gnv-108850

Gorše Anica, Ciglerjeva 31, Višnja
Gora, obrtno dovoljenje, št.
027876/0149, izdano dne 6. 3. 1995.
gnm-108713

Grizonič Valter, Gažon 68, Šmarje, pri-
glasitveni list, opravilna št.
17/II/3-856/94, izdan dne 22. 12. 1994.
gng-108690

Heraković Milan s. p., Oražnova 11, Ko-
stanjevica na Krki, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 039947-0154-00-29/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gny-108747

Jalovec Jože s.p., Mali vrh 8, Globoko,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039332/1023/0012/1995. gni-108563

Kovač Marjan, Suha pri Predosljah 28,
Kranj, priglasitveni list, opravilna št.
18-1577/95. gni-108667

Lazarević Radenko, Clevelandska 49,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-621/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gni-108613

Maraž Mitja, Bohinjčeva 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0781/94,
izdan dne 25. 5. 1994. gnu-108626

Plemeniti Dušanka, Papirniški trg 2,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-2289/98, izdan dne 8. 12. 1999.
gnv-108675

Ribič Amir s.p., Murova 9/a, Jesenice,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023999/0437/00-24/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnv-108600

Ružić Stjepan, Ljubljanska cesta 9/C,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
072470/1599/01-25/2000 in obrtno do-
volenje z isto številko, izdana dne 17. 5.
2000. gne-108892

SNACK BAR “NOSTALGIJA“ Saša Vin-
kovič s.p., Stari trg 9, Ljubljana, priglasi-
tveni list, opravilna št. 25-0086/94, izdan
dne 13. 4. 1994 in 22. 5. 1995.
gns-108553

Stanojević Veronika, Ul. borcev NOB
27, Portorož - Portorose, obrtno dovolje-
nje, št. 0131820410/00-50/1995.
gng-108890

Strmšnik Janez, Sv. Vid 82, Vuhred,
priglasitveni list, opravilna št. 43-663/99.
gnr-108904

Zlatolas Viktor, Pustike 1, Pristava pri
Mestinju, priglasitveni list, opravilna št.
054-0560/94. gnp-108506

Potne listine

Artač Marija, Pot čez gmajno 84, Ljub-
ljana, potni list, št. PO00417500.
gnq-108980

Bilbija Gordana, Kamnikarjeva ulica 9,
Škofljica, potni list, št. P00272945.
gnm-108584

Bilič Vinko, Trg 4. julija 40, Dravograd,
potni list, št. P00350137. gnk-108961

Božičković Dragica, Tržaška 46, Ljub-
ljana, potni list, št. P00704632.
gnk-108986

Brence Vladimir, Tržaška 365/c, Ljub-
ljana, potni list, št. P00492601.
gnw-108949

Cibej Gorazd, Brajnikova 45, Ljubljana,
potni list, št. P00061460. gnu-108751

Cmer Miroslav, Osenca 5, Celje, potni
list, št. P00406266. gnx-108723

Čelofiga Urša, Podutiška cesta 172/a,
Ljubljana, potni list, št. P00141221.
gnz-108921

Čuček Željka, Neubergerjeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. P00736973.
gnx-108973

Despinić Nikola, Bernetičeva 20, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 123206, izdala UE Koper.
gnj-108687

Dolanc Livija, Cesta zmage 7, Zagorje
ob Savi, potni list, št. P00079700.
gnh-108514

Džamić Aleksandar, Kolarska 20, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. P53453.
gnb-108795

Furlan Alojzij, Goriška cesta 20, Ajdov-
ščina, potni list, št. P00160809.
gnx-108798

Gatnik Igor, Lukežiči 38/b, Renče, pot-
ni list, št. P00106672. gnb-108620

Jedlovčnik Čelofiga Mojca, Podutiška
cesta 172/a, Ljubljana, potni list, št.
P00141220. gnc-108923

Jedlovčnik Uroš, Podutiška cesta
172/a, Ljubljana, potni list, št. P00141219.
gny-108922

Jeke Ladimir, Reteče 92, Škofja Loka,
potni list, št. P00576190. gnu-108826

Karišik Indira, Trg svobode 10, Tržič,
potni list, št. P00123416. gnk-108836

Kert Gregor, Smledniška cesta 48,
Kranj, potni list, št. P00432693.
gnn-108558

Kert Marija, Smledniška cesta 48,
Kranj, potni list, št. P00346848.
gnp-108556

Kert Robert, Smledniška cesta 48,
Kranj, potni list, št. P00346660.
gnq-108555

Kert Vinko, Smledniška cesta 48,
Kranj, potni list, št. P00129045.
gno-108557

Kocuvan Branka, Dramlje 9/b, Dram-
lje, potni list, št. P00721810. gne-108742

Komorski Anamari, Cvetkova ulica 19,
Murska Sobota, potni list, št. P00851831.
gny-108522

Korošak Matjaž, Nad čreto 9, Kamnica,
potni list, št. P 00519191. gns-108828

Kovač Tanja, Novo polje, Cesta X/59,
Ljubljana, potni list, št. P00657040.
gnr-108979

Marolt Metod, Male Lašče 4/a, Velike
Lašče, potni list, št. P00064129.
gnd-108668

Mrkun Sandra, Tržaška 46, Ljubljana,
potni list, št. P00708577. gnl-108985

Pavlič Vasiljevič Cvetka, Prelovčeva 4,
Ljubljana, potni list, št. P00009289.
gnt-108802

Pavlič Vasiljevič Nina, Prelovčeva 4,
Ljubljana, potni list, št. P00016553.
gnu-108801

Radišić Željko, Tržaška 122/a, Ljublja-
na, potni list, št. P00737355. gng-108640

Razpet Andrej, Na rebri 11, Celje, potni
list, št. P00440516. gnv-108625

Rekanović Nedeljko, Cvetlična ulica 48,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P771912. gnr-108929

Rekanović Spasa, Cvetlična ulica 48,
Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P415504. gnq-108930

Rener Pavel, Splitska 39, Velenje, pot-
ni list, št. P00309678. gnf-108816

Svetin Cirila, Muljava 16, Ivančna Gori-
ca, potni list, št. P 00406440.
gnu-108601

Šavron Gracijela, Zg. Škofije 35, Škofi-
je, potni list, št. P 242148. gnx-108523

Šrimpf Matjaž, Zelena ulica 10, Mari-
bor, potni list, št. P00266483. gni-108538

Štrbenc Malan, Bolkova 3/a, Radom-
lje, potni list, št. P00423343.
gnm-108509

Tivadar Veno, Rajndol 6, Kočevje, pot-
ni list, št. P00104776. gns-108957

Ulčar Palan Katja, Nazorjev trg 1/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. P81144.
gnm-108684

Vasiljevič Branko, Prelovčeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. P00016317.
gns-108803

Verbajs Marija, Čušperk 3/a, Grosu-
plje, potni list, št. P00114113. gnp-108981

Zbašnik Amalija, Breg pri Ribnici 74,
Ribnica, potni list, št. P00770479.
gnt-108777

Zukič Sečo, Podvine 8, Zagorje ob Sa-
vi, potni list, št. P00437193. gny-108547
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Osebne izkaznice

Andjelković Ivana, Jakčeva 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 989287.
gnd-108918

Anžel Grega, Ob mlinščici 8, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 382934.
gnm-108884

Babič Alja, Valesova ulica 28, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1385138.
gng-108840

Babič Gregor, Piršenbreg 57, Globo-
ko, osebno izkaznico, št. 642448.
gng-108740

Bandelj Vladimir, Ulica Dušana Kvedra
36, Celje, osebno izkaznico, št. 350959.
gnx-108598

Baralić Radenko, Ciril Metodova 3, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 987296.
gnp-108831

Batič Anton, Stjenkova 30, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 1292666.
gnk-108686

Behrić Adila, Seliškarjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 706. gni-108988

Biderman Ferdinand, Pod gričem 5,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 993140.
gnw-108599

Birsa Mojca, Preserje 93/a, Branik,
osebno izkaznico, št. 1314290.
gnx-108698

Bolta Andrej, Valvasorjeva 32/b, Celje,
osebno izkaznico, št. 2337. gno-108832

Brezigar Irena, Cesta 31. divizije 48,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1445741.
gnz-108596

Brglez Dragica, Konjiška vas 8/a, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št.
357184. gnf-108741

Brus Alojzij Milan, Kolmanova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 54907.
gnq-108630

Bukovc Vladimir, Selovec 21, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
10765. gnt-108577

Casar Božidar, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 376970.
gnr-108629

Cigale Martina, Javorje 39, Črna na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 992989.
gnc-108794

Cizelj Aleksander, Dolenja vas pri Kr-
škem 69, Krško, osebno izkaznico, št.
1375922. gni-108738

Čandek Ivan, Cankarjeva 27, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 424548.
gnk-108736

Černivec Lucija, Devova 10/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1208796.
gnu-108976

Čoh Alfonz, Brezje pri Slov. Bistrici 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
229486. gnz-108546

Debevec Rok, Mihovica 35, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 1203279.
gnu-108526

Dobričić Luka, Ul. bratov Učakar 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 385133.
gnw-108799

Dolinšek Srečko, Krožna pot 9/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1036100.
gnf-108641

Družanovič Elza, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291417.
gnd-108968

Duh Pavlina, Ul. borcev za severno me-
jo 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1415983. gnd-108593

Emeršič Bojan, Gestrinova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1235347.
gnk-108636

Fajfar Julijana, Ribno 101, Bled, ose-
bno izkaznico, št. 205759. gny-108797

Fekonja Vojko, Novo naselje 27, Bistri-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št. 687857.
gnn-108958

Gale Gizela, Glavarjeva 49, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 29872. gnb-108945

Golob Iztok, Gregorčičeva 19, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1303900.
gny-108597

Golob Špela, Vodnikova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 473300.
gnj-108637

Gregorič Branko, Bevkova 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 369835.
gnk-108815

Guzelj Oto, Podjavoškova 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 861349. gnr-108729

Herman Uroš, Dolenja vas 25, Prebold,
osebno izkaznico, št. 1572414. gny-108847

Hieng Sarah, Trubarjeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257688.
gnr-108704

Ilovar Marko, Muljava 22/b, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 355616.
gnu-108701

Ingolič Nevenka, Vrhovci, Cesta VIII/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 848322.
gnf-108791

Intihar Kysselef Edita, Kogojeva ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1052616. gny-108947

Ivanuša Verona, Ul. Vide Pregarčeve
34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
99042. gnc-108969

Ivičič Radenčič Andrej, Bojanja vas 5/a,
Metlika, osebno izkaznico, št. 1446591.
gne-108517

Jagarinec Nejc, Šentiljska cesta 161,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1073722.
gni-108488

Jamnik Andreja, Robindvor 44, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 1413188.
gnm-108734

Jeke Ladimir, Reteče 92, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1316619.
gnt-108827

Jerkič Dušan, Dobravlje 107, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 838768.
gnp-108681

Joras Joško, Sečovlje 1, Sečovlje - Sic-
ciole, osebno izkaznico, št. 1565.
gnz-108721

Jugovič Srečko, Šentviška pot 15, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 1435177.
gnd-108743

Katič Peter, Ob gozdu 4, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 284722. gnj-108787

Kavčič Brane, Lom pod Storžičem 51,
Tržič, osebno izkaznico, št. 738638.
gnq-108580

Kavčič Vida, Gora 6, Komenda, ose-
bno izkaznico, št. 78444. gnm-108484

Kelhar Janez, Stara vas 62/a, Bizelj-
sko, osebno izkaznico, št. 872857.
gnl-108960

Kemperle Silvester, Sp. Jarše, Jelov-
škova 3, Domžale, osebno izkaznico, št.
7388. gnv-108475

Klemenc Klavdija, Sončna pot 35, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 506287.
gnu-108676

Klobučar Dušan, Brunov drevored 15,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 1466007.
gnf-108691

Klun Ivanka, Kot pri Ribnici 33, Ribni-
ca, osebno izkaznico, št. 784386.
gnn-108933

Kolar Janez, Lendavska 13, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 399544.
gnk-108611

Kolednik Goran, Ul. 5. prekomorske
19, Ptuj, osebno izkaznico, št. 288679.
gnr-108804

Kosi  Nevenka,  Streliška  57,  Maribor,
osebno  izkaznico,  št.  458206.
gni-108913

Koželj Špela, Zgornje Jarše , Brigadir-
ska ulica 1m, Radomlje, osebno izkazni-
co, št. 1286590. gnn-108783

Krajc Sašo, Livold 62, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 317402. gnu-108726

Kramberger Petra, Podvin 16, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1086992.
gni-108938

Kristl Silvo, Kozjak pri Ceršaku 35,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 783128.
m-30

Krištof Mihael, Vinarje 52, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 108097. gnb-108745

Kržič Stanislav, Kožljek 2, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 134004.
gnn-108508
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Kunčič Mojca, Mlaka, Grič 33, Kranj,
osebno izkaznico, št. 191863.
gnx-108848

Kurnik Ciril, Celovška 181, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 449742.
gnk-108911

Laam Niara, Ul. heroja Šercerja 53/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 266560.
gnm-108959

Lah Andrej, Podjunska ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 758365.
gnc-108994

Lapornik Lovro, Alešovčeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1149328.
gnf-108666

Lipovec Marija, Vodnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 155412.
gnm-108634

Ljubič Jožef, Rečica 2, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 693665.
gnz-108696

Lokar Marija, Kamni vrh 8, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 294176.
gns-108903

Lovenjak Robert, Dornava 133/a, Dor-
nava, osebno izkaznico, št. 252110.
gnj-108937

Lucević Hatidže, Lavričeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 555412.
gne-108767

Masel Christian, Novi log 13, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 1164944.
gni-108688

Matekelj Alojzija, Zaloška 100, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 70991. gnj-108662

Matoic Branka, Plešičeva 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 228119. gnt-108602

Medoš Rikardo, Cesta na Žanej 5, Po-
begi, osebno izkaznico, št. 1154238.
gnh-108789

Medved Vital, Ilirska 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 219362. gnq-108805

Miklavčič Bogo, Bognarjeva pot 13,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
906826. gnx-108823

Mingotti Robert, Korte 135, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 1536143.
gnb-108520

Minić Marko, Šerkova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259551.
gnv-108775

Mirai Gregor, Dragomelj 30, Domžale,
osebno izkaznico, št. 425088.
gng-108615

Močnik Melita, Alešovčeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1149353.
gng-108665

Mrak Jaka, Moste 11/f, Žirovnica, ose-
bno izkaznico, št. 1371085. gnr-108833

Mubi Andrej, Janeza Puharja 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1526907.
gne-108842

Murko Marija, Na otoku 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 436247.
gnq-108605

Nastran Borut, Selca 32, Selca, ose-
bno izkaznico, št. 210087. gni-108813

Nikl Kravos Mira, Maistrova 13, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 749729.
gnd-108943

Ocvirk Drago Karl, Šentjakob 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 958934.
gnm-108609

Ožbalt Andrej, Rašiška ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1516491.
gnx-108623

Palek Špela, Celovška cesta 136, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 856460.
gne-108992

Pečlin Stojan, Ulica miru 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 855566.
gnw-108699

Petkovšek Irena, Resljeva cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 860639.
gny-108822

Pirman Marija, Petkovškovo nbrežje 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325769.
gnh-108539

Pirnovar Tatjana, Polica 81, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1077134.
gnl-108710

Poberaj Anton, Pionirska ulica 5, Sol-
kan, osebno izkaznico, št. 974926.
gny-108697

Podbevšek Maša, Vojkovo nabrežje
29/a, Koper - Capodistria, osebno izkaz-
nico, št. 408165. gnl-108610

Polanc Benedikt, Ozeljan 28, Šempas,
osebno izkaznico, št. 697889.
gnp-108931

Posavec Miro, Bizovik, Frenkova pot
21/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
653817. gno-108807

Potočnik Sabina, Krumperška 22, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 800697.
gng-108990

Povše Dragica, Vojinska cesta 1, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 330137.
gng-108515

Pregl Peter, Kolarjeva ulica 61, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1005938.
gno-108682

Primc Gabrijela, Vodovodna 39, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 79027.
gnw-108924

Prša Jožica, Velika Polana 83, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 1572745.
gnf-108541

Pušenjak Alojzij, Žihlava 22, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
728635. gnc-108519

Rejec Drago, Selo pri Pancah 10, Ljub-
ljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
482958. gnl-108585

Rep Staša, Na zelenici 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 1342786.
gnr-108604

Selan Tinka, Pot terencev 6, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
350903. gnj-108587

Sever Andrej, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 330971.
gnj-108837

Sinanović Alen, Litostrijska 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1521452.
gnb-108920

Slevec Maja, Groharjeva 18, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 32291. gnz-108971

Stajan Helena, Kavče 47/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1488676.
gnb-108845

Stanič Bogdanka, Cesta XIV divizije 50,
Štore, osebno izkaznico, št. 1585903.
gnl-108835

Stojanović Ljubica, Gregorčičeva 32,
Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
667334. gnz-108796

Strah Franc, Novi log 7/a, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 790291.
gnw-108524

Stružniik Caja, Za garažami 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 311028.
gnk-108786

Šifrer Janko, Jezerska cesta 76, Kranj,
osebno izkaznico, št. 273471.
gnm-108534

Špehar Pepca, Radohova vas 10, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
246476. gne-108692

Špes Adolf, Nebčeva ulica 90, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 309157.
gnx-108673

Štrbenc Malan, Bolkova 3/a, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 19794.
gnl-108510

Šubelj Lidija, Perovo 16/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. AH 26465 - za tujca.
gnr-108779

Tekalec Rajko, Ul. Šercerjeve brigade
5, Maribor, osebno izkaznico, št.
1427392. gnc-108819

Tivadar Veno, Rajndol 6, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 466105.
gnt-108956

Tomović Vukašin, Jakčeva 19, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. AH 10434 -
za tujce. gnw-108774

Trauner Tatjana, Sotensko pod Kalbjem
7/a, Šentjur, osebno izkaznico, št.
651353. gnm-108834

Tumara Miloš, Dol pri Ljubljani 3, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 718761.
gni-108513

Ulčnik Marjan, Imeno 41, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 823375.
gnh-108964
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Uranič Janez, Celovška 122, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 634383. gnc-108594

Uršej  Marija,  Celjska  27,  Slovenj  Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 1472042.
gnj-108612

Vavtar Matija, Roje 3, Mirna, osebno iz-
kaznico, št. 1455940. gnd-108693

Velišček Ivan, Gorenja vas 25, Kanal,
osebno izkaznico, št. 1467752.
gnn-108533

Vertačnik Julij, Cesta Borisa Kraigherja
2, Velenje, osebno izkaznico, št. 277423.
gnp-108731

Vidovič Kristijan, Staneta Severja 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 170067.
gnc-108544

Vodeb Viljem, Sp. Selce 7, Grobelno,
osebno izkaznico, št. 1160415. gnd-108843

Vojkovič Štefan, Rožički Vrh 53, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
338000. gnv-108525

Vrečko Mira, Brezova ulica 6, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 1242172. gns-108953

Vrhovec Jana, Lesno brdo 10, Horjul,
osebno izkaznico, št. 1524906. gnj-108537

Zajc Petra, Olešče 44, Laško, osebno
izkaznico, št. 240433. gnj-108962

Založnik Anton, Dolenja vas 38, Prebold,
osebno izkaznico, št. 282037. gnr-108579

Zogaj Xhemali, Mestne njive 47, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 355893.
gnz-108521

Zupan Martin, Bartlova 1, Šmartno pri Li-
tiji, osebno izkaznico, št. 9832. gnx-108552

Zupanek Jože, Lipa pri Frankolovem 13,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 173197.
gnn-108733

Žabjek Mitja, Pot na debeli hrib 57, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 1428829.
gnd-108618

Žabkar Tomaž, Seidlova 58, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 1103059.
gnc-108619

Žganec Irena, Mladinska 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 375851. gnv-108725

Žibert Alojz, Sela 77, Dobova, osebno
izkaznico, št. 35496. gnd-108543

Žižek Jan, Meža 51, Dravograd, osebno
izkaznico, št. 202803. gnr-108479

Žnidaršič Vinko, Cesta Andreja Bitenca
30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 234800.
gnc-108494

Vozniška dovoljenja

Aman Zlatko, Trg svobode 23, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8523, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gne-108492

Ambrožič Danica, Prešernova 52, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392989, reg. št. 19681. gnk-108765

Anžlin Franc, Sela 10, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8093, iz-
dala UE Novo mesto. gny-108572

Avguštin Alenka, Glavni trg 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1326449, reg. št. 46419. gnp-108531

Bilbija Gordana, Kamnikarjeva ulica 9,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487664, reg. št. 244043, izdala UE
Ljubljana. gnn-108583

Blažun Kristijan, Ulica Mersijev 15, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17972, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-108915

Bogolin Irma, Drnovo 48, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9661. gnt-108502

Bolta  Andrej,  Valvazorjeva  32/b,  Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 25632, reg. št. 12270. gnr-108954

Bostič Andreja, Dunajska cesta 344,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252207, reg. št. 224457, izdala UE
Ljubljana. gnt-108702

Bračič Sonja, Grajence 10/d, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13191,
izdala UE Ptuj. gno-108657

Brus Alojzij Milan, Kolmanova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 294766, reg. št. 29598, izdala UE
Ljubljana. gnp-108631

Casar Božidar, Polanškova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065934, reg. št. 203179, izdala UE
Ljubljana. gns-108628

Celcer Branko, Koroška cesta 63, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1127705, reg. št. 10749, izdala UE
Maribor. gnz-108846

Cizelj Aleksander, Dolenja vas pri
Krškem 69, Krško, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 14808.
gnh-108739

Čanadi Tim, Breg 53, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 12191,
izdala UE Kočevje. gnj-108737

Ćirović Budimir, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368107, reg. št. 232620, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-108975

Djipan Vesna, Ob Curnovcu 20, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191124, reg. št. 195767, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-108977

Doler Ignac, Tkalska ulica 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 112310, reg. št.
15781. gnr-108529

Dolžan Vida, Pod lipami 24, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 674789,
izdala UE Žalec. gno-108732

Drobež Stanislav, Gubčeva ulica 6, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 19801. gnq-108830

Družanovič Elza, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010772, reg. št. 172618, izdala UE
Ljubljana. gne-108967

Ekart Veronika, Zelena ulica 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330813, reg. št. 114240. gnl-108535

Ferek Fleischman Irena, Podgora pri
Dolskem 26, Dol pri Ljubljani, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1488842, reg.
št. 228476, izdala UE Ljubljana.
gnq-108680

Freudenreich Tomislav, Gregorčičeva
14/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 830595, reg. št. 13981, izdala
UE Ajdovščina. gnz-108621

Gabrič Andreja, CBZ 43, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3113.
gns-108578

Golob Iztok, Gregorčičeva ulica 19,
Kranj,  duplikat  vozniškega  dovoljenja,
kat.  BCEGH,  št.  S 1235021,  reg.  št.
33962,  izdala  UE  Kranj,  duplikat  II.
gnb-108574

Gornik Jože, Lipsenj 25/a, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
384411, reg. št. 1814, izdala UE Cerkni-
ca. gnk-108811

Gregorič Branko, Bevkova 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
250445, reg. št. 40445. gnv-108550

Guzelj Oto, Podjavoškova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8142. gnq-108730

Habjan Tomaž, Ljubljanska cesta 28,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 785952, reg. št. 18596, izdala UE
Domžale. gnv-108700

Ingolič Nevenka, Vrhovci, Cesta VI-
II/13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 812042, reg. št. 108337, iz-
dala UE Ljubljana. gng-108790

Intihar Kysselef Edita, Kogojeva ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 513566, reg. št. 192233, iz-
dala UE Ljubljana. gnz-108946

Ivanovski Marija, Justinova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64396, reg. št. 118959, izdala UE
Ljubljana. gnk-108936

Ivanuša Verona, Ul. Vide Pregarčeve
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645497, reg. št. 136324, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-108970

Ivičič Radenčič Andrej, Bojanja vas 5/a,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1320599, reg. št. 5615, izdala UE Me-
tlika. gnj-108516

Jakovac Igor, Maroltova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453151, reg. št. 189158, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-108948
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Jamnik Andreja, Robindvor 44, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 6636.
gnl-108735

Jelen Dušan, Opatje selo 67, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1094, izdala UE Nova Gorica. gnl-108560

Jelenko Ksenija, Bork 11/a, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14056.
gni-108763

Jugovič Srečko, Šetviška pot 16, Bre-
žice,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BFGH,
reg. št. 8044, izdala UE Brežice.
gny-108722

Jurglič Stanko, Spodnje Blato 10/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 256078, reg. št. 9593, izdala UE
Grosuplje. gnf-108616

Kahvedžić Husejin, Pod lipami 38, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339178, reg. št. 46255. gnk-108536

Kamin Boris, Lahovče 70, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1392682, reg. št. 45196,
izdala UE Kranj. gnu-108576

Klun  Ivanka,  Kot  pri  Ribnici  33,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 1759, izdala UE Ribnica.
gno-108932

Knafelc Žohar Nataša, Cesta na grad
69, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 121210, reg. št. 22976. gng-108940

Knežević Snežana, Na zelenici 4, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1018947, reg. št. 42237. gnq-108530

Knuplež Petra, Kresnica 23, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6027, izdala UE Pesnica.
m-23

Kocuvan Branka, Dramlje 9/b, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3690, izdala UE Šenjur pri Celju.
gnh-108939

Kolednik Uroš, Medribnik 13/a, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. A - 125
BGH, reg. št. 40329, izdala UE Ptuj.
gni-108888

Kontrec Igor, Loke 48/b, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1607255, reg. št. 123412. gns-108503

Kosi Nevenka, Streliška 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442369, reg. št. 21550. gnh-108914

Košir Marko, Dolga vas, Remihova uli-
ca 10, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 9504, izdala UE Koče-
vje. gnf-108841

Kovač Marko, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1670535, reg. št. 25162, izdala UE Vele-
nje. gno-108582

Koželj Špela, Zgornje Jarše , Briga-
dirska ulica 1m, Radomlje, vozniško
dovoljenje,  kat.  BGH,  št.  S 1632865,
reg. št. 38722, izdala UE Domžale.
gnm-108784

Kramberger Petra, Podvin 16, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S
1442499, izdala UE Žalec. gne-108542

Kristan Alojz, Sv. Štefan 56, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5537, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-108817

Kristl Silvo, Kozjak pri Ceršaku 35, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 4188, izdala UE Pesnica. m-3

Krištof Mihael, Vinarje 52, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, št. S 911966,
reg. št. 86002. gnc-108744

Kržič Stanislav, Kožljek 2, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1344405, reg. št. 1328, izdala UE
Cerknica. gno-108507

Kuhar Damjan, Cesta dveh cesarjev 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A -
50km/hBGH, št. S 1615391, reg. št.
257417, izdala UE Ljubljana. gnw-108674

Kukić Rada, Škapinova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 505649, reg. št.
37850. gno-108532

Kukman Rozalija, Ceglenica 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
163626, izdala UE Novo mesto.
gnv-108500

Kumer Uroš, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455861, reg. št. 243582, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-108559

Kurtovič Mario, Cuber 7, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1260907,
reg. št. 11868, izdala UE Ljutomer.
gnu-108926

Lah Andrej, Podjunska ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389711, reg. št. 190299, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-108993

Legenštein Darja, Prežihova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
909345, reg. št. 72967, izdala UE Mari-
bor. gnf-108916

Lerher Franc, Sp. Ložnica 1, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 6375, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnp-108656

Lončar Andrej, Žepovci 96, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
3341, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-108752

Lucević Hatidže, Lavričeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459078, reg. št. 221964, izdala UE
Ljubljana. gnf-108766

Magister Andrej, Celovška cesta 333,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90361, reg. št. 66968, izdala UE
Ljubljana. gnh-108639

Masel  Christian,  Novi  log  13,  Hrast-
nik,  vozniško  dovoljenje,  kat.  ABGH,
reg. št. 4843, izdala UE Hrastnik.
gnh-108689

Matič Radosav, Na otoku 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 782990, reg.
št. 39173. gnq-108505

Matjašič Natalija, Stojnci 51, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
42790, izdala UE Ptuj. gnp-108756

Maučec Mario, Gančani 80, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38862.
gnk-108661

Mavc Dejan, Strunjan 49, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9043, izdala UE Piran.
gnu-108501

Meklav Peter, Loje 8, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1319151, izdala
UE Tolmin. gnw-108499

Milanković Dalija, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1592861, reg. št. 253754, izdala UE
Ljubljana. gnd-108793

Mirai Gregor, Dragomelj 30, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555976, reg. št. 27545, izdala UE Dom-
žale. gnh-108614

Močnik Andrej, Klopce 21/a, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 20332. gnq-108755

Močnik Melita, Alešovčeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138929, reg. št. 216046, izdala UE
Ljubljana. gnh-108664

Mubi Andrej, Janeza Puharja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603337, reg. št. 45952, izdala UE Kranj.
gnm-108759

Mujanović Jasmina, Ulica Molniške če-
te 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1610796, reg. št. 253622,
izdala UE Ljubljana. gnq-108780

Mulec Polona, Cesta 19. oktobra 16,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1344265, reg. št. 10629, iz-
dala UE Cerknica. gnr-108504

Murovec Karla, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371626, reg. št. 218136, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-108624

Nastran Borut, Selca 32, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 22954,
izdala UE Škofja Loka. gnj-108812

Novak Peter, Ceglenica 8, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1307504, reg. št. 17992, izdala UE Kranj.
gnv-108750

Otorepec Olga, Horjulska cesta 79, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 812267, reg. št. 104286, izdala UE
Ljubljana. gnx-108748

Ožbalt Andrej, Rašiška ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266710, reg. št. 224839, izdala UE Ljub-
ljana. gny-108622

Pahor Bojan, Dogoška 79/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1127582, reg. št. 6924, izdala UE Mari-
bor. gns-108978

Palek Špela, Celovška cesta 136, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890389, reg. št. 170768, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-108991

Pečovnik Franc, Vransko 1/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1257174, izdala UE Žalec. gni-108963

Pestar Drago, Cesta na klanec 12/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 11401446, reg. št. 12618, izdala UE
Kranj. gny-108897

Peternelj Maruša, Peršinova cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 294054, reg. št. 156917, izdala UE
Ljubljana. gnn-108808

Petković Jovica, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1250969, reg. št. 196230, izdala
UE Ljubljana. gnj-108712

Petkovšek Irena, Resljeva cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013109, reg. št. 189643, izdala UE
Ljubljana. gnz-108821

Pirnovar Tatjana, Polica 81, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894962, reg. št. 161291, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-108709

Poberaj Anton, Pionirska ulica 5, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11901, izdala UE Nova Gorica.
gne-108571

Podgornik Martin, Ivanke Ferjančič 6,
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1062826,
reg. št. 8142. gnz-108746

Polanc Denis, Škofja vas 54/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404203, reg. št. 47101, izdala UE Celje.
gnl-108635

Povše Srečko, Vojinska c. 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12400, izdala UE Črnomelj. gni-108838

Pratnerer Drago, Ulica Frankolovskih žr-
tev 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. S 1200463, reg. št. 44851.
gnw-108549

Pregl Peter, Kolarjeva ulica 61, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769597, reg. št. 140159, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-108683

Prša Jožica, Velika Polana 83, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12929, izdala UE Lendava.
gnc-108844

Rajh Samo, Ljubljanska cesta 4, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 4525, izdala UE Hrastnik. gnz-108496

Rupnik Darjo, Dolinska cesta 56/a, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 44599. gnf-108495

Ružič Snežana, Oktobrske revolucije
27/c, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 5733, izdala UE Izola.
gnb-108770

Sabolek Peter, Vižmarska pot 16, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 109/2002.
gnv-108800

Saitoski Džemal, Brod Makedonski,
Plasnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351916, reg. št. 229576, izdala UE
Ljubljana. gnn-108883

Senekovič Andreja, Poljana 20, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 14781, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-108758

Siba Jurij, Podjavorškova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1492438, reg.
št. 72724. gnj-108941

Stamcar Silva, Baragov trg 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
283989, reg. št. 1477, izdala UE Trebnje.
gnp-108781

Stopar Mitja, Temenica 22, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1325535, reg. št. 21407, izdala UE Gro-
suplje. gno-108482

Stružniik Caja, Za garažami 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844047, reg. št. 166217, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-108785

Sušnik Matej, Mekinje, Cesta treh tal-
cev 28/b, Kamnik, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 20282, izdala UE Kam-
nik. gne-108917

Sztyc Slavica, V. Vodopivca 115, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 23493, izdala UE Nova Gorica.
gnx-108498

Šeško Dorian, Hafnerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1372431, reg. št. 208889, izdala UE
Ljubljana. gny-108972

Šifrer Janko, Jezerska cesta 76, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1401797, reg. št. 52971. gnz-108575

Škrabl Andrej, Ob strelskem jarku 4,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 28267. gnf-108891

Škrobar Jožef, Dolnja Počehova 21, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 1825, izdala UE Pesni-
ca. m-1

Škrobar Robert, Stolni vrh 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
574287, reg. št. 84478, izdala UE Mari-
bor. gnj-108912

Šoro Majda, Grintovška ulica 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078509, reg. št. 46303, izdala UE Kranj.
gng-108965

Špes Adolf, Nebčeva ulica 90, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1364300, reg. št. 158309, izdala UE Ljub-
ljana. gny-108672

Štebe Ivanka, Glavarjeva cesta 65, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 6154, izdala UE Kamnik.
gne-108717

Šubelj Lidija, Perovo 16/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23966, izdala UE Kamnik. gns-108778

Tajnšek Aleksander, Koželjskega 1, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH A -
50 km/h, št. S 001682874, reg. št.
31501, izdala UE Velenje. gnh-108839

Tivadar Veno, Rajndol 6, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10534, izdala UE Kočevje. gnq-108955

Trnovšek Robert, Zg. Roje 21/a, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 903857, izdala UE
Žalec. gnp-108581

Trobec Matjaž, Rašica 23, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013231, reg. št. 201838, izdala UE Ljub-
ljana. gno-108707

Umek Anita, Fazanska 6, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6184, izdala UE Piran. gny-108497

Usorac Mirjana, Vidovdanska cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1551031, reg. št. 247381, izdala UE
Ljubljana. gnn-108983

Vahćić Tomislav, Artiče 57/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15805, izdala UE Brežice. gne-108942

Varlec Dušan, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1691856, reg. št. 8310.
gng-108540

Vešligaj Drago, Hribi 5, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 60214,
izdala UE Ljubljana. gnv-108825

Vlašič Peter, Manžan 75, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40427. gns-108653

Vocovnik Herman, Lackova cesta 17/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGHCE, št. S 334257, reg. št. 59204.
gnd-108818

Vodeb Anže, Ulica Molniške čete 3l,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1264630, reg. št. 217985, izdala UE
Ljubljana. gnh-108714

Voroš Andrej, Bratonci 59, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 19291.
gnm-108659

Vravnik Vesna, Partizanska cesta 18/a,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 13955, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnx-108573

Vrečko Mira, Brezova ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
23376. gnt-108952

Vrhovnik Branko, Toneta Meline 8, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14461, izdala UE Slovenske
Konjice. gnj-108887

Vrtovec Savin, Branik 11/a, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEF, reg. št.
18910. gnb-108645
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Zbašnik Amalija, Breg pri Ribnici 74,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3471, izdala UE Ribnica.
gnu-108776

Zemljič Janez, Obrat 14, Benedikt, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 3/2003. gnv-108754

Zupan Beno, Cesta na Jezerca 8, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 157281, reg. št. 6011.
gnv-108950

Zupančič Martin, Sadinja vas, V Češnji-
co 12, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 963765, reg. št.
18067, izdala UE Ljubljana. gnr-108633

Žalik Martin, Koprivnik 18, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11479, izdala UE Kočevje. gnt-108727

Žganec Irena, Mladinska 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915005, reg. št. 76846. gnw-108724

Žišt Peter, Farovec 20, Laporje, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 12112, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gne-108642

Živkovič Slavica, Koroška 10, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1070016, reg. št. 9180, izdala UE Tržič.
gnj-108762

Žnidaršič Vinko, Cesta Andreja Bitenca
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1364401, reg. št. 46199,
izdala UE Ljubljana. gnd-108493

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba d.d. PE No-
vo mesto preklicuje veljavnost naslednjih
zavarovalnih polic: 1. tip police: AA-PT, šte-
vilka police 00021702, 2. tip police:
IM/99, številka police 00269485, 3. tip
police: IM/99, številka police 00269488,
4. tip police: IM/99, številka police
00269492, 5. tip police: STAN/99, števil-
ka police 00150767, 6. tip police:
STAN/99, številka police 00150769, 7. tip
police: 1-AO-2001, številka police
01112949, 8. tip police: AA-PT, številka
police 00015788. Ob-85845

Arnšek Jožica, Zabukovje 73, Zabuko-
vje, zavarovalno polico, št. 399891, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-108476

Brolih Nataša, Podgorje 127/a, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 434592, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnc-108694

Čoh Ida, Dravinjska cesta 64, Poljča-
ne, zavarovalno polico, št. 469705, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-12

Čoklič Gregor, Kraigherjeva ulica 32,
Celje, zavarovalno polico, št. 512198, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-108485

Fortun Marija, Vinica 35, Vinica, zava-
rovalno polico, št. 434380, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnw-108649

Habič Uroš, Besnica 14, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. AO 434010, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-108885

Istenič  Mojca,  Rozmanova  9,  Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 41401000180,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-108606

Jenko Andrej, Šutna 44, Žabnica, zava-
rovalno polico, št. 823089, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnk-108561

Jurgec Srečko, Na hribu 4, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 480605, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnb-108570

Kahvedžič Tintor Silvija, Pod lipami 38,
Celje, zavarovalno polico, št. 525737, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-108491

Kojić Sanela, Matija Blejca 20, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 882622, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnd-108718

Kosmač Rok, Hotavlje 20, Gorenja vas,
zavarovalno polico, št. AO 390780, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-108896

Kratochwill d.o.o., Kolodvorska 14,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101435970, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gni-108788

Marinac Martina, Kamniška graba
80/b, Kamnica, zavarovalno polico, št.
523322, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-29

Meglič Vincenka, Zbilje 55/a, Medvo-
de, zavarovalno polico, št. 913095, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-108655

Mežič Alojz, Mali podlog 25, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št. AO
446000. gnx-108898

Obradović Goran, Klavčičeva ulica 4,
Kamnik, zavarovalno polico, št. AO531781,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-108720

Schnabl Petra, Podgorje 127/a, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 0481937, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnb-108695

Sfiligoj Rot Sonja, Knezova 11, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101474400,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnt-108627

Sodin Čoklič Katarina, Kraigherjeva uli-
ca 32, Celje, zavarovalno polico, št.
443974, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnk-108486

Škrinjar Natalija, Libanja 15, Ivanjkovci,
zavarovalno polico, št. AO 544590, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-108654

Šoro Majda, Grintovška ulica 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 511215, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-108966

Štefanič Tine, Tomšičeva 14, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 878780, izdala za-
varovalnica Tilia. gnv-108650

Trtnik Miha, Litijska cesta 214/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 872714, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnr-108829

Žos Janez, Pionirska cesta 6, Brezovi-
ca pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
855566, izdala zavarovalnica Tilia.
gnt-108527

Žvajker Robert, Ruperče 36, Malečnik,
zavarovalno polico, št. 544735, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-7

Spričevala

Avguštin Alenka, Glavni trg 17, Celje,
indeks, št. 11130120261, izdala Višja po-
slovna komercialna šola v Celju.
gnb-108545

Bajrić Dejan, Koseskega ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano le-
ta 1997. gnd-108518

Bakotić Robert, Perčeva ulica 7, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja gostinska šo-
la v Ljubljani. gnp-108685

Bašić Elvis, Golniška cesta 64, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnz-108671

Bečaj Katja, Sokolska 6, Mirna, spriče-
valo 4. letnika SŠGT Novo mesto, št.
2378. gnw-108899

Beg Janja, Drska 18, Novo mesto, spri-
čevalo 4. letnika in diplomo, št. 340-90/91
CIK Trebnje - smer ekonomski tehnik, iz-
dano leta 1991. gno-108607

Begovič Marino, Stritarjeva 8, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ,
Trgovske šole, izdano leta 2002.
gnt-108477

Begovič  Marino,  Stritarjeva  8,  Koper
- Capodistria,  spričevalo  o  zaključnem
izpitu SEPŠ, izdano leta 2002.
gnp-108481

Bera Sabina, Krvavii potok 35, Kozina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela v Sežani, izdano leta
1995 in 1997, izdano na ime Dekleva Sa-
bina. gnc-108644

Bernik Anton, Bukovica 22, Selca, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovi-
narske in cestno prometne šole Škofja Lo-
ka, izdano 25. 9. 1987. gnn-108483

Blagojević Ljubo, Ostrmci, Foča, spri-
čevalo o končani OŠ Šentrupert, izdano
leta 1975. gnf-108670

Cingerle Mojca, Jurčičeva cesta I/14,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano leta
2002. gnj-108512

Copek Boštjan, Hrastje 117, Kranj, in-
deks, št. 5672, izdala Naravoslova tehnič-
na fakulteta v Ljubljani. gnt-108906

Copek Gregor, Hrastje 117, Kranj, in-
deks, št. 5671, izdala Naravoslovna tehnič-
na fakulteta v Ljubljani. gnq-108905



Stran 302 / Št. 5 / 17. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Cvijić Željko, Jamova cesta 66, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnm-108934

Felkar Darja, Cvetkova 19, Murska So-
bota, spričevalo o končani OŠ I. Murska
Sobota, št. 223/01. gnl-108660

Fittkau Manuela, Andreaševa ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gny-108647

Gaber Tatjanca, Reteče 67/a, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne šole za prodajalce, izdano leta
1983, izdano na ime Zemljič Tatjana.
gne-108792

Gorišek Boštjan, Kosovelova 11, Zagor-
je ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Trbovlje - smer avto-
mehanik, izdano leta 1994/95.
gnn-108487

Grželj Sergej, Pivska ulica 4, Postojna,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Postojna, izdano leta 1991. gnd-108643

Habat Primož, Vir, Jurčičeva ulica 6,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 1996. gno-108632

Hlebec Rudi, Nazorjeva 2, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Strokovne šole
v Celju - poklic urar, izdano leta 1978.
gnq-108480

Hudoklin Rok, Triglavska ulica 59/a,
Ljubljana, indeks, št. 41048885, izdala
FOV v Mariboru. gnh-108814

Jelen Dalia, Bohova 43/a, Hoče, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič Maribor,
izdano leta 1987. m-28

Jelenc Alma, Kropa 61/a, Kropa, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tehniška tek-
stilna šola v Kranju, št. 45, izdano leta
1975, izdano na ime Zupan Alma.
gns-108678

Jus Tanja, Ul. 8. februarja 61, Miklavž
na Dravskem polju, zaključno spričevalo
Srednje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, izdano leta 1987. m-20

Kaša Marjana, Gornja vas 21, Grobel-
no, zaključno spričevalo Poklicne gostin-
ske šole Celje, izdano leta 1982 - smer
kuhar. m-22

Kaube Tadeja, Sp. Slemen 75, Selnica
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Selnica
ob Dravi, izdano leta 1998. m-9

Kavčič Manca, Zaboršt pri Dolu 5, Dol
pri Ljubljani, preklic študentske izkaznice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 3/2003.
gnc-108719

Kodrič Nada, Brezje v Podbočju 12, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnx-108648

Konc Hilda, Visoko 90/a, Visoko, spri-
čevalo o končani OŠ France Prešeren
Kranj, izdano leta 1973. gnu-108651

Košir Rok, Pot k Trojici 5, Vrhnika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimanzije Vič,
izdano leta 1992. gns-108703

Kovač Darko, Cesta Proletarskih brigad
61, Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1991. m-25

Kovač Dunja, Cesta zmage 39, Zagorje
ob Savi, diplomo Ekonomske poslovne fa-
kultete v Mariboru, št. 12032, izdana leta
1996. gng-108490

Koželnik Mateja, Primož na P. 35, Vu-
zenica, spričevalo CSŠ Slovenj Gradec -
smer poslovni tehnik, izdano leta 1998.
gnn-108608

Krajnc Metka, Cesta ob ribniku 35, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 3. let-
nika Srednje ekonomske šole Maribor, iz-
dano leta 1996. m-13

Krebel Maja, Javornik 30, Ravne na Ko-
roškem, zaključno spričevalo Trgovske šo-
le. gnz-108771

Krhin  Aleš,  Brilejeva  ulica  16,  Ljub-
ljana,  indeks,  št.  18971286,  izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnh-108989

Kropar Milan, Zgornji Brnik 50, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 7. razreda OŠ
Davorin Jenko Cerklje, izdano leta 1982.
gnr-108679

Kuhar Dejan, Nemčavci 25, Murska So-
bota, zaključno spričevalo Srednje kmetij-
ske šole Rakičan, šolsko leto 1995/96.
gnb-108895

Kvas Matjaž, Tuškova 38, Maribor, ma-
turitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor.
gns-108753

Lajlar Boštjan, Skaletova 2, Celje, spri-
čevalo SSŠ Rogaška Slatina, izdano leta
1994. gnq-108909

Lajlar Boštjan, Skaletova 2, Celje, spri-
čevalo SSŠ Rogaška Slatina, izdano leta
1992. gnl-108910

Lajlar Boštjan, Skaletova 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ
Rogašaka Slatina, izdano leta 1994.
gnn-108908

Lešnjak Melita, Vegova ulica 1, Mo-
ravče, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 5. letnika Srednje usnjarske
šole - ekonomska smer, izdano leta 1999,
izdano na ime Japič Melita. gnn-108708

Ljubič Natalija, Maistrova 22, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-8

Luisa Erik, Dolje 45, Tolmin, spričevalo
3. letnika Gostinske šole - gostinski te-
hnik. gnd-108768

Markovič Franci, Na klancu 16, Ivan-
čna Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano
leta 2001. gno-108982

Mazi Klavdija, Prešernova 22, Ptuj, spri-
čevalo 1. letnika Živilske šole Maribor, iz-
dano leta 1998. m-14

Mihovec Jurij, Ladja 1/d, Medvode, in-
deks, št. 32006781, izdala Naravoslovno-
tehniška fakulteta. gnk-108511

Milošević Uroš, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnm-108984

Mlinarič Tomaž, Ižakovci 149, Beltinci,
spričevalo Gimnazije Murska Sobota, iz-
dano leta 2002. gnn-108658

Mulec Nataša, Nad reko 7, Maribor, in-
deks, št. 71124167, izdal Pravna fakulteta
Maribor. m-17

Nahtigal Janez, Rudija Papeža 5, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu ESŠ, Dopi-
sna delavska univerza Univerzum v Ljublja-
ni, št. 2772, izdano 23. 6. 1984.
gng-108565

Ojsteršek Marijan, Škofja vas 52, Ško-
fja vas, indeks, št. 11130120483, izdala
Poslovna komercialna šola v Celju.
gnk-108586

Pavlin Uroš, Ruparjev dol. 12, Brusni-
ce, spričevalo o končani OŠ Šmihel, izda-
no leta 1997. gnc-108894

Perhavec Nejc, Mladinska 24, Murska
Sobota, letno spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Murska Sobota, izdano leta 2002.
gne-108567

Perhavec Nejc, Mladinska 24, Murska
Sobota, letno spričevalo 2. letnika Gimna-
zije Murska Sobota, izdano leta 2001.
gnd-108568

Pevc Janja, Hrastova 4, Domžale, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Domžale, izdano leta 1984,
izdano na ime Moder Janja. gnf-108566

Pogačnik Aljaž, Virje 38, Tržič, indeks,
št. 18980711, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnl-108810

Požar Aleš, Zg. Kungota 17/f, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1997. m-21

Radovanović Goran, Celovška cesta
462, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole tehniških šol Franca Le-
skoška Luke v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnb-108595

Ravnikar Robert, Virmaše 57, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika SEUAŠ Kranj,
izdano leta 1994. gny-108901

Ravnikar Robert, Virmaše 57, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika SEUAŠ Kranj,
izdano leta 1997. gnx-108902

Rebernik Klavdija, Sp. Kapla 83, Ka-
pla, indeks, št. 61193394, izdala Pedago-
ška fakulteta Maribor. m-26

Rebula Nada, Leška cesta 10, Mežica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole Maribor, izdano leta 1978, iz-
dano na ime Marciuš Nada. gnh-108889

Resinovič Igor, Rozmanova 26, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
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nazije Kočevje, zap. št. 11, izdano 28. 6.
1974. gnh-108564

Resnik Janez, Ljubgojna 17, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 3. in 4. letnika Srednje policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1994 in 1995.
gnw-108824

Sefić Sulejman, Dragomerška 29, Brez-
ovica pri Ljubljani, diplomo Poklicne lesne
šole Škofja Loka, izdana leta 1984.
gns-108478

Škerget Klemen, Hrastje 14, Limbuš,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
v Mariboru, izdano leta 2000. m-2

Špiljak Špela, Celjska cesta 24, Šmar-
je pri Jelšah, indeks, št. 62020696, izda-
la Visoka šola za turizem v Portorož.
gns-108528

Šteiner Franc, Zbigovci 75, Gornja Rad-
gona, zaključno spričevalo Srednje šole
Maribor, št. 712, izdano leta 1978. m-16

Veberič Henrik, Stavešinski vrh 48,
Gornja Radgona, zaključno spričevalo
Kmetijske srednje šole Maribor, št. 813,
izdano leta 1962. m-15

Vovk Nina, Šubičeva 7, Domžale, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnr-108987

Vukeljić Daniel, Cesta talcev 5/c, Je-
senice, obvestilo o uspehu pri poklicni ma-
turi Srednje zdravstvene šole Jesenice -
smer zdravstveni tehnik, izdano leta 2002.
gny-108772

Zagožen Urška, Travniška 33, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za far-
macijo, kozmetiko in zdravstvo.
gnt-108927

Zdravković Blanka, Cesta XIV divizije 5,
Maribor, indeks, št. 61180606, izdala Pe-
dagoška fakulteta. m-6

Zemljič Marija, Cesta OF 40, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Maribor, izdano
leta 1978. m-5

Žunko Iris, Meljska cesta 90, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivan Cankar Ma-
ribor, izdano leta 2001. m-10

Ostali preklici

Avtohiša REAL d.o.o., Vodovodna 93,
Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo
uvoženega vozila RENAULT KANGOO 1.5
dCi, št. ogrodja VF1KC07EF27814787,
ocarinjeno po KV10955 od 21. 11. 2002/.
gnu-108851

Berčič Maks, Cesta II grupe odredov
75, Ljubljana, dovolenje prometnega pilo-
ta SLO ATPL (A) A 000041. gni-108588

Berčič Maks, Cesta II grupe odredov
75, Ljubljana, dovolenje jadralnega pilota,
št. 0013/0257. gnh-108589

Berčič Maks, Cesta II grupe odredov
75, Ljubljana, dovolenje mehanskega me-
hanika, št. 0093/0257. gng-108590

Berčič Maks, Cesta II grupe odredov
75, Ljubljana, pooblastilo izpraševalca, št.
1. gnf-108591

Berčič Petra, Gradnikova 79, Radovlji-
ca, delovno knjižico. gnh-108764

Brkič Sara, Oljčna pot 13/d, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnh-108489

Curk Franc s.p., Bevkova ul. 18, Vipa-
va, licenco, št.
003585/3754-RKN11/1997 za vozilo z
reg. št. GO L8 - 719. gnw-108849

Čargo Elena, Selo 66, Šempeter pri
Gorici, študentsko izkaznico, št.
19372853, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnc-108669

FELA d.o.o., Grajska 4, Slovenska Bistri-
ca, CEMT dovolilnica, št. 0205 z zvezkom,
izdala GZS, dne 27. 12. 2002. gni-108638

Fijavž Borut s.p. - avtoprevoz, Bikovlje
1, Stranice, Cemt dovolilnico, št. 042.
gnt-108677

Fortuna Mitja, Pokojnica 16, Šentvid pri
Stični, študentsko izkaznico, št.
63010200, izdala fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko v Ljubljani. gnv-108925

Gerdis d.o.o., Morova 17, Izola - Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-517/1-1999.
gno-108907

GOKOP d.o.o., Plintovec 33 b, Zgor-
nja Kungota, licenco št.
0000494/00508/240, za tovorno vozilo
M.A.N. tip 35.403, reg. št. MB 98 - 19V.
gno-108882

Gregorič Branko, Bevkova 3, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 016413.
gnu-108551

Hieng Sarah, Trubarjeva 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 15209, izdala
FDV v Ljunljani. gnq-108705

Hribar Gašper, Jamova cesta 56, Ljub-
ljana, čuvajsko izkaznico, št. 92, izdala Ri-
biška zveza Slovenije, 24. 1. 1982.
gno-108782

Istenič Dragica, Cesta vstaje 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico, izdana na ime Stan-
kovič Dragica. gns-108928

Jaklič Zvonko, Gabrje, Loka 7, Brusni-
ce, licenco št. O1007220, za vozilo MAN
z reg. oznako NM 82-25J, izdala OZS,
dne 7. 12. 2002. gnn-108562

Jereb Janez, Pavšičeva ulica 34, Loga-
tec, vpisni list za čoln, št.
02/03-1848/76-95 z dne 5. 5. 1995.
gnp-108806

Jeterić Salih, G. Brezovica 19B, Šen-
tjernej, delovno knjižico, ser. št. A 349967,
reg. št. 40509, izdala UE Novo mesto.
gnz-108646

Jezeršek Sandra, Kotlje 181, Kotlje,
študentsko izkaznico, št. 41950017, izda-

la medicinska fakulteta v Ljubljani.
gns-108728

Kabanova Vera, Ob žici 7, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnw-108749

Kompare Boštjan, Skaručna 4/a, Vodi-
ce, delovno knjižico. gnw-108974

Kožuh Anita, Gabrovec 8, Vojnik, dvižni
listek pri urarju Trglavčnik Celje - ročna
ženska ura N106. m-27

Krajc Gregor, Trdinova ulica 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-108893

Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava,
d.d. Kidričeva ul. 2, 9240 Ljutomer, pre-
klicuje certifikat licence, datum izdaje cer-
tifikata: 27 11. 1997, številka certifikata:
0000252/21. Ob-85555

Minić Slobodan, Trg 1. maja 2, Piran -
Pirano, delovno knjižico. gnt-108652

Miškulin Igor, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 63980262,
izdala Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko v Ljubljani. gns-108603

Munda Milena, Adamičeva 44, Maribor,
delovno knjižico, št. 8095. m-4

Natlačen Izidor s.p. - avtoprevozništvo,
Veliko Ubeljsko 4/a, Hruševje, italijansko
bilateralno dovolilnico 380/02-2002, št.
031249, izdana 20. 9. 2002 pri OZSlove-
nije, dokument prejema
000730/20002/IV. gnc-108944

NIKO TRANSPORT d.o.o., Moste 2a,
Komenda, hrvaški CEMT 191/CE, zvezek
št. 0488/, izdan od RS ministrstva za pro-
met - Direkcija RS za promet. gnf-108716

Novak Sebastjan, Cesta Ceneta Štupar-
ja 36, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani.
gnm-108809

Novakovič Miloš, Kaplja vas 53, Pre-
bold, delovno knjižico, reg. št. 582/97,
izdala UE Žalec. gnc-108548

Pevec Marjan, Ljubljanska 102, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 13937. m-24

Poljanec Nataša, Vanetina 2, Cerkve-
njak, študentsko izkaznico, št. 93521113.
m-11

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje slu-
žbeno izkaznico pooblaščene uradne ose-
be: Bojan Antonič, zaposlen na Davčnem
uradu Maribor, na delovnem mestu sode-
lavec I-izterjevalec II; pod registrsko števil-
ko: 0944 izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-85708

Slemnik Mihaela, Spodnji trg 25, Vuze-
nica, študentsko izkaznico, št. 41020114,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-108760

Staroveški Jasmina, Kozje 143, Kozje,
študentsko izkaznico, št. 41020028, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-108761
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Šaćirović Bahrija, Ceneta Štuparja 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-108706

Šehić Demir, Kvedrova cesta 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-108919

Šepič Samo, Golnik 55, Golnik, delov-
no knjižico. gnc-108569

Štumpf Julijana, Muretinci 34, Gorišni-
ca, delovno knjižico. gnb-108820

Tomše Andreja, Dobeno 3, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 93455458. m-19

Tukarić Miroslav, Kajakaška cesta 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-108886

Uršič Mira, Gornji trg 33, Ljubljana, de-
lovno knjižico, reg. št. 25872, ser. št.
88006. gne-108617

Vidovič Kristijan, Ul. Staneta Severja 9,
Maribor, delovno knjižico, št. 17806. m-18

Vranič Saniel, Vojkova cesta 91, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-108757

Zakrajšek Jože s.p., Lačja vas 26, Na-
zarje, licenco, št. 3216 za vozilo z reg. št.
CE 70 - 24D in štev. 3653 za vozili CE 15
- 55E in CE 47 - 27J, izdane 25. 11. 1997.
gnl-108935

Žagar Maks, Žaga 73, Srpenica, delov-
no knjižico. gnv-108900

Žinko Dejan, Škerjančeva ulica 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnr-108554

Živec Rajko, Celovška 147, Ljubljana,
vozno karto, št. 553 - 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnc-108769
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